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REN- REDE ELÉTRICA NACIONAL, S.A 

LINHA DUPLA PONTE DE LIMA – FONTEFRÍA, TROÇO PORTUGUÊS, 

A 400KV 

ESTUDO PRÉVIO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME II – RELATÓRIO SÍNTESE 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O presente documento refere-se ao Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
que avalia o Projeto da Rede Nacional de Transporte (RNT) de Eletricidade “Linha Dupla 
Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV”. O projeto em análise enquadra-
se no âmbito do reforço da RNT no Minho. 

O projeto em avaliação encontra-se em fase de Estudo Prévio, abrangendo os concelhos 
de Vila Verde, Ponte de Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, 
Monção e Melgaço. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE, DO PROJETISTA E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O proponente do projeto, como entidade concessionária da RNT, é a REN – Rede Elétrica 
Nacional, S.A. O projeto da linha de transporte de energia elétrica é também da 
responsabilidade da REN, S.A. 

A entidade licenciadora dos projetos é a DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia. 

1.3 AUTORIDADE DE AIA E ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DE AIA 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), nos termos do definido na alínea a) do n.º 1 do Art. 8º do Decreto – Lei 
nº. 152-B/2017, de 11 de dezembro, que republica o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 
179/2015, de 27 de agosto, Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 
de 11 de dezembro. 

Nos termos do estabelecido no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 
(RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013 acima mencionado (e suas 
alterações), o projeto está sujeito a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
nos termos do ponto i), da alínea b) do n.º 3 do artigo 1º. 
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A tipologia de projeto está tipificada no n.º 19 do Anexo I “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”, sendo como tal submetido a procedimento de AIA 
obrigatório. 

1.4 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA é da responsabilidade da QUADRANTE – Consultores de Engenharia e 
Arquitetura (anterior PROCESL). A equipa técnica foi selecionada com base em critérios 
de pluridisciplinaridade e experiência, assegurando o conhecimento aprofundado das 
matérias em análise e um relevante know-how em projetos idênticos, sendo formada 
por técnicos com competência confirmada. Apresenta-se no Quadro 1.1 o corpo técnico 
designado para a elaboração do EIA. 

Quadro 1.1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA 

NOME FUNÇÃO / ESPECIALIDADE A ASSEGURAR 

Margarida Magina 
Coordenação Geral 
Análise dos riscos de acidentes graves ou catástrofes 

Patrícia Fiadeiro 
Apoio à coordenação 
Ocupação do Solo, Ordenamento do Território Condicionantes 
ao Uso do Solo 

Pedro Moreira Solos e Capacidade de Uso dos Solos 

Inês Caria Apoio técnico geral 

Cátia Sousa Socioeconomia 

Ilda Calçada Geologia e Recursos hídricos subterrâneos 

Raquel Brito Recursos hídricos superficiais e qualidade da água 

Sara Capela 
Clima e alterações climáticas 
Saúde humana 

Catarina Azinheira 
Biodiversidade 
Fauna terrestre e Flora e Vegetação 

Susana Rosa Avifauna 

Sandra Mesquita Paisagem 

João Albergaria Património Cultural e Arqueológico 

Tiago Peralta SIG e Cartografia 

 

A componente de Ambiente Sonoro foi desenvolvida pela empresa CERTIPROJECTO 
(Engs. Jorge Cardoso e Luís Lobo). 

O EIA foi desenvolvido no período compreendido entre outubro 2018 e março de 2019, 
na sua emissão inicial. 

No decurso do Pedido de Elementos Adicionais Ref. n.º S052524-201908-
DAIA.DAP/DAIA.DAPP.00116.2019, de 10 de setembro de 2019, decorreu a presente 
revisão 01 entre outubro de 2019 e maio de 2020. 
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1.5 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. 
Este processo tem sido desenvolvido de forma continuada e em estreita coordenação e 
colaboração entre a REE e a REN, com várias etapas procedimentais, cujo âmbito e 
concretização têm vindo a ser ajustados em função das datas-objetivo e necessidades 
específicas de cada uma das redes, nunca perdendo de vista os objetivos comuns 
inicialmente definidos. 

Na sequência da realização de estudos conjuntos iniciais, relativos ao reforço das 
capacidades de interligação entre os sistemas elétrico português e espanhol, ficou 
acordada, entre a REN e a REE numa reunião MIBEL que teve lugar em Madrid 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. 

Por motivos ambientais e de ordenamento do território, ficou acordado que o 
cruzamento na fronteira de referência seria na zona dos municípios de Monção e 
Melgaço, tendo a decisão ficado consolidada no âmbito do Estudo das Grandes 
Condicionantes Ambientais (EGCA) 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; 

• 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. 

O referido EGCA teve início em dezembro de 2010, tendo decorrido até julho de 2011. 

Em outubro de 2011, devido ao elevado número de instalações em avaliação, cada um 
com condicionalismos ambientais, prazos e necessidades diferenciados, e ainda com o 
objetivo de manter a concretização dos projetos de ambos os lados da fronteira nas 
datas-objetivo adequadas às necessidades de cada rede, 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. 
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O EIA, em estudo prévio, dos projetos 1 e 2 seguiu para procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA) em junho de 2012 (n.º 2593), tendo recebido Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada a 17 de maio de 2013. Os Relatórios de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), e os respetivos projetos de 
execução, seguiram para pós-AIA e licenciamento em junho de 2014. A Declaração de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) e a licença de 
estabelecimento foram emitidas em março e em abril de 2015, respetivamente, tendo 
as infraestruturas entrado em exploração em dezembro de 2015 após a construção. 

O EIA, em estudo prévio, dos projetos 3, 4 e 5 foi submetido a procedimento de AIA em 
julho de 2013 (n.º 2687). 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 para o EIA destes 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, e em resultado das aspirações e preocupações 
expressas pelas entidades consultadas, incorporando a revisão do PDM entretanto 
ocorrida, a REN solicitou a suspensão da Avaliação do RECAPE e, em articulação com as 
autoridades ambientais, decidiu-se 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. 

O RECAPE dos troços extremos referidos seguiu para Pós-AIA em outubro de 2015, 
tendo a APA emitido a DCAPE em janeiro de 2016. O EIA sobre projeto de execução do 
troço intermédio (processo AIA n.º 2865) seguiu para AIA em outubro de 2015, tendo 
recebido a DIA favorável condicionada em novembro de 2016. 

Decorrente da análise conjunta entre os dois operadores de redes de transporte de 
Portugal e Espanha, 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, tendo sido realizadas, entre o início de 2015 
e meados de 2016, diversas iniciativas entre a REN e a REE para a reanálise do ponto de 
atravessamento do rio Minho. Dos estudos realizados para esse efeito, resultou a 
confirmação do ponto de atravessamento do rio Minho inicialmente definido, não 
constituindo assim nenhuma necessidade de alteração do projeto do lado espanhol e 
mantendo-se inalterados os eventuais impactes transfronteiriços no lado português. 
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No âmbito dos trabalhos regulares entre a REE e a REN, e dando sequência aos estudos 
entretanto desenvolvidos, os operadores de rede reuniram em setembro de 2017 em 
Madrid 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. 

O Estudo de Impacte Ambiental foi assim desenvolvido nos moldes referidos no 
presente Relatório Síntese e submetido a 28 de março de 2019. Da sua apreciação por 
parte da Comissão de Avaliação resultou um Pedido de Elementos Adicionais, conforme 
o ofício Ref. n.º S052524-201908-DAIA.DAP/DAIA.DAPP.00116.2019, de 10 de setembro 
de 2019, presente no ANEXO 1 do presente Volume II. 

O proponente e consultor de AIA, conforme solicitado pela Comissão de Avaliação, 
apresentam a resposta ao Pedido de Elementos Adicionais referido sob a forma de um 
novo relatório de Estudo de Impacte Ambiental, identificando no ANEXO 1 do presente 
Volume II uma síntese das alterações desenvolvidas e presentes conformando o 
relatório de EIA com os novos elementos e esclarecimentos solicitados. 
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1.6 METODOLOGIA GERAL DO EIA 

A elaboração do EIA e todo o processo metodológico inerente teve como objetivo 
essencial a identificação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais previsíveis, 
resultantes das fases de construção e de exploração do projeto em análise, e a proposta 
de medidas de mitigação (prevenção, minimização e/ou compensação de impactes) e 
potenciação de impactes positivos que deverão ser refletidas e acauteladas, em fases 
posteriores de desenvolvimento do projeto, na fase de obra ou já na fase da sua 
implementação. 

Para esse efeito, e de forma a assegurar um completo e eficiente exercício de Avaliação 
de Impacte Ambiental, o EIA foi desenvolvido de acordo com as seguintes fases 
principais, esquematizadas segundo o cronograma seguinte. 

 

Figura 1.1 – Faseamento e metodologia geral do EIA 

A elaboração do EIA decorreu no respeito integral e conformidade com: 
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• Quadro-legal que rege a Avaliação de Impacte Ambiental: 

o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei 
nº 47/2014 de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de 
agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 
de 11 de dezembro; 

o Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro; 

• Outros procedimentos, diretrizes e normas recomendadas, nomeadamente as 
definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente e em parceria com a REN, S.A.: 

o Critérios de boa prática para a elaboração e avaliação de Resumos Não 
Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” (APAI&APA, 2008); 

o Documento orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos 
de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o 
Projeto de Execução”, para projetos não abrangidos pelas Portarias n.º 
398/2015 e n.º 399/2015, 5 de novembro (GAIA, 2015); 

o Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar 
em suporte digital: Avaliação de Impacte Ambiental (APA, 2015); 

o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de 
Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte – Linhas Aéreas – (REN, 
S.A./APA, 2008); 

o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica – Componente 
Avifauna (ICNB/Atual ICNF, 2010); 

o Critérios para a implementação de Medidas de Minimização de Impactes 
Verificados em Linhas da Rede Nacional de Transporte na Avifauna, 
Comissão Técnico-Científica do Protocolo REN, S.A./ICN, dezembro 2005; 

o Critérios de avaliação dos abrigos de morcegos de importância nacional 
(ICNF, 2013); 

o Metodologia para a caracterização do descritor Património nos projetos 
realizados pela REN, S.A. (Instituto Português de Arqueologia, 20 de 
fevereiro de 2006); 

o Normas NP EN 50341-1, NP EN 50341-2, NP EN 50341-3-17 (Linhas 
Elétricas Aéreas de Tensão superior a 1 kV); 

o Circular Informativa n.º 37/CA da Direção Geral de Saúde, de 17 de 
dezembro de 2008; 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

8 

o Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de maio (ANAC) 
referente a limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à 
navegação aérea; 

o Especificações Técnicas aplicáveis e/ou outras recomendações da REN, 
S.A. 

A definição da metodologia teve ainda em conta a experiência e o conhecimento dos 
impactes ambientais provocados por projetos desta tipologia, das características e 
dinâmicas dos fatores biofísicos e socioeconómicos em ação e a experiência da equipa 
técnica na realização de estudos ambientais. A metodologia de caracterização e análise 
de cada fator ambiental é apresentada de forma detalhada no capítulo específico de 
cada um deles. 

Em termos genéricos, a abordagem metodológica sintetiza-se como: 

• Obtenção e análise dos elementos e informação necessários à elaboração do 
EIA: 

o Projetos, elementos complementares ao mesmo e demais informação 
cedida pelos proponentes; 

o Recolha e análise da bibliografia temática disponível e outra 
documentação e estudos relevantes para o âmbito de avaliação; 

o Análise da cartografia topográfica e temática na área do corredor em 
estudo; 

o Análise dos Planos Diretor Municipais dos municípios abrangidos e outras 
figuras de ordenamento abrangidas pela área do corredor em estudo; 

o Contactos com autoridades e entidades locais relevantes, regionais e 
nacionais, de natureza pública ou privada, com jurisdição, 
responsabilidade ou interesse na área do corredor em estudo dos 
projetos com o objetivo de solicitar informação que pudesse contribuir 
para a caracterização a efetuar no EIA e/ou identificar potenciais 
condicionantes ao projeto. Enumeram-se em seguida as entidades 
contactadas, apresentando-se no ANEXO I do Volume IV – Anexos, as 
respostas obtidas e uma sistematização das mesmas em quadro-resumo: 

▪ AdNorte – Águas do Norte; 

▪ ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil; 

▪ ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; 

▪ ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

▪ APA – Agência Portuguesa do Ambiente; 
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▪ ARS Norte – Administração Regional de Saúde do Norte; 

▪ CCDR Norte – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Norte; 

▪ CMVV – Câmara Municipal de Vila Verde 

▪ CMPL – Câmara Municipal de Ponte de Lima 

▪ CMPB – Câmara Municipal de Ponte da Barca 

▪ CMAV – Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

▪ CMPC – Câmara Municipal de Paredes de Coura 

▪ CMMo – Câmara Municipal de Monção 

▪ CMMe – Câmara Municipal de Melgaço 

▪ CIM do Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho 

▪ CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes; 

▪ DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

▪ DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia; 

▪ DSR Norte - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

▪ DGPC – Direção Geral do Património Cultural; 

▪ DGT - Direção Geral do Território; 

▪ DRAP Norte - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 

▪ DRC Norte - Direção Regional de Cultura do Norte; 

▪ DRE Norte - Direção Regional de Economia do Norte; 

▪ EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro; 

▪ EDP Distribuição – Energia, S.A.; 

▪ EDP - Gestão da Produção de energia, S.A.; 

▪ ERRAN – Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte 

▪ GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; 

▪ GNR – Guarda Nacional Republicana; 
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▪ Grupo Lobo; 

▪ IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação; 

▪ ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e Florestas; 

▪ IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.; 

▪ IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.; 

▪ IVV - Instituto da Vinha e do Vinho; 

▪ LNEG - Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia; 

▪ LPN - Liga para a Proteção da Natureza; 

▪ MAI - SGMAI/DSPPI - Secretaria Geral do Ministério da Administração 
Interna; 

▪ DGRDN-Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional do MDN - 
Ministério da Defesa Nacional; 

▪ MDN - Ministério da Defesa Nacional - Estado-Maior da Força Aérea - 
Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea; 

▪ PSP - Polícia de Segurança Nacional (Departamento de Armas e 
Explosivos da PSP); 

▪ Quercus; 

▪ REN Gasodutos, S.A.; 

▪ SIRESP - Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de 
Portugal; 

▪ SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; 

▪ Turismo de Portugal; 

▪ Turismo do Porto e Norte de Portugal; 

▪ Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

▪ RENPortgas Distribuição S.A 

▪ Sonorgas, S.A 

▪ LusoRecursos, Lda 

▪ EDP Renováveis 
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▪ Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho S.A (EEVM) 

o Reconhecimentos e levantamentos de campo realizados na área de 
intervenção pelos especialistas envolvidos no EIA; 

o Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

• Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) 

o Produção de cartografia para enquadramento do projeto no que respeita 
às grandes condicionantes, servidões e restrições legais existentes na 
área; 

o Definição de uma área de estudo geral, que abranja o conjunto de troços 
alternativos; 

o Caracterização da área de estudo geral, direcionada para a identificação 
dos principais constrangimentos e grandes condicionantes aos vários 
troços alternativos; 

• Caracterização da situação de referência e da sua evolução na ausência do 
projeto: 

o Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos 
domínios de análise relevantes no caso em estudo; 

o Diagnóstico e análise do cenário atual para cada um dos fatores 
ambientais e socioeconómicos considerados, com detalhe proporcional à 
sua relevância (capítulo 5) e à escala definida segundo a metodologia 
específica de cada descritor; 

o Prospetiva qualitativa da situação de referência da área de estudo 
segundo os padrões passados e atuais, isto é, descrição da evolução 
previsível do ambiente na ausência do projeto, com base nos fatores 
apropriados para o efeito, bem como na inter-relação entre os mesmos 
nas vertentes analisadas, correspondendo à opção zero; 

• Avaliação de impactes ambientais: 

o Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes 
ambientais determinados pela construção, exploração e desativação do 
projeto, comparando as alterações e efeitos decorrentes das ações de 
projeto geradoras de impacte relativamente ao cenário da opção zero e 
utilizando uma metodologia assente em critérios que permitem a 
respetiva classificação em termos de potencial, significância e magnitude, 
para referir apenas os mais relevantes, conforme se detalha na Secção 
6.1; 
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o Identificação e avaliação de impactes residuais, considerando a 
possibilidade de mitigação dos impactes e as medidas a propor nesse 
sentido; 

o Avaliação global de impactes. 

o Análise dos impactes cumulativos da futura Linha Elétrica com outros 
projetos existentes ou previstos na área de estudo. 

• Medidas e Monitorização para a gestão ambiental do projeto: 

o Identificação e descrição de medidas de minimização de impactes 
ambientais do projeto para as fases de construção, exploração e 
desativação e recomendações a considerar para o Projeto de Execução, 
tendo em conta a avaliação de impactes realizada. Essas medidas e 
técnicas terão como objetivo evitar, reduzir ou compensar os impactes 
negativos e potenciar os eventuais impactes positivos, sendo 
cumulativamente exequíveis e viáveis técnica e economicamente, bem 
como contribuir para a prevenção de impactes em função de propostas e 
incluir e considerar no desenvolvimento do Projeto de Execução; 

o Proposta de diretrizes para o programa de acompanhamento e 
monitorização de impactes significativos, a qual poderá abranger 
diferentes fases da implementação do projeto, para os casos em que 
persiste um grau de incerteza sobre a importância de um determinado 
impacte ambiental, ou sobre a eficácia das medidas de mitigação 
propostas para o minimizar; 

o Desenvolvimento da carta de condicionantes à implantação de estaleiros, 
como ferramenta de apoio à decisão na fase de Projeto de Execução; 

• Análise comparativa de troços alternativos e corredor alternativo preferencial: 

o Definição dos critérios que suportaram a análise comparativa; 

o Análise de troços alternativos por intermédio de quadros-síntese 
comparativos  

o Proposta do corredor preferencial, sustentada na análise conclusiva da 
viabilidade dos troços considerados, sendo o desenvolvimento do projeto 
de execução da linha efetuado tendo em consideração o corredor 
preferencial que vier a ser indicado na DIA; 

• Conclusões, estruturando e destacando os impactes residuais significativos e 
muito significativos, evidenciando questões controversas e decisões a tomar em 
sede de AIA, permitindo uma rápida visualização das consequências dos 
projetos para o ambiente e constituindo-se como uma ferramenta de apoio à 
decisão. Será apresentado igualmente o corredor preferencial resultante das 
análises precedentes. 
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Estes passos não são entendidos como etapas sucessivas, mas como um processo 
interativo, em que, dentro dos limites temporais inerentes a um EIA, cada momento vai 
sendo revisitado e aprofundado sempre que a necessidade de integração de nova 
informação relevante assim o exija. 
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1.7 ESTRUTURA DO EIA 

O EIA será composto globalmente pelos quatro seguintes volumes: 

 

 

Cada volume será estruturado conforme se detalha em seguida. 

1.7.1 VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO 

• Capítulo 1 – Introdução, abrangendo: 

o Identificação do projeto e da sua fase de desenvolvimento; 

o Identificação do proponente, projetista e entidade licenciadora; 

o Autoridade de AIA e Enquadramento do projeto no Regime Jurídico de 
AIA; 

o Antecedentes; 

• Capítulo 2 – Descrição do projeto, incluindo: 

o Localização do projeto; 

o Objetivo e descrição do projeto; 

o Breve descrição dos projetos associados e complementares e 
programação temporal prevista para a execução do projeto; 

• Capítulo 3 – Diagnóstico da situação atual, contendo uma breve descrição do 
estado atual do ambiente; 

Volume I - Resumo Não Técnico

Volume II - Relatório Síntese

Volume III - Peças Desenhadas

Volume IV - Anexos
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• Capítulo 4 – Impactes ambientais, resumindo os principais impactes residuais 
identificados; 

• Capítulo 5 – Mitigação e monitorização, indicando a informação relativa a 
condicionantes, medidas de minimização, compensação e potenciação e planos 
de monitorização propostos; 

• Capítulo 6 – Conclusões. 

1.7.2 VOLUME II – RELATÓRIO SÍNTESE DO EIA 

• Capítulo 1 – Introdução 

o Identificação do projeto e fase de desenvolvimento; 

o Identificação do proponente, do projetista e da entidade licenciadora; 

o Autoridade de AIA e Enquadramento do projeto no Regime Jurídico de 
AIA; 

o Equipa técnica e período de elaboração do EIA; 

o Antecedentes do estudo; 

o Metodologia geral do estudo; 

• Capítulo 2 – Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais 

o Definição da Área de Estudo e Troços Alternativos 

o Descrição dos Troços alternativos considerados 

o Enquadramento, análise e avaliação das grandes condicionantes 
existentes na área de estudo e respetivos troços alternativos 

o Revisão e Definição final dos Troços Alternativos, para alvo de análise ao 
longo do EIA 

• Capítulo 3 – Descrição do Projeto 

o Objetivo e Justificação do projeto; 

o Antecedentes do projeto. 

o Localização e enquadramento de projeto: 

▪ Enquadramento administrativo; 

▪ Áreas sensíveis; 
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▪ Enquadramento com instrumentos de gestão territorial existentes; 

▪ Enquadramento com condicionantes, restrições de utilidade pública e 
servidões administrativas; 

▪ Enquadramento na Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) 

o Descrição técnica do projeto; 

o Análise de riscos; 

o Aspetos técnicos e ambientais associados ao projeto: 

o Projetos complementares ou subsidiários; 

o Programação temporal e investimento global do projeto; 

o Descrição das atividades necessárias à implementação do projeto. 

• Capítulo 4 – Definição do Âmbito 

o Definição do âmbito do estudo. 

o Dimensões e Variáveis de Caracterização do Meio 

• Capítulo 5 – Caracterização da situação atual do ambiente, onde é apresentada 
a caracterização do estado atual do ambiente no âmbito dos diversos fatores 
ambientais em estudo, incluindo a evolução da situação de referência na 
ausência do projeto; 

• Capítulo 6 – Impactes ambientais, resumindo os principais impactes residuais 
identificados nos descritores ambientais estudados e avaliados; 

o Considerações gerais e aspetos metodológicos; 

o Avaliação de impactes por descritor, incluindo âmbito e metodologia 
específica (quando aplicável), ações geradoras de impacte por fase de 
projeto, identificação e avaliação de impactes por fase e quadro-síntese 
de impactes; 

o Análise de Risco e Acidentes Graves ou Catástrofes 

o Avaliação global de impactes; 

o Avaliação de Impactes Cumulativos 

• Capítulo 7 – Medidas de Mitigação, onde são apresentadas as medidas de 
carácter geral e/ou transversais e as medidas de âmbito específico; 
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• Capítulo 8 – Monitorização e Gestão Ambiental do Projeto 

o Diretrizes para os Planos de Monitorização  

• Capítulo 9 – Análise Comparativa de Troços Alternativos e Corredor Alternativo 
Preferencial 

o Critérios para a comparação de alternativas; 

o Análise comparativa de troços alternativos; 

o Análise de viabilidade e corredor preferencial; 

• Capítulo 10 – Lacunas Técnicas do conhecimento; 

• Capítulo 11 – Síntese Conclusiva 

• Capítulo 12 – Bibliografia e documentação consultada: 

o Referências bibliográficas; 

o Sites consultados; 

o Cartografia. 
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1.7.3 VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS 

DESENHO 01 – Enquadramento geográfico e administrativo do projeto 

DESENHO 02 – Extrato da carta geológica  

DESENHO 03 – Enquadramento hidrográfico 

DESENHO 04 – Inventário de captações de água 

DESENHO 05.01 – Carta de habitats e áreas de proteção à fauna 

DESENHO 05.02 – Carta de biótipos e pontos/transectos de amostragem 

DESENHO 06 – Carta de uso e ocupação do solo  

DESENHO 07 – Carta de solos 

DESENHO 08 – Carta de aptidão de solos 

DESENHO 09.01 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Ponte de Lima 

DESENHO 09.02 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Arcos de Valdevez 

DESENHO 09.03 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Ponte da Barca –  
Património e Salvaguardas 

DESENHO 09.04 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Ponte da Barca –  
Qualificação funcional e operativa 

DESENHO 09.05 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Paredes de Coura 

DESENHO 09.06 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Paredes de Coura –  
Anexo I | Planta de proteções 

DESENHO 09.07 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Paredes de Coura –  
Anexo II | Carta da Estrutura Ecológica Municipal 

DESENHO 09.08 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Monção 

DESENHO 09.09 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Melgaço 

DESENHO 09.10 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Melgaço –  
Zonamento acústico 

DESENHO 09.11 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Vila Verde –  
Qualificação funcional do solo 

DESENHO 09.12 – Extrato de planta de ordenamento: PDM Vila Verde –  
Salvaguardas e execução do Plano 
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DESENHO 10.01 – Extrato de planta de situação existente: PDM Ponte de Lima –  
Equipamentos, património cultural e oferta turística 

DESENHO 10.02 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Ponte de Lima 

DESENHO 10.03 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Ponte de Lima –  
Anexo I | Áreas florestais percorridas por incêndios 

DESENHO 10.04 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Ponte de Lima –  
Anexo II | Classe alta e muito alta da Carta de perigosidade de 
incêndio florestal 

DESENHO 10.05 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Arcos de Valdevez 

DESENHO 10.06 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Ponte da Barca 

DESENHO 10.07 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Ponte da Barca–  
Condicionantes florestais 

DESENHO 10.08 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Paredes de Coura 

DESENHO 10.09 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Paredes de Coura –  
Anexo I | Planta de zonas de conflito acústico 

DESENHO 10.10 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Paredes de Coura –  
Anexo II | Planta de áreas percorridas por incêndios 

DESENHO 10.11 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Paredes de Coura –  
Anexo III | Planta das classes alta e muito alta de perigosidade de 
incêndio florestal 

DESENHO 10.12 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Monção 

DESENHO 10.13 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Monção –  
Anexo| Áreas percorridas por incêndios 

DESENHO 10.14 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Monção –  
Anexo| Risco de incêndio 

DESENHO 10.15 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Melgaço 

DESENHO 10.16 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Melgaço –  
Áreas ardidas 

DESENHO 10.17 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Melgaço –  
Classes alta e muito alta de perigosidade de incêndio florestal 

DESENHO 10.18 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Vila Verde –  
Áreas ardidas e áreas de perigosidade de incêndio florestal 
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DESENHO 10.19 – Extrato de planta de condicionantes: PDM Vila Verde –  
Recursos naturais, património edificado, infraestruturas e atividades 
perigosas 

DESENHO 11 – Carta de outras condicionantes 

DESENHO 12 – Carta de RAN 

DESENHO 13 – Carta de REN 

DESENHO 14 – Carta ocorrências patrimoniais e visibilidades 

DESENHO 15 – Carta de síntese fisiográfica e hipsometria 

DESENHO 16 – Carta de declives 

DESENHO 17 – Carta de exposição de vertentes 

DESENHO 18 – Carta de unidades e subunidades de paisagem  

DESENHO 19 – Carta de qualidade visual 

DESENHO 20 – Carta de capacidade de absorção da paisagem 

DESENHO 21 – Carta de sensibilidade 

DESENHO 22 – Bacias visuais 

DESENHO 23 – Ambiente sonoro 

DESENHO 24 – Síntese de projetos passíveis de gerar impactes cumulativos 

DESENHO 25 – Grandes Condicionantes Ambientais 

DESENHO 26 – Avaliação comparativa: níveis de avaliação/condicionamento 

DESENHO 27 – Corredor preferencial proposto 
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1.7.4 VOLUME IV- ANEXOS 

ANEXO I – Registo de contacto com entidades (inclui quadro síntese, correspondência 
enviada às Câmaras Municipais e correspondência recebida das entidades) 

ANEXO II – Peças desenhadas do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais 

ANEXO III – Enquadramento do projeto na RNT (Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade; 2020) 

ANEXO IV – Elementos de apoio à descrição do projeto 

ANEXO V – Estudo acústico 

ANEXO VI – Biodiversidade (inclui elencos florístico e faunísticos) 

ANEXO VII – Património (inclui documentação de autorização dos trabalhos de 
prospeção arqueológica e fichas de sítio) 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco  
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2 ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

2.1 INTRODUÇÃO 

O Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais constitui um elemento produzido a 
montante da elaboração do Estudo de Impacte. Esta fase de análise preliminar serviu 
para a avaliação preliminar de uma alargada área de estudo para definição de 
corredores e troços alternativos a submeter como alternativas de projeto em fase de 
Estudo Prévio para avaliação no presente Estudo de Impacte Ambiental. 

Da definição de troços e corredores alternativos resultantes da avaliação em sede de 
Estudo de Grandes Condicionantes até ao momento da decisão do proponente de quais 
as alternativas a submeter a Estudo de Impacte Ambiental ocorreu um período de 
revisões e delimitação final das alternativas a submeter a EIA, que também se descreve 
no presente capítulo e que baliza a área de estudo identificada na secção 4.2. 

Esta etapa foi desenvolvida de acordo com o Guia Metodológico para a Avaliação de 
Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte – Linhas Aéreas 
– (REN, S.A./APA, 2008). 
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2.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

2.2.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO EGCA 

O presente capítulo respeita ao Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) 
no qual parte da definição inicial de uma Área de Estudo (AE), como base de análise, 
entre os locais de ligação da futura Linha de Transporte de Energia identificados pela 
REN, S.A., designadamente a Subestação de Ponte de Lima em Freixo e o ponto de 
travessia acordado com a Rede Elétrica Espanhola (REE) na povoação de Penso. 

A referida área de estudo foi alvo de uma macro caracterização, direcionada para a 
identificação dos principais constrangimentos e grandes condicionantes ambientais 
(GCA) à implantação do projeto da futura linha de transporte de energia. 

A metodologia a utilizar nesta análise baseou-se essencialmente numa abordagem por 
refinamentos sucessivos, partindo da área de estudo para a seleção de troços 
alternativos que constituirão o objeto de estudo do presente EIA. 

 

Figura 2.1 – Esquema Metodológico do EGCA 
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A recolha de informação para análise foi realizada através da consulta bibliográfica, 
cartográfica, levantamento de campo e outras fontes de informação, bem como na 
recolha de informação junto de entidades e serviços da administração pública e outras 
entidades relevantes à tipologia de projeto (conforme ANEXO I – Volume IV). Realça-se 
que não se obtiveram respostas de todas as entidades consultadas. 

A caracterização da área de estudo e a identificação de grandes condicionantes centrou-
se nos seguintes fatores ambientais:  

• Biodiversidade, incluindo Áreas Sensíveis;  

• Uso do Solo e Componente Social;  

• Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo; 

• Recetores Sensíveis;  

• Paisagem; e 

• Património Cultural. 

À escala de análise do presente capítulo (EGCA) e tendo em consideração a tipologia de 
projeto, considerou-se que estes representam os fatores mais diferenciadores e 
potencialmente condicionantes para a seleção final de troços com cerca de 400 m de 
largura, conforme indicado no Guia Metodológico de AIA da REN, S.A. 

Após a análise e caracterização dos fatores ambientais mais relevantes na Área de 
Estudo (AE), as condicionantes identificadas foram divididas segundo três níveis de 
condicionamento1: Impeditivo/Fortemente condicionante, Fortemente condicionante e 
Restritivo. A metodologia de definição destes três níveis encontra-se mais detalhada no 
capítulo 2.1.2 seguinte.  

Para efeitos de apresentação no presente relatório, optou-se por definir previamente 
um conjunto de troços alternativos (Capítulo 2.4) e apresentar os mesmos desde logo 
graficamente em toda a cartografia temática produzida juntamente com a área de 
estudo, mas também os troços alternativos definidos numa primeira fase, facilitando a 
compreensão dos fatores analisados. 

2.2.2 CRITÉRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE GRANDES CONDICIONANTES 

A definição de critérios para a identificação de grandes condicionantes, a qual sustentou 
a caracterização da AE e a definição de troços alternativos, teve em consideração o Guia 
Metodológico da REN, S.A. (REN/APA, 2008), adaptado à situação específica. Conforme 
referido, foram considerados os três níveis de condicionamento padrão: 

 

1 O EGCA considerou os três níveis de condicionamento padrão do Guia Metodológico de AIA da REN, S.A. 
Esta graduação foi adaptada e ajustada em sede de EIA, com a adição de um nível de condicionamento 
adicional, “restritivo”, que espelhasse o reduzido grau de condicionamento de alguns fatores/indicadores 
de condicionamento, conforme secção 9.2. 
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• Impeditivo/Fortemente condicionante: fatores que, por condicionamento 
legalmente estabelecido, podem potencialmente impedir a instalação de linhas. 
Não obstante poderem existir fatores impeditivos, estes poderão ser 
reclassificados como fortemente condicionantes, sempre que seja possível 
adequar o projeto e suas componentes aos regimes legais de condicionamento 
que lhe estão associados, ainda que tal facto limite territorialmente a área em 
que estes se podem desenvolver e, como tal, ou limita a área que minimiza os 
potenciais impactes do projeto ou aconselham o estudo de outras alternativas; 

• Fortemente condicionante: fator cuja relevância ambiental, socioeconómica 
e/ou sociocultural pode originar impactes significativos. Estes fatores requerem 
uma adequação do projeto aos regimes legais de condicionamento que lhe 
estão associados, quer através de estudo de alternativas locais tecnológicas e 
de localização no interior dos corredores de estudo para a fase de Projeto de 
Execução (diferentes tipologias de apoios, ajuste de traçado pontuais 
considerando a exposição orográfica, entre outros), quer através de um traçado 
otimizado de projeto e de implantação de apoios, mesmo que a área territorial 
disponível para a minimização de impactes seja reduzida; 

• Restritivo: 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 minimização dos impactes identificados. 

Considerando a referida graduação, foram apenas representados cartograficamente sob 
a forma de Carta Síntese de Grandes Condicionantes Ambientais os fatores Impeditivos 
e Fortemente Condicionantes. 

Os fatores restritivos, bem como outros condicionalismos identificados na 
caracterização desenvolvida no capítulo 2.5.3, foram tipicamente limitativos e serviram 
de premissa para a fase de definição de traçado e implantação de apoios, a desenvolver 
após o EIA, em fase de RECAPE. 

No Quadro 2.1 que se segue são apresentados os fatores e respetivos critérios 
considerados na identificação de grandes condicionantes, desenvolvida no capítulo 2.6. 
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Quadro 2.1 – Identificação de fatores impeditivos/fortemente condicionantes, fortemente condicionantes e restritivos 

Fatores Critérios 

Impeditivos/fortemente condicionantes 

Vértices Geodésicos 

No âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. Centros Radioelétricos, Ligações Hertzianas 

Aeroportos, Aeródromos, Heliportos, Outras instalações de apoio à navegação aérea 

Locais destinados ao armazenamento e manipulação de produtos explosivos 
Dentro das distâncias estabelecidas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92. Locais destinados ao armazenamento, Transporte e manuseamento de combustíveis líquidos ou 

gasosos 

Edifícios escolares / Campos desportivos 
O RSLEAT apenas permite a passagem de linhas sobre estas infraestruturas em casos 
excecionais. 

Instalações militares ou afetas à defesa nacional No âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. 

Fortemente Condicionantes 

Áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC): Áreas Protegidas, Áreas da Rede Natura 
2000 (ZPE, SIC e sítios da Lista Nacional), IBA (Zonas Importantes para as Aves), Sítios RAMSAR, 
Reservas da Biosfera 

No âmbito das Diretivas Comunitárias e transposição legal nacional 

Áreas de presença de espécies florísticas e/ou habitats sensíveis (incluídas nos anexos II e IV do 
Diretiva Habitats) 

A presença da linha pode constituir um fator adicional de ameaça quer para espécies 
florísticas sensíveis, quer para as espécies suportadas por habitats sensíveis. 

Áreas de presença de espécies com estatuto de ameaça em Portugal e na Europa 
A presença da linha poderá constituir um fator adicional de ameaça para algumas 
destas espécies. 

Património classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de Proteção No âmbito das restrições legalmente definidas. 
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Fatores Critérios 

Povoações e edifícios habitados / frequentados por pessoas (edifícios isolados, grupos de 
edifícios e núcleos urbanos) 

Áreas a evitar, devido à multiplicidade, sinergia e cumulatividade de impactes, e pelo 
potencial de contestação social. A dimensão da área urbana é um fator a considerar. 
Interessa ter especialmente em conta: habitações, equipamentos de saúde, culto, 
lazer, espaços públicos muito frequentados, áreas turísticas. 

Áreas afetas a presentes e futuros usos residenciais, urbanos ou turísticos 
Para além dos anteriores, acresce a potencial desvalorização da atratividade destas 
zonas como resultado da presença das linhas aéreas. 

Outras áreas sociais em meio não urbano ou não edificadas (espaços de festa, lazer, culto, etc.) 
Afetação de zonas frequentadas pela população e com grande valorização 
sociocultural  

Pontos de tomada de água para combate a incêndios por meios aéreos 
Áreas a evitar pela sua importância no combate a incêndios, por meios aéreos, 
incluindo a consideração da zona alargada de proteção. 

Áreas agrícolas de regadio ou com ocupação cultural com especial importância económica (por 
exemplo: vinha) ou com elevado grau de mecanização 

Afetação de potencial produtivo e importância económica, e pela existência de 
infraestruturas de rega, cuja utilização fica muito condicionada sob as linhas 
(aspersão, canhão) e pelos apoios (pivots). A utilização de meios mecânicos fica 
condicionada pelos apoios e sob as linhas 

Indústria extrativa com explorações a céu aberto No âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. 

Festos e zonas de forte exposição visual 

A intrusão visual é um fator de degradação da paisagem, com incidência ao nível da 
perceção do valor e qualidade de vida. Como tal, deverá evitar-se estas zonas 
devendo, no entanto, avaliar-se o efetivo grau de condicionamento considerando-se 
a capacidade de absorção da paisagem e o número de observadores potenciais. 

Restritivos 

Áreas de habitat potencial de espécies com estatuto de ameaça em Portugal e na Europa 
A presença da linha poderá constituir um fator adicional de ameaça para algumas 
destas espécies. 
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Fatores Critérios 

Presença de elementos patrimoniais arquitetónicos ou arqueológicos 
Potencial destruição desses valores, mas de grau de condicionamento dependente 
da respetiva valoração e da possibilidade de medidas de minimização (sujeito a 
parecer da DGPC). 

Áreas especialmente definidas em planos de Ordenamento do Território 
Em função de limitações ou condicionalismos especificamente definidos em planos 
de ordenamento do território 

Zonas onde existam outros projetos com impacte social negativo relevante 

A existência de outros projetos que possam causar impacte relevante é 
particularmente sensível na componente social, por efeito de cumulatividade, 
sinergia, ou meramente como efeito catalisador de perceções negativas. A instalação 
de linhas deve, portanto, considerar atentamente estas situações. 

Áreas industriais  Garantir compatibilidade com instalações existentes ou previstas 

Perímetros florestais legalmente estabelecidos e outras áreas florestais (em especial de espécies 
de crescimento rápido) 

A colocação de apoios e a abertura de faixas de serviço e segurança tem impactes 
relevantes em explorações florestais (espécies de crescimento rápido). Risco 
colocado por incêndios. 

Travessia, cruzamento ou proximidade de cursos de água e planos de água 

A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros estabelecidos 
no RSLEAT. A proximidade de planos de água está normalmente associada a zonas de 
forte sensibilidade ecológica, nomeadamente como zonas de presença de espécies 
avifaunísticas e estabelecendo corredores e conetividade ecológica entre massas de 
água próximas. 

Cruzamento com estradas, caminhos-de-ferro, teleféricos, linhas elétricas, linhas de 
telecomunicações, gasodutos 

A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros estabelecidos 
no RSLEAT. 
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2.3 INFORMAÇÃO PRÉVIA CONSIDERADA 

A definição dos troços alternativos e respetiva Área de Estudo teve em linha de conta a 
informação desenvolvida e apresentada no processo de AIA anterior (ver descrição 
pormenorizada no Capítulo 1.5 do presente relatório), designadamente o EIA o Eixo da 
RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV, em fase 
de estudo prévio desenvolvido em Maio 2013.  

Relembra-se que, no processo de AIA anterior, a área de estudo foi definida tendo em 
consideração os pontos de ligação e as restrições identificadas na sua envolvente 
regional. Posteriormente procedeu-se ao levantamento das Grandes Condicionantes 
Ambientais (GCA) à implantação da Linha.  

Nessa fase, a recolha de informação foi realizada recorrendo a pesquisas documentais, 
análise de cartografia, análise de legislação, entre outras fontes, das quais se destacam 
os Planos Diretores Municipais (PDM), designadamente a Carta de Ordenamento e de 
Condicionantes, dos vários concelhos atravessados pelo projeto. A recolha de 
informação foi igualmente realizada através da consulta a entidades com jurisdição 
sobre a zona e em matérias de interesse para o estudo. Como resultado desta recolha, 
procedeu-se à caracterização e respetiva avaliação das várias componentes ambientais 
existentes na área de estudo previamente definida. Posteriormente à análise foram 
definidos dentro da área de estudo um conjunto de troços e respetivas localizações a 
partir da identificação das zonas consideradas menos condicionadas sob o ponto de 
vista ambiental, tendo ainda sido ponderados critérios técnicos de construção e de 
operação da futura linha elétrica (ver Figura 2.3). 

Neste projeto do Eixo da RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a Rede Elétrica de 
Espanha, a 400 kV, foram definidos um total de cerca de 42 troços alternativos os quais, 
face à extensão das LMAT, foi subdividido em 5 zonas: as zonas 1, 2 e 3, que abrangiam 
os troços alternativos associados à linha dupla a 400 kV entre a subestação de “Vila do 
Conde” e a subestação de “Vila Fria B” (incluindo esta subestação); e as zonas 4 e 5 que 
abrangiam os troços alternativos associados à linha dupla a 400 kV, a partir da 
subestação de “Vila Fria B” e a REE, ligação última que é coincidente com o presente 
projeto. A área em estudo neste processo foi fundamentada com base numa visão de 
conjunto e ligação das 3 zonas - Minho Sul, Centro e Norte, visando cumprir com 
objetivos específicos relacionados com o corredor ferroviário de alta velocidade, tendo 
assim uma função específica, que nesta fase já não é a base fundamental de justificação 
de serviço da presente linha. 

No entanto, conforme explicado no Capítulo 1.5 do presente relatório, 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 400 kV 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. 

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 presente 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 Proposta de Definição de Âmbito (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.  

Nesta sequência, verificou-se que a área de estudo atual não seria suficiente para uma 
avaliação cabal de diferentes soluções, tendo a REN iniciado um estudo mais 
pormenorizado avaliando opções alternativas localizadas mais a Este, entre o limite de 
área de estudo anteriormente estudada e o Parque Nacional Peneda Gerês, 
aproveitando corredores de LMAT existentes, nomeadamente a linha de Mendoiro, e o 
mais afastado possível de núcleos populacionais. Na sequência surge então nesta fase 
uma nova área a estudar apresentada no capítulo seguinte. 

Na Figura 2.2. apresenta-se a sobreposição dos troços desenvolvidos para o presente 
projeto com os troços desenvolvidos no processo de AIA anterior, de forma a perceber 
as alterações feitas para a presente análise. 
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Figura 2.2- Sobreposição dos troços alternativos definidos no processo AIA anterior com os 
troços definidos previamente no EGCA 
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Os troços coincidentes (alguns alterados) com o EIA do processo anterior têm as 
seguintes correspondências para os troços definidos para o presente projeto, ver 
Quadro 2.2:  

Quadro 2.2 – Correspondência entre os Troços alternativos do processo de AIA anterior com 
os Troços alternativos definidos originalmente para o presente EGCA. 

Identificação dos 
Troços do 

processo AIA 
anterior 

Identificação dos 
Troços do 

projeto em 
análise EGCA 

Observações 

T24 T1 Troço coincidente integralmente 

T28 

T3 

Troço coincidente parcialmente. Procedeu-se a 
um alargamento para sul, de forma a criar mais 
opções para a futura definição de localização dos 
apoios, uma vez que a área em causa é 
constituída por algumas áreas urbanas 

T30 

T31 T4, T6, T9 Troço coincidente integralmente 

T32C T10, T14 Troço coincidente integralmente 

T33A T12 Troço coincidente integralmente 

T32D T15 Troço coincidente integralmente 

T38A T13 Troço coincidente integralmente 

T38B T16 Troço coincidente integralmente 

T39 

T17 Troço coincidente integralmente T40 

T41B 

 

  



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

34 

2.4 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Conforme referido no ponto anterior, a definição base da AE, foi resultante das 
conclusões do processo de AIA anterior, bem como da análise da Proposta de Definição 
e Âmbito (PDA) desenvolvida e apresentada à autoridade AIA em 2017, sofrendo agora, 
para o presente projeto um reajuste de forma a dar cumprimento às sugestões e 
considerações da Comissão de Avaliação, mas também reconhecimento de campo e 
pareceres por parte das várias Entidades envolvidas entretanto recebidos. 

A definição da AE teve como ponto de partida os locais de ligação identificados pela REN, 
S.A. para a futura Linha de Transporte de Energia, designadamente a Subestação de 
Ponte de Lima em Freixo, localizada no concelho de Ponte de Lima e o ponto de ligação 
à Rede Elétrica Espanhola (REE). 

Um dos pressupostos do Guia Metodológico REN, S.A./APA passa por definir uma área 
com uma largura mínima entre 3 a 5 km e que una estes dois pontos. Esta área de estudo 
é suficientemente vasta de forma a permitir identificar e estudar diferentes troços 
alternativos (faixas com uma largura mínima de 400m) para o estabelecimento do futuro 
traçado da linha elétrica, minimizando desde logo os impactes associados à construção 
e exploração desta tipologia de infraestrutura. 

Numa primeira análise, considerando os dois pontos de ligação da futura linha elétrica, 
verificou-se que a principal dificuldade encontrada na definição desta AE seria de evitar 
áreas com ocupação humana, dado tratar-se de um território extremamente povoado. 

Por esse motivo, procedeu-se a um reajuste da AE, alargando a mesma para a zona Este, 
onde se observa a existência de áreas menos povoadas, a existência de um corredor de 
uma linha elétrica de MAT e onde será possível desenvolver o futuro traçado da linha 
afastando consideravelmente das povoações, indústrias e comércios existentes 
naquelas áreas. 

Para além desta preocupação, este reajuste considerou igualmente: 

• o maior afastamento possível dos núcleos urbanos,  

• a presença de espaços canais de outras linhas elétricas que pudessem 
eventualmente ser aproveitados e,  

• o desenvolvimento numa extensão do traçado da futura linha o mais curta 
possível, evitando mais uma vez o atravessamento de núcleos urbanos.  

Como resultado, foi definida para o Estudo de Grandes Condicionantes, uma AE de 
aproximadamente 36.312 ha com uma extensão de cerca de 52 km e uma largura 
variável entre os 6 km e os 3 km que se localiza na Região Norte, na Sub-Região do 
Minho, nos municípios de Ponte de Lima, Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, 
Paredes de Coura, Monção e Melgaço, conforme é possível visualizar através do 
Desenho 1 (EGCA; Anexo II, Volume IV) e figura seguinte. 
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Figura 2.3 – Apresentação e enquadramento da área de estudo (EGCA) 
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2.5 DEFINIÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO DOS TROÇOS ALTERNATIVOS 

Conforme já referido, a seleção inicial dos troços para a implantação da Linha Elétrica 
em análise sustentou-se na informação prévia do processo de avaliação decorrido em 
2013, bem como no exercício de análise prévia dos critérios apresentado no capítulo 
2.1.2, que permitiu para o presente projeto, uma visão geral dos principais 
constrangimentos do território na área de estudo para o projeto em análise. 

Neste sentido, foram definidos um total de 17 troços. Na Figura 2.4. apresenta-se o 
enquadramento e localização dos mesmos.  

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição dos troços considerados nesta fase de 
análise. Refira-se que os mesmos serão incluídos, em toda a cartografia temática a 
desenvolver no âmbito do presente capítulo, apesar do âmbito de análise se referir 
apenas à Área de Estudo (AE). 

O Troço T1 corresponde ao troço inicial. Localizado integralmente no concelho de Ponte 
de Lima, nas freguesias de Ardegão, Freixo e Mato, Navió e Vitorino dos Piães, Friastelas, 
Cabaços e Fojo Lobal e Rebordões (Santa Maria) 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, localizado nas freguesias de Rebordões (Santa Maria), Facha, Seara, 
Rebordões (Souto), Feitosa, Fornelos e Queijada, Serdedelo, Gondufe e Ribeira, no 
concelho de Ponte de Lima, dá continuidade ao Troço T1, desenvolve-se para Oeste da 
AE e interseta um conjunto de povoações (Carvalhal, Leirias, São Brás, Picarouba, 
Deveseira, Ventoso, Badela, áreas Industriais e Infraestruturas rodoviárias (A3, N201, 
N306, outras estradas municipais). Este Troço liga diretamente ao Troço 10. 

O Troço T3 é também estabelecido a partir do Troço T1 mas com direção para Sudeste, 
corresponde a uma alternativa ao Troço T2. Este troço tem a particularidade de 
acompanhar paralelamente a linha de MAT ali existente. Localiza-se no concelho de 
Ponte de Lima, nas freguesias de Cabaços e Fojo Lobal, Rebordões (Santa Maria), 
Rebordões (Souto), Fornelos e Queijada e Anais, e de Vila Verde, e é essencialmente 
caracterizado com uma ocupação Florestal, com a exceção de uma zona do troço 
localizada mais ou menos no centro do mesmo, que inclui algumas áreas urbanas, 
designadamente a povoação de Veiga, Merouços, Torrão, Cruzeiro, Albergaria, todas 
inseridas na freguesia de Anais, nessa área observa-se igualmente o atravessamento da 
A3 e N201. 

O Troço T4, deriva do Troço T3 no sentido sul-norte, e liga ao Troço T6. Trata-se de um 
Troço pequeno, sem ocupação humana, criado para estabelecer uma alternativa ao 
Troço T8. Este troço, insere-se em duas freguesias, Anais e Fornelos e Queijada 
pertencentes ao concelho de Ponte de Lima. 
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Figura 2.4- Apresentação dos troços alternativos definidos previamente 
e respetiva localização no interior da AE (EGCA) 
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O Troço T5 deriva do Troço 6, desenvolve-se para oeste da AE e encontra-se com o Troço 
T2. A Norte deste troço, dentro e fora do limite do mesmo, observa-se a existência de 
algumas áreas urbanas pertencentes à povoação de Campo Raso e o atravessamento da 
EN307. O Troço 5 insere-se integralmente no concelho de Ponte de Lima, nas freguesias 
de Serdedelo e Fornelos e Queijada. 

O Troço T6, com uma área de apenas 28,2 ha, corresponde ao troço mais pequeno, foi 
criado como elo de ligação entre o Troço T4 e o Troço T9 e o elo de ligação entre o Troço 
T7 e o Troço T5. 

O Troço T7 deriva do Troço T6 e tem um sentido de Norte-Sul. Este Troço existe para 
ligar as alternativas da zona Oeste da AE até ao Troço T8. Este troço insere-se nos 
concelhos de Ponte de Lima (freguesias de Serdedelo e Fornelos e Queijada) e os 
concelhos de Vila Verde (freguesias de União das freguesias da Ribeira do Neiva. Este 
troço não interceta áreas urbanas. 

O Troço T8 deriva do Troço T3 ou em alternativa, do Troço T7, e corresponde ao segundo 
troço mais longo, com uma área de 1.540ha. Este troço corresponde ao troço localizado 
mais a Este da AE e insere-se nos concelhos de Vila Verde, Ponte de Lima, Ponte da Barca 
e Arcos de Valdevez. Este troço foi desenvolvido com o objetivo de afastar o mais 
possível o futuro traçado da linha elétrica das áreas urbanas e pelo fato de no interior 
deste troço 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. Este Troço atravessa o rio Lima a norte da N203 nas 
freguesias de União das freguesias de Touvedo e União das freguesias de Ponte da Barca, 
Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães. 

O Troço 9 desenvolve-se no sentido Sul-Norte, e deriva do Troço T6. Este Troço 
desenvolve-se para Noroeste e encontra-se com o Troço T10. Localiza-se integralmente 
no concelho de Ponte de Lima, nas freguesias de Serdedelo e Gondufe. 

O Troço 10 desenvolve-se no sentido sudeste para noroeste. Insere-se no concelho de 
Ponte de Lima, nas freguesias de Ribeira, Gemieira e Refóios do Lima. 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. Deste Troço derivam 
duas alternativas: o Troço T11 e o Troço T14.  

O Troço T11 corresponde à alternativa localizada mais a Este, desenvolve-se no sentido 
sul-norte paralelo ao Troço T14, e termina com duas alternativas: O Troço T12 e o Troço 
T13  

O Troço 12 corresponde a um troço intermédio, que liga o Troço T11 ao Troço T15. 

O Troço 13 deriva diretamente do Troço T11 e liga diretamente ao Troço T16. Este troço 
insere-se na freguesia de Refóios do Lima, Calheiros, Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 
(no concelho de Ponte de Lima) e Miranda (no concelho de Arcos de Valdevez). 
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O Troço T14 desenvolve-se a Oeste da AE, no sentido sul-norte, deriva do Troço T10 e 
liga diretamente ao Troço T15. 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 T15 deriva do Troço T14 ou do Troço T12 e encontra-se com o Troço T16. 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 T16 deriva de duas alternativas possíveis: o Troço T15 ou o Troço T13 e ligará 
obrigatoriamente ao ultimo troço alternativo da AE, o Troço T17. Este troço corresponde 
ao segundo troço de maior extensão em análise, designadamente 966 ha. Localiza-se 
paralelamente ao Troço T8, 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. 

Finalmente, o Troço 17 corresponde ao último troço de estudo, e não tem alternativas, 
correspondendo ao único troço que levará o traçado da linha elétrica até ao ponto de 
ligação da REE. Este Troço desenvolve-se no sentido sul-norte e insere-se nos concelhos 
de Arcos de Valdevez, Monção e Melgaço. A Norte do Troço, observa-se a existência do 
Rio Minho, junto à freguesia de Penso, que faz de fronteira entre Portugal e Espanha. 
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2.6 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DE ESTUDO 

Conforme já referido, a análise a apresentar no presente ponto focar-se-á na 
caracterização dos descritores ambientais considerados de maior relevância para a 
definição final dos troços alternativos que servirão como alvo de análise ao longo do 
presente EIA em fase de Estudo Prévio. 

2.6.1 BIODIVERSIDADE E ÁREAS SENSÍVEIS 

2.6.1.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Para a caracterização da área de estudo, no que se refere à Biodiversidade, a 
metodologia incluiu, para a flora e habitats, a análise de imagens de satélite da área de 
estudo, uma visita às áreas consideradas mais relevantes no que diz respeito aos valores 
naturais potencialmente presentes e a produção de cartografia das principais unidades 
de vegetação e habitats naturais e seminaturais detetados. 

Para a fauna, foram obtidos os dados de acesso livre do ICNF e solicitados a esta 
entidade outros dados disponíveis, tendo estes no seu conjunto sido analisados e 
incorporados. Foi também consultada bibliografia de referência, como atlas de 
distribuição disponíveis e outras fontes relevantes. 

Para além dos referidos dados do ICNF, destacam-se as seguintes fontes, entre a 
bibliografia consultada: 

• Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013a); 

• Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010); 

• Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008); 

• Aves Invernantes e Migradoras de Portugal 2011-2013 (Equipa atlas, 2018); 

• Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB/Atual ICNF, 2010); 

• Atlas de Mamíferos de Portugal (Bencatel et al., 2017); 

• Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013); 

• Situação Populacional do Lobo em Portugal (Pimenta et al., 2005). 

2.6.1.2 ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, 
de 27 de agosto, define-se como áreas sensíveis: 
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• Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 
julho; 

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 
especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no 
âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, 
relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens; 

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

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 
de outubro, para além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas 
classificadas que integram a Rede Natura 2000, inclui ainda, as áreas classificadas ao 
abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, 
designadamente sítios Ramsar e áreas da Rede de Reservas da Biosfera, tendo-se 
incluído as mesmas na presente análise. 

Conforme é possível observar no Desenho 2a (EGCA; Anexo II – Volume IV) 
correspondente ao enquadramento da AE do EGCA em Áreas Sensíveis, a mesma 
intersecta seis áreas do SNAC. No Quadro 2.3 identificam-se as respetivas áreas bem 
como a área de sobreposição da AE e a respetiva representatividade, relativa à 
dimensão da área sensível em causa. 

Quadro 2.3 – Áreas sensíveis intersectadas pela área de estudo (EGCA) 

TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO 
ÁREA 

SOBREPOSTA AE 
DO EGCA (% AC) 

SIC PTCON0019-Rio Minho 68,7 (1,5%) 

SIC PTCON0020-Rio Lima 882,3 (16,5%) 

SIC PTCON0001-Peneda/Gerês 88,4 (0,1%) 

SIC PTCON0040-Paisagem Protegida do Corno do Bico 41,6 (0,8%) 

ZPE PTZPE0002-Peneda/Gerês 0,34 (<0,01%) 

Reserva da Biosfera Gerês 15141,6 (5,8%) 

 

Na envolvente à área de estudo do EGCA ocorrem nove áreas sensíveis. No Quadro 2.4 
apresenta-se a sua identificação e distância à área de estudo. 
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Quadro 2.4 – Áreas sensíveis na envolvente da área de estudo (EGCA) 

TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO DISTÂNCIA (km) 

AP Parque Natural da Peneda-Gerês 1,7 

AP Paisagem Protegida do Corno do Bico 0,1 

AP Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São 
Pedro de Arcos 

4,5 

AP Litoral Norte 17 

AP 
Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde e 
Reserva Ornitológica do Mindelo 

39 

SIC PTCON0039-Serra d’Arga 8 

SIC PTCON0017-Litoral Norte 21 

ZPE PTZPE0001-Estuários dos Rios Minho e Coura 14 

Ramsar 
3PT013-Lagoas de Bertiandos e de São Pedro de 
Arcos 

4,5 

 

2.6.1.3 BIODIVERSIDADE 

Na área de estudo estão presentes oito habitats sensíveis, de acordo com a Diretiva 
Habitats (Diretiva n.º 92/43/CEE, de 21 de maio), transposta pelo Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, revisto pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, por sua 
vez revisto e alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro: 

• 4020 – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica 
tetralix* 

• 4030 – Charnecas secas europeias (4030pt2) 

• 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 
(9230pt1) 

• 9330 – Florestas de Quercus suber 

• 91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-paldion, 
Alnion incanae, Salicion albae) (91E0pt1)* 

• 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

• 9260 – Florestas de Castanea sativa 

• 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da 
Sedo albi-Veronicion dillenii 

 

Os dois habitats assinalados a negrito são considerados prioritários, de acordo com os 
diplomas acima referidos. 
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Durante a saída de campo, foi possível verificar a presença de 200 espécies distribuídas 
por 67 famílias botânicas. Destas, duas encontram-se abrangidas por estatuto de 
proteção ao abrigo do Decreto-Lei 156-A/2013, de 8 de novembro (que altera o Decreto-
Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que por sua vez altera o Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de abril, e transpõe para o direito nacional a Diretiva Habitats - Diretiva n.º 
92/43/CEE, de 21 de maio), sete são endémicas da Península Ibérica. 

Quadro 2.5 – Espécies florísticas com valor conservacionista identificadas na área de estudo 
(EGCA) com indicação do estatuto de proteção legal, e naturalidade 

FAMILIA ESPÉCIE 
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
NATURALIDADE 

Asparagaceae Ruscus aculeatus Anexo V Autóctone 

Blechnaceae Woodwardia radicans Anexo II e IV Autóctone 

Boraginaceae 
Echium plantagineum - Endémica da Península Ibérica 

Omphalodes nitida - Endémica da Península Ibérica 

Fabaceae 

Adenocarpus lainzii - Endémica da Península Ibérica 

Cytisus multiflorus - Endémica da Península Ibérica 

Ulex micranthus - Endémica da Península Ibérica 

Plantaginaceae Linaria triornithophora - Endémica da Península Ibérica 

Salicaceae Salix salviifolia - Endémica da Península Ibérica 

 

Foi identificada na área de estudo do EGCA a presença de uma árvore de interesse 
público, um carpino (Carpinus betulus L.), classificada ao abrigo do Decreto-Lei nº 
102/2006, II Série, de 26 de maio, localizada no Convento de Refóios - Escola Superior 
Agrária de Ponte de Lima, na freguesia de Refóios do Lima, concelho de Ponte de Lima. 
Este exemplar encontra-se, no entanto, fora dos troços selecionados. 

Na área de estudo são dadas como potenciais 228 espécies dos seguintes grupos 
faunísticos: Bivalves, Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos. Entre estas 36 são 
espécies com estatuto de ameaça em Portugal segundo o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (LVVP) (Cabral et al., 2005) (8 peixes, 2 anfíbios, 4 répteis, 15 
aves e 7 mamíferos) (Quadro 2.6). Nos levantamentos de campo foram confirmadas 58 
espécies (2 anfíbios, 2 répteis, 47 aves e 7 mamíferos), destas apenas uma apresenta 
estatuto de ameaça em Portugal, uma ave: falcão-peregrino (Falco peregrinus). 

Quadro 2.6 – Espécies com estatuto de ameaça, segundo Cabral et al. (2005), potenciais na 
área de estudo 

CLASSE/ORDEM/ 
FAMILIA 

ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

C. CEPHALASPIDOMORPHI    

O. PETROMYZONIFORMES    

F. PETROMYZONIDAE Petromyzon marinus P VU 

C. ACTINOPTERYGII    
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CLASSE/ORDEM/ 
FAMILIA 

ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

O. ANGUILIFORMES    

F. ANGUILLIDAE Anguilla anguilla P EN 

O. CLUPEIFORMES    

F. CLUPEIDAE 
Alosa alosa P EN 

Alosa fallax P VU 

O. CYPRINIFORMES    

F. CYPRINIDAE Achondrostoma arcasii P EN 

O. SALMONIFORMES    

F. SALMONIDAE 
Salmo salar  P CR 

Salmo trutta (migradora) P CR 

O. GASTEIROSTEIFORMES    

F. GASTEROSTEIDAE Gasterosteus aculeatus P EN 

C. ANFIBIA    

O. CAUDATA    

F. SALAMANDRIDAE 
Chioglossa lusitanica P VU 

Lissotriton helveticus P VU 

C. REPTILIA    

O. TESTUDINES    

F. EMYDIDAE Emys orbicularis P EN 

O. SERPENTES    

F. COLUBRIDAE Coronella austriaca P VU 

F. VIPERIDAE Vipera latastei P VU 

 Vipera seoanei P EN 

C. AVES    

O. FALCONIFORMES    

F. ACCIPITRIDAE 

Pernis apivorus P VU 

Milvus milvus P VU 

Circus cyaneus P CR 

Circus pygargus P EN 

Accipiter gentilis P VU 

Aquila chrysaetos P EN 

Aquila fasciata P EN 

F. FALCONIDAE 
Falco subbuteo P VU 

Falco peregrinus C VU 

O. CHARADRIIFORMES    

F. SCOLOPACIDAE Actitis hypoleucos P VU 

O. CUCULIFORMES    

F. CUCULIDAE Clamator glandarius P VU 

O. CAPRIMULGIFORMES    

F. CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europaeus P VU 

O. PASSERIFORMES    
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CLASSE/ORDEM/ 
FAMILIA 

ESPÉCIE OCORRÊNCIA 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

F. TURDIDAE Saxicola rubetra P VU 

F. CORVIDAE Pyrrhocorax pyrrhocorax P EN 

F. EMBERIZIDAE Emberiza citrinella P VU 

C. MAMMALIA    

O. INSECTIVORA    

F. TALPIDAE Galemys pyrenaicus P VU 

O. CHIROPTERA    

F. RHINOLOPHIDAE 
Rhinolophus 
ferrumequinum P VU 

F. VESPERTILIONIDAE 

Myotis bechsteinii P EN 

Myotis myotis P VU 

Myotis escalerai P VU 

O. CARNIVORA    

F. CANIDAE Canis lupus P EN 

F. FELIDAE Felis silvestris P VU 

Ocorrência: P – Potencial; C – Confirmada. Estatuto de Conservação (Cabral et al., 2005): CR – Criticamente 
em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável. 

Tendo em conta o tipo de projeto em causa o presente capítulo irá focar-se 
principalmente nas espécies ameaçadas de aves, morcegos e lobo. Considerando-se que 
são estes os grupos faunísticos que poderão ser mais afetados pelas ações geradas pelo 
projeto. 

De acordo com cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 
elétrica” (ICNB/Atual ICNF, 2010), a área de estudo interseta uma área de proteção a 
ninhos de aves de rapina, classificada como crítica (Desenho 2b do EGCA; Anexo II – 
Volume IV), esta área foi definida para a proteção de um ninho de águia-real e um ninho 
de bufo-real (Bubo bubo). 

Na envolvente à AE, ainda que não intersectadas por estas, verifica-se a presença de 
áreas de proteção, critica e muito critica, a ninhos de aves de rapina; áreas de proteção, 
critica e muito critica, a zonas de reprodução de aves aquáticas e áreas de proteção, 
critica e muito critica, a zonas de reprodução de outras aves (Desenho 2b do EGCA; 
Anexo II – Volume IV).  

De acordo com cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 
elétrica” (ICNB/Atual ICNF, 2010), a área de estudo não intersecta abrigos de morcegos 
de importância nacional, regional ou local.  

No entanto, verifica-se a presença de áreas de proteção a abrigos de importância 
regional ou local na envolvente à área de estudo (Desenho 2b do EGCA; Anexo II – 
Volume IV). 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

46 

A área de estudo intersecta três áreas de proteção a alcateias de lobo, duas confirmadas: 
Vez e Vila Verde, e uma provável: Bouinosa. Para além da presença destas alcateias, de 
acordo com os dados fornecidos pelo ICNF, relativos à ocorrência de lobo, verifica-se 
que há registos recentes da espécie na generalidade da área de estudo (entre 2013 e 
2016), com uma maior incidência na metade norte (Desenho 2b do EGCA; Anexo II – 
Volume IV).  

2.6.2 USO DO SOLO E COMPONENTE SOCIAL 

2.6.2.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A análise relativa ao uso do solo teve por base a cartografia elaborada com base na 
informação do COS, na fotografia aérea e no trabalho de campo realizado no âmbito do 
EIA. Como resultado, apresenta-se no Desenho 3 do EGCA (Anexo II – Volume IV). 

Importa referir que, tal como descrito anteriormente, a definição da AE do EGCA 
procurou desde logo evitar sempre que possível o atravessamento de áreas urbanas, 
contudo, dado tratar-se de um território extremamente povoado, principalmente a zona 
sul e oeste, não foi possível encontrar uma AE inócua a este tipo de ocupação. 

2.6.2.2 CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO E COMPONENTE SOCIAL 

Tendo por base o Desenho 3 do EGCA (Anexo II – Volume IV), apresenta-se no quadro 
seguinte a quantificação de áreas por classe de Uso do Solo para a totalidade da AE do 
EGCA. Com o objetivo de sintetizar a informação, na Figura 2.5 ilustra-se a distribuição 
das classes de ocupação de solo de forma mais agregada. 

Quadro 2.7 – Ocupação de solo na AE do EGCA 

Ocupação do Solo AREA (ha) % 

Agricultura 8.916,18 24,55 

Corpos de Água  110,59 0,30 

Espaços Descobertos ou com vegetação esparsa 43,99 0,12 

Florestas 16.216,36 44,66 

Matos 8.995,55 24,77 

Pastagens 147,76 0,41 

Sistemas Agroflorestais 3,87 0,01 

Territórios Artificializados 1.878,02 5,17 

TOTAL 36.312,31 100,00 

 

Pela análise do Quadro 2.7, a área de estudo é composta maioritariamente por floresta 
(44,6%). Em conjunto as áreas de “matos”, “zonas descobertas com pouca vegetação 
esparsa”, e “pastagens” assumem uma importante percentagem da área de estudo, 
totalizando 25,3%. 
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As áreas agrícolas correspondem a 24,55% da área de estudo. As áreas de pastagens e 
sistemas agroflorestais assumem uma ocupação residual. Finalmente, os espaços de 
territórios artificializados correspondem a uma ocupação muito reduzida de cerca 5% 
em toda a área de estudo. 

 

Figura 2.5– Principais classes de ocupação de solo na área em estudo do EGCA 

Através do reconhecimento de campo e cruzamento com a Carta de Ocupação do Solo, 
destacam-se na AE do EGCA as áreas florestais compostas por (eucalipto, pinheiro bravo, 
outras resinosas, carvalhos, castanheiros, espécies invasoras e outras folhosas), sendo 
as áreas de matos incluindo afloramentos rochosos e áreas agrícolas (culturas 
temporárias de sequeiro e regadio, vinhas, pomares, olivais, pastagens e culturas 
parcelares) igualmente representativas, estas áreas ocorrem ao longo de toda a área de 
estudo. Observa-se igualmente alguns corpos de água, correspondentes a rios principais 
(Minho e Lima) e seus afluentes. 

Relativamente à ocupação em Território Artificializado, corresponde a uma pequena 
parte da área, sendo caracterizada essencialmente por tecido urbano contínuo e 
descontínuo, área industrial, comercio e equipamentos gerais, áreas de deposição de 
resíduos, áreas em construção, campos de golfe, outras instalações desportivas e 
equipamentos de lazer, equipamentos culturais e outros e zonas históricas e 
infraestruturas lineares (redes viárias, ferroviárias e espaços associados). 

A área de estudo apresenta uma ocupação edificada com uma representação 
genericamente dispersa ou associada a áreas agrícolas, destacando-se alguns 
aglomerados, sobretudo na zona sul da área de estudo, no concelho de Ponte de Lima e 
na envolvente do rio Lima, onde os aglomerados urbanos são mais significativos. 
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No que respeita à componente social, importa referir que na zona Oeste da área de 
estudo é caracterizada por uma região muito pouco povoada, observando-se habitações 
dispersas, a parte este e sul da AE é caracterizada como sendo moderadamente 
povoada, com algumas habitações isoladas, embora a maior parte se encontre incluída 
em aglomerados urbanos. 

Seguidamente, apresenta-se uma panorâmica geral da área de estudo de sul para norte, 
onde é possível observar cada tipo de ocupação representativa da AE. 

Na zona mais a sul da AE, onde terá início a linha em análise é composta por áreas de 
floresta intercalada com matos, e observa-se a existência de uma linha de MAT. 

 

Fotografia 2.1 – Zona Sul da AE: zona onde ligará a LE 

Nesta zona, observa-se a existência de algumas indústrias e equipamentos, 
nomeadamente uma central de betão (Gabriel Couto), uma fábrica de madeira e um 
campo de futebol. 

  

Fotografia 2.2 – Zona Sul da AE: Central de betão da Gabriel Couto e Campo de futebol  
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Caminhando para Norte, continua-se a observar áreas vastas de florestas com algumas 
clareiras compostas por matos e vegetação rasteira.  

Relativamente às áreas urbanas, caminhando para Noroeste, refere-se a existência de 
aglomerados urbanos correspondentes a povoações, e numa zona específica, onde 
atravessa a A3, refere-se a existência de povoações aglomeradas, designadamente: 
Merouços, Veiga, Gaião, Torrão, Cruzeiro, Valas, todas localizadas no concelho de Ponte 
de Lima. Nestas povoações, refere-se a existência de cultivos agrícolas, normalmente 
associados a zonas de sequeiro ou culturas temporárias. A norte destas áreas, a área de 
estudo diverge em dois sentidos: sentido Oeste e sentido Este. 

  

Fotografia 2.3 – Zona Sul da AE- Áreas agrícolas 

 

Fotografia 2.4 - Zona Sul da AE- Áreas urbanas 
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A zona Oeste do traçado é a que apresenta uma ocupação mais heterogénea, composta 
essencialmente por floresta de pinheiro e eucalipto, matos com afloramentos rochosos.  

Na zona Sudoeste, a Norte e a sul do rio Lima, observa-se a existência de densos 
aglomerados urbanos, áreas industriais, comerciais e de equipamentos e algumas 
habitações dispersas que têm associado na sua envolvente áreas agrícolas, e alguma 
pecuária. 

 

Fotografia 2.5 – Zona Sudoeste da AE: ocupação do solo existente na envolvente do Rio Lima 

 

Fotografia 2.6 – Zona Sudoeste da AE: Aglomerados habitacionais e áreas agrícolas existentes 

Igualmente associado aos aglomerados urbanos, observa-se a existência de uma densa 
rede de infraestruturas rodoviárias (A3, EN201 e estradas Municipais) com mais 
expressão a norte do rio Minho e no seu atravessamento. 
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Fotografia 2.7 – Zona Sudoeste da AE: Infraestruturas lineares existentes, rede rodoviária A3 
e EN201 

 

Fotografia 2.8 – Zona Sudoeste da AE: Povoação de Casa Nova existente a norte da A3 

Ainda relativamente à zona Oeste, importa referir que esta zona é fortemente marcada 
pela existência de equipamentos associados a 3 Parques Eólicos ali existentes bem como 
a existência do heliporto de Ponte de Lima. 
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Fotografia 2.9 – Zona Oeste da AE: Equipamentos existentes no Parque Eólico de Alto Minho I 

Os afloramentos rochosos intercalados com grandes áreas de matos rasteiros 
correspondem a uma ocupação também muito presente nesta zona da área de estudo. 

 

Fotografia 2.10- Zona Oeste da AE: Afloramentos Rochosos intercalados com áreas de matos 

Relativamente à zona Este, caracteriza-se essencialmente pela reduzida ocupação 
humana. Nesta zona observa-se pontualmente a existência de aglomerados urbanos e 
de forma dispersas, bem como a existência de habitações pontuais, correspondendo 
uma grande parte a casas sazonais. 
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Fotografia 2.11 – Zona Sudeste da AE: Aglomerados Habitacionais dispersos 

Deste lado da AE, observam-se algumas áreas agrícolas, apresentadas por áreas 
parcelares e por vezes em socalcos. Nas proximidades destas zonas, observam-se por 
vezes linhas de água, ribeiras e outras menos expressivas, associadas aos rios Lima e 
Vade. 

 

Fotografia 2.12 – Zona Oeste da AE: Áreas de Floresta e Socalcos agrícolas existentes nas 
encostas da área, delimitados por ribeiras 

Esta zona do traçado é francamente menos artificializada, sendo a sua ocupação 
predominante de matos com afloramentos rochosos, vegetação rasteira, áreas de 
floresta compostas por várias espécies, algumas linhas de água, afluentes do rio Lima. 
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Fotografia 2.13 - Zona Oeste da AE: Afloramentos Rochosos e  
Áreas de pequenas manchas de Floresta 

 

Fotografia 2.14 – Zona Oeste da AE: Áreas Florestais e Matos Densos 

Ainda nesta zona, observa-se a particularidade da existência de um corredor de uma 
linha elétrica de MAT ao longo de uma grande extensão da AE.  
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Fotografia 2.15 – Zona Oeste da AE: Corredor de Linha Elétrica de MAT 
 existente ao longo da AE 

O Rio Vade e o Rio Lima atravessam a zona Este da AE. Associado ao Rio Vade, observam-
se um denso e heterogéneo corredor de vegetação ripícola ao longo das margens.  

 

Fotografia 2.16 - Zona Oeste da AE: Rio Vade e vegetação ripícola associada 

Na zona mais a Norte, onde os lados Oeste e Este da AE se encontram, junto das 
povoações de Gerei, Remerelhas, Breia, todas pertencentes ao concelho de Arcos de 
Valdevez, observa-se a existência de algumas áreas agrícolas associadas a pequenos 
aglomerados urbanos onde se observa igualmente a existência de ribeiras, afluentes do 
rio Minho e rio Lima. 
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Esta zona mais a Norte, é também marcada pela existência de algumas áreas de floresta 
e principalmente zonas de matos rasteiros. Nesta zona, observam-se muitas áreas de 
Floresta e matos queimadas, principalmente na zona Nordeste. 

 

Fotografia 2.17 - Zona Oeste da AE: Áreas de Floresta e áreas de Matos Ardida 

A zona Nordeste da AE apresenta uma ocupação essencialmente marcada por áreas de 
floresta, mas também se observa a existência algumas (poucas) habitações rodeadas 
por parcelas agrícolas constituídas por culturas de sequeiro temporário. 

 

Fotografia 2.18 – Zona Oeste da AE Habitações dispersas ladeadas por áreas agrícolas e 
envolvidas por áreas de floresta densa 
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Finalmente, a zona mais a Norte da AE, onde se localizará o ponto de ligação da Rede 
Elétrica Espanhola, REE no concelho de Melgaço, refere-se a existência do Rio Minho e 
a existência de uma densa vegetação ripícola associada às suas margens. A ocupação 
florestal e de matos também são evidentes nesta zona da AE. 

 

Fotografia 2.19 - Zona Norte da AE: Rio Minho e respetivo corredor de vegetação ripícola e 
vastas e densas áreas florestais 

A sul do rio Minho, observa-se a existência de algumas rodovias, habitações dispersas, 
manchas florestais intercaladas com matos rasteiros, áreas debastadas pelo homem e 
áreas agrícolas.  

  

Fotografia 2.20 - Zona Norte da AE: Manchas Florestais, matos, e socalcos agrícolas existentes 
a norte da AE 
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2.6.3 CONFORMIDADE COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO MUNICIPAL E SERVIDÕES 

ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 

2.6.3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

No presente ponto, proceder-se-á a uma identificação e análise de conformidade do 
projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de âmbito Municipal existentes 
ao longo da área de estudo, bem como a identificação das condicionantes, restrições e 
servidões existentes na Área de Estudo. 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE GESTÃO  

Ao nível dos IGT de âmbito municipal, destacam-se os Planos Diretores Municipais 
(PDM) dos concelhos abrangidos pela AE do EGCA que têm influência direta sobre a 
mesma, uma vez que preconizam o modelo de desenvolvimento do uso do solo à escala 
local. 

No Quadro 2.8 e no Desenho 4 do EGCA (Anexo II – Volume IV), apresentam-se as 
principais categorias de espaço da regulamentação impostas pelos Planos Diretores 
Municipais (PDM) com implicações na AE. 

Quadro 2.8- Classes de Espaço de Ordenamento dos PDM em vigor na AE do EGCA 

Concelho Categoria de Espaço PDM 

Ponte de Lima 

-Solos Urbanos 

-Espaços Industriais ou de Equipamentos 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

- Reserva Ecológica Nacional (REN) 

-Espaços Florestais 

-Área Arqueológica 

- Área de Proteção – Arqueológica 

-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 

Vila Verde 

- -Solos Urbanos 

- Espaços Agrícolas 

- Espaços Florestais 

- Património 

Ponte da Barca 

-Solos Urbanos 

- Espaços Agrícolas 

- Espaços Florestais 

- Património 

Paredes de Coura 

- Espaços de construção condicionada 

- Espaços Agrícolas 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

- Espaços florestais e silvo-pastoril 

-Espaços Naturais 
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Concelho Categoria de Espaço PDM 

Arcos de Valdevez 

-Solos Urbanos 

- Espaços Agrícolas 

- Espaços Florestais 

- Espaços Florestais e Silvo-Pastoril 

- Espaços Naturais 

Parque Eólico existente 

Parque Eólico previsto 

Melgaço 

-Solos Urbanos 

- Espaços Agrícolas 

- Espaços Florestais 

- Espaços Florestais e Silvo-Pastoril 

- Reserva Agrícola Nacional 

- Leitos de Cursos de Água 

Monção 

-Solos Urbanos 

- Espaços Agrícolas 

- Espaços Florestais 

- Espaços Naturais 

Parque Eólico existente e previsto 

 

Conforme análise do quadro supra, a área de estudo do EGCA abrange solos urbanos, 
espaços agrícolas, espaços florestais, espaços naturais, espaços de equipamentos e 
industriais e UOPG, áreas de parques eólicos existentes e previstos e áreas de 
Património, verificando-se de acordo com os regulamentos dos respetivos PDM, que a 
maior parte das classes são compatíveis com a instalação de infraestruturas elétricas. 

Importa, no entanto, referir que, de acordo com o regulamento do PDM dos concelhos 
envolvidos, algumas classes exigem a necessidade de reconhecimento de interesse 
público, municipal ou parecer favorável das entidades com tutela, ou caso não 
prejudique as condições ambientais ou de habitabilidade, ou ainda sujeito aos regimes 
legais aplicáveis, no caso de abrangidos por servidões e restrições de utilidade pública 
(RAN, REN, espaços canais).  

Isto é, constata-se ser possível instalar a infraestrutura em análise, desde que 
salvaguardado o cumprimento dos regimes legais em vigor, em particular, os regimes da 
RAN, REN, Domínio Público Hídrico, Regime Florestal ou outras servidões e restrições de 
utilidade pública com incidência territorial. Por outro lado, o regime vigente da maior 
parte das classes de espaço abrangidas, sujeita o projeto à obtenção de reconhecimento 
de interesse público, nacional, regional ou local ou à autorização da respetiva Câmara 
Municipal.  

Todavia, existem algumas exceções que se prendem com as classes de ordenamento 
consideradas mais sensíveis ou com restrições específicas à instalação deste tipo de 
infraestrutura, como sejam: 

• Solos Urbanos; 
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• Espaços naturais (apenas no concelho de Monção, atendendo ao disposto no 
respetivo Regulamento de PDM em vigor);  

• Espaços de grandes equipamentos (apenas no concelho de Ponte de Lima, 
atendendo ao disposto no respetivo Regulamento de PDM em vigor);  

• Espaços florestais de proteção e conservação (apenas no concelho de Ponte de 
Lima, atendendo ao disposto no respetivo Regulamento de PDM em vigor, para 
a classe área arborizada para proteção de ecossistemas.  

• Espaços de UOPG, no concelho de Ponte de Lima, as quais deverão ser 
igualmente evitadas na definição do projeto execução da Linha Elétrica.  

SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS 

CONDICIONANTES 

A área de estudo do EGCA em análise abrange áreas sujeitas a condicionantes e 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública que implicam limitações ao 
uso do solo. As diferentes condicionantes identificadas no presente capítulo resultam 
essencialmente dos instrumentos de gestão territorial (PDM), informação recebida 
pelas Entidades contactadas no âmbito do Projeto e da legislação em vigor. 

Nos Desenho 5, 6 e 7 do EGCA (Anexo II – Volume IV) apresenta-se respetivamente a 
carta síntese de condicionantes, carta de outras condicionantes e a carta REN na Área 
de Estudo do EGCA.  

Para efeitos de análise, as condicionantes são subdividias em categorias, sendo que na 
área de estudo, em suma, e de acordo com os respetivos PDM, ocorrem as seguintes 
condicionantes: 

• Reserva Ecológica Nacional (REN);  

• Reserva Agrícola Nacional (RAN);  

• Regime florestal;  

• Povoamentos florestais percorridos por incêndios (2007-2017);  

• Rede Natura 2000; 

• Domínio Público Hídrico; 

• Linhas de Água;  

• Regadios Tradicionais; 

• Áreas de Prospeção e Pesquisa Mineral (Pedida, Cedida e Período 
Experimental); 
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• Pedreiras; 

• Pontos de água de combate a Incêndios utilizados por meios aéreos;  

• Captações de águas subterrâneas para abastecimento público;  

• Redes de abastecimento de água (Adutoras) e drenagem e Tratamentos de 
Esgotos;  

• ETAR;  

• Rede Viária Nacional e Regional (Zona de Proteção);  

• Rede Ferroviária de Alta Velocidade (Áreas Abrangidas por Medidas 
Preventivas); 

• Estradas e Caminhos Municipais;  

• Rede Nacional de Transporte de Energia;  

• Rede Nacional de Transporte de Gás Natural - Gasoduto;  

• Parques Eólicos Existentes e Previstos;  

• Servidões Radioelétricas; 

• Marcos geodésicos;  

• Postos de Vigia; 

• Estações Base da Rede SIRESP; 

• Património Edificado (Zona de Proteção e Zona Especial de Proteção); 

• Escolas, Igrejas e Campos de Futebol. 
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Quadro 2.9- Servidões, Restrições e Condicionantes  

Servidões, Restrições e Condicionantes Diploma Legal Regime de Condicionamento 

Recursos Hídricos 

Linhas de Água 
Decreto-Lei n.º 54/2005, de 29 de dezembro 

(4ª alteração pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho) 
Ocupação e utilização do Domínio Público Hídrico 
dependente de autorização/licenciamento da Agência 
Portuguesa do Ambiente. Açudes e Pontos de Água 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (7ª alteração 
pela Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto) 

Pontos de Água da Rede de 
Combate a Incêndio acessíveis 
por meios aéreos 

Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro 

Garantir as seguintes zonas de proteção: 

• Imediata – raio mínimo de 30 m; 

• Alargada – raio mínimo de 100 m e gabarito de 3% para 
os cones de voo de aproximação e de saída e uma 
escapatória de emergência 

Recursos Agrícolas 

Reserva Agrícola Nacional 
(RAN) 

Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro 

Proibidas ações construtivas, obras hidráulicas, aterros, 
escavações e destruição do coberto vegetal, ou outras que 
diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas 
existentes, com as exceções identificadas no Decreto-Lei 
n.º 199/2015, de 16 de setembro, sujeitas a parecer da 
Comissão Regional da Reserva Agrícola (nas quais se 
incluem obras de construção de infraestruturas de 
transporte e distribuição de energia elétrica). 

Regadios Tradicionais ---- Sem regime de condicionamento associado. 
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Servidões, Restrições e Condicionantes Diploma Legal Regime de Condicionamento 

Recursos Florestais 

Sobreiro e Azinheira 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho) 

O corte/arranque de sobreiros e azinheiras depende de 
autorização do ICNF, sob pena de ficar vedada qualquer 
alteração de uso do solo, por 25 anos, quando áreas 
ocupadas por sobreiro e/ou azinheira tenham sido alvo de 
incêndio, corte/arranque não autorizado ou anormal 
mortalidade/depreciação 

Zonas de Intervenção Florestal 
(ZIF) 

Despacho nº 3/2012/ZIF, de 2012-02-10 (ZIF-Lima-Vez) 
Despacho nº 13/2011/ZIF, de 2011/06/27 (ZIF- São 
Lourenço) e Portaria nº 1490/2008 de 19 de dezembro. DR 
nº 245, Serie I (ZIF-Ponte de Lima) 

Sem regime de condicionamento associado (zonas 
direcionadas para a arborização e gestão florestal). 

Regime Florestal Decretos de 1901, 1903 e 1905 Sem regime de condicionamento associado. 

Povoamentos florestais de 
eucalipto e Pinheiro Bravo 

Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio 
Necessidade de autorização prévia para o corte prematuro 
de povoamentos florestais de pinheiro-bravo e de 
eucalipto. 

Povoamentos florestais 
percorridos por incêndios 
(2007-2017) 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (altera e 
republica o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho) 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março (altera e 
republica o DL n.º 327/90, de 22 de outubro) 

Estão proibidas por 10 anos a realização de obras de 
construção, estabelecimento de atividades agrícolas, 
alterações à morfologia do solo ou coberto vegetal, entre 
outros, exceto se reconhecidas como ação de interesse 
público ou empreendimento com relevante interesse 
geral. 
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Servidões, Restrições e Condicionantes Diploma Legal Regime de Condicionamento 

Recursos Ecológicos 
Reserva Ecológica Nacional 

(REN) 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro 

Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro 

Delimitação da REN por município: 

Ponte de Lima: Resolução de Concelho de Ministros nº 
81/2005, de 31 de março, alterado pela Portaria nº 
263/2011, de 9 de setembro de 2001, pelo Aviso nº 
8534/2013, de 05 de julho, pelo aviso nº 11003/2017, de 
22 de setembro de 2017 

Vila Verde: Portaria n.º 251/2014, de 28 de novembro 

Arcos de Valdevez: Resolução de Concelho de Ministros nº 
35/2008, de 25 de fevereiro, alterado por Aviso nº 
8565/2015, de 6 de agosto 

Ponte da Barca: Portaria nº 13/2015 de 21 de janeiro, 
alterado pelo Aviso n.º 5018 2018, de 16 de abril 

Paredes de Coura: Portaria nº 70/2012, de 23 de março. 

Melgaço: Portaria n.º 162/2013, de 23 de abril 

Monção: Portaria n.º 470/2010, de 7 de julho 

Proibidas as ações construtivas, obras hidráulicas, aterros, 
escavações e destruição do coberto vegetal, com as 
exceções sujeitas a autorização ou comunicação prévia da 
CCDR responsável, conforme disposto no anexo II 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação 
dada pelo 

D.L. n.º 239/2012, de 2 de novembro e sua portaria 
regulamentar (a implantação de redes elétricas de alta e 
média tensão estão isentas de comunicação prévia para 
algumas das áreas REN). 

De acordo com o Art.º. 21.º, a declaração de impacte 
ambiental favorável ou condicionalmente favorável para 
infraestruturas públicas equivale ao reconhecimento do 
interesse público da ação. 

Recursos Geológicos 

Áreas de Prospeção e pesquisa 
Lei n.º 54/2015, de 22 de junho 

Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março 

A atribuição de direitos de prospeção e pesquisa ou de 
exploração experimental é acompanhada da constituição 
de uma servidão administrativa sobre os prédios 
abrangidos nas respetivas áreas. 

Pedreiras Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro de 2001 
Respeito da zona de defesa de 30 m a apoios elétricos de 
média e alta tensão. 
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Servidões, Restrições e Condicionantes Diploma Legal Regime de Condicionamento 

Infraestruturas de 
Transporte 

Rede Viária 

Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961 

Lei n.º 34/2015, de 27 de abril 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Uso de áreas delimitadas como zonas non aedificandi 
sujeito a parecer da Infraestruturas de Portugal. Destacam-
se estradas nacionais (concessão IP), com faixas de 
servidão de 20 m para cada lado do eixo da estrada e 
outras estradas e caminhos municipais têm uma faixa de 
servidão de 4,5/ 6m para cada lado do eixo da via 
(conforme se classifique como estrada/caminho 
municipal). 

Os apoios de linhas elétricas deverão distar um mínimo de 
3 m de outras estradas. 

Rede Ferroviária de Alta 
Velocidade (áreas abrangidas 
por medidas preventivas) 

Resolução de Conselho de Ministros nº 10/2009, de 27 de 
janeiro; Resolução de Conselho de Ministros nº15-2011, de 
1 de março. 

Sem regime de condicionamento associado. (atualmente 
todas as medidas preventivas associadas ao projeto de Alta 
Velocidade, encontram-se caducadas.) 

Aeródromos e Heliportos 

Decreto-Lei nº 45 987, de 22 de outubro de 1964 

Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 
de maio 

Regulamento n.º 508/2012, de 26 de dezembro 

Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de fevereiro 

A construção ou criação de obstáculos na vizinhança de 
aeródromos, heliportos ou instalação de apoio aérea, 
carece de autorização da Autoridade Nacional da Aviação 
Civil (ANAC) no interior da servidão geral (círculo de raio de 
8 km, prolongado por faixa até 17 km de comprimento e 
4,8 km de largura na direção das entradas ou saídas das 
pistas). 

A construção de obstáculos na zona 7, quando 
simultaneamente tenham mais de 30m acima do solo e se 
elevem acima da cota de 190m, carece de licença prévia da 
ANAC. 

Ecovia ---- Sem regime de condicionamento associado. 

Infraestruturas Elétricas Linhas Elétricas Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 
Obrigatoriedade de cedência de passagem para acesso às 
linhas de alta tensão e apoios respetivos 
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Servidões, Restrições e Condicionantes Diploma Legal Regime de Condicionamento 

Infraestruturas de 
abastecimento e de 
saneamento de água 

Poços, Furos e Captações Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro 

Não foi disponibilizada informação que confirme a 
existência de perímetros de proteção a captações 
delimitados para a generalidade dos pontos identificados, 
com exceção dos pontos inseridos no concelho de Ponte 
de Lima que estipula no seu regulamento o cumprimento 
de uma faixa de segurança de 100m de largura envolvente 
aos pontos de água para abastecimento dos aglomerados 
populacionais. 

Sistemas de abastecimento e 
de saneamento 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto 

(alterado pelo DL n.º 92/2010, de 26 de julho, e pela Lei n.º 
12/2014, de 6 de março) 

Interdita a construção ao longo de uma faixa de 5m, 
medida para cada lado do eixo dos emissários, e de 1m, 
para cada lado do eixo dos coletores. 

De acordo com o regulamento de Ponte de Lima, é 
interdita a construção ao longo de uma faixa de 5m 
medida para cada lado do eixo do traçado das condutas de 
adução ou de adução-distribuição de água. É interdita a 
construção ao longo de uma faixa de 1m medida para cada 
lado do eixo do traçado das condutas distribuidoras de 
água. 

ETAR 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Aviso n.º 11741/2015, de 14 de outubro 

Aviso n.º 10198/2015, de 7 de setembro 

Sem regime de condicionamento associado a linhas de 
transporte e distribuição de energia elétrica, para além do 
afastamento mínimo a assegurar no âmbito do RSLEAT (e 
em conformidade com a revisão das distâncias de 
segurança pela REN, S.A. no seguimento da Recomendação 
n.º 1999/519/EC). 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

67 

Servidões, Restrições e Condicionantes Diploma Legal Regime de Condicionamento 

Outras Infraestruturas e 
equipamentos 

Parques Eólicos existentes e 
previstos 

---- 

Regulamento de segurança de segurança de linhas 
elétricas de alta tensão –RSLEAT (Decreto Regulamento nº 
1/92 de 18/02), isto é: “(…) as instalações elétricas devem 
garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o 
perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens 
materiais , não devendo perturbar a livre e regular 
circulação nas vias publicas ou particulares , nem afetar a 
segurança do caminho de ferro, prejudicar outras linhas de 
energia ou de telecomunicação , ou causar danos às 
canalizações de água, gás ou outras”(Artigo 5º do RSLEAT) 

Importa referir, que a EDP Renováveis, a respeito do 
Parque Eólico de Alagoa de Cima, solicitou a definição de 
uma área de salvaguarda relativamente aos aerogeradores 
de uma distância de 150m. A empresa EEVM solicita o 
cumprimento da faixa de proteção estipulada 

Vértices Geodésicos Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril 
Condicionadas à autorização da Direção-Geral do Território 
as ações de construção na envolvente dos marcos 
geodésicos (buffer mínimo de 15 m). 

Servidões Radioelétricas Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de novembro 

De acordo com o regulamento do PDM de Ponte de Lima, 
carecem do parecer do Instituto das Comunicações de 
Portugal as intervenções previstas na legislação vigente 
sobre a matéria a realizar nas zonas de libertação e nas 
zonas de desobstrução dos feixes hertzianos entre o 
Centro Radielétrico da Serra de Arga e os de Paredes de 
Coura, Ponte da Barca e Ponte de Lima, definidos na planta 
de condicionantes do PDM. 
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Servidões, Restrições e Condicionantes Diploma Legal Regime de Condicionamento 

Outras Infraestruturas e 
equipamentos 
(cont.) 

Estação Base da Rede SIRESP 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2003, de 8 de 
abril 

Respeito pela zona de segurança definida por área de 
círculo com 100m de raio e centro nas Estações Base da 
rede SIRESP. Caso tal não se verifique, deverá a empresa 
responsável pela implementação do projeto, suportar 
custos da mudança de local das estações, bem como 
eventuais penalidades que venham ser aplicadas à rede 
SIRESP S.A. 

Gasodutos 
Decreto-lei nº 11/94, de 13 de janeiro, Portaria nº 
142/2011, de 6 de abril 

Sem regime de condicionamento associado a linhas de 
transporte e distribuição de energia elétrica. De acordo 
com a informação prestada pela entidade REN-Gasoduto, 
deverá cumprir-se o afastamento mínimo de 100m entre o 
eixo longitudinal do gasoduto e os apoios da nova linha 
elétrica (fundação dos apoios), distância a considerar numa 
linha perpendicular do gasoduto. 

Escolas e Campos de Futebol Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

O estabelecimento de linhas aéreas sobre escolas e 
campos desportivos não é permitido. No âmbito do 
RSLEAT, deve ainda ser assegurado o afastamento mínimo 
a infraestruturas (em conformidade com a revisão das 
distâncias de segurança pela REN, S.A. no seguimento da 
Recomendação n.º 1999/519/EC). 

Património Cultural Edificado – 
Valores Arqueológicos e 

Arquitetónicos 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro 

Sujeito a parecer favorável da DGPC 
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2.6.4 PAISAGEM 

2.6.4.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A caracterização da Paisagem é realizada a uma escala regional ou de enquadramento. 

Esta análise possibilita o levantamento genérico da situação paisagística, bem como a 
identificação das suas características dominantes e dos padrões habituais de ocupação 
do solo, alertando ainda para a eventual presença de paisagens ou de elementos 
paisagísticos com maior valor. 

Como referência bibliográfica, o destaque vai, nesta fase de EGCA, para o estudo 
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental” (DGOTDU, 2004), desenvolvido como instrumento de apoio ao 
ordenamento do território. No Desenho 8 do EGCA (Anexo II – Volume IV), apresenta-
se a Carta de Paisagem. 

2.6.4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM 

Através da análise do Desenho 8 (EGCA; Anexo II – Volume IV), a área de estudo localiza-

se no grande grupo de unidades de paisagem “Entre Douro” e “Minho”, segundo a 

tipologia definida por Cancela d’Abreu et al. (2004).  

Este grande grupo é caracterizado muito genericamente como uma sequência de vales 

e respetivas cumeadas que se desenvolvem transversalmente à linha da costa. 

Biogeograficamente localiza-se na Província Cantabro-Atlântica (Costa et al, 2008), com 

Macrobioclima Mediterrânico nos vales e Temperado – isto é, sem secura estival 

prolongada – nas cotas mais elevadas (Mesquita & Sousa, 2009). 

As unidades de paisagem dentro deste grupo foram definidas em função das diferenças 

cunhadas precisamente pelos vários rios presentes: Minho, Lima, Cávado e Ave. É 

também notável a presença marcante das serras do Soajo e Peneda-Gerês a Oeste da 

área de estudo. 

Estas são paisagens que incluem elevados valores cénicos, culturais e ecológico, 

confirmados pela presença de várias “figuras” de proteção, áreas protegidas e sítios da 

Rede Natura 2000. 

A área de estudo apresenta cotas desde os 5 m, no vale do Minho, até valores da ordem 

dos 1 150 m, nos contrafortes das serras do Soajo e da Peneda. Predominam declives 

muito elevados, acima de 16 %, sobretudo na zona interior. São exceção os vales dos 

rios, em particular o vale do rio Lima, o mais amplo de toda a área em análise. 

A elevada densidade populacional associada a uma também elevada dispersão do tecido 

edificado que se espraia pelas áreas agrícolas, tão característica das paisagens minhotas, 

observa-se sobretudo na metade ocidental da área analisada.  
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Na parte oriental da mesma o relevo é mais vigoroso e são mais extensas as áreas 
ocupadas por matos e florestas, onde o tecido urbano está ausente. 

Dentro desta grande unidade definem-se 12 unidades de paisagem, 5 das quais estão 
incluídas na área em análise, designadamente:  

• Vale do Minho,  

• Entre Minho e Lima,  

• Vale do Lima,  

• Entre Lima e Cávado; e  

• Serras da Peneda e Gerês. 

No que respeita à Qualidade Visual da Paisagem, esta é 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. 

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 estre o mesmo festo 
e o festo que separa o Lima do Neiva; e média abaixo desta linha de festo. 

As zonas mais sensíveis da área de estudo são, antes de mais, as áreas classificadas: a 
Área de Paisagem Protegida do Corno do Bico, o Parque Nacional da Peneda-Gerês; e a 
passagem Paisagem Cultural do Sistelo, classificada como Monumento Nacional desde 
o início de 2018.  

Adicionalmente, as zonas mais sensíveis não classificadas são as áreas de cotas mais 
elevadas ao longo dos festos, pela elevada visibilidade potencial, que, no entanto, 
podem não se concretizar como “áreas de elevada sensibilidade paisagística” se não 
tiverem potenciais observadores na envolvente. Também as áreas agrícolas em 
socalcos, tanto no troço inferior das encostas como, pontualmente, em pequenas zonas 
planálticas, constituem áreas sensíveis, pela elevada qualidade visual e pela presença de 
observadores, uma vez que é junto a estes locais que se concentram os núcleos 
populacionais, sendo geralmente também atravessados por vias de comunicação. 
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2.6.5 PATRIMÓNIO CULTURAL 

2.6.5.1 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico na área de estudo 
incidiu sobre os seguintes recursos: 
 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 
doravante designada Endovélico)2 da responsabilidade da Direção Geral do 
Património Cultural (DGPC). 

• Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 3 da 
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico4 do Instituto da 
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC).  

• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância 
nacional da responsabilidade da Universidade do Minho5 

• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército6 

• Googlemaps7 

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez, publicada pelo aviso 
n.º 24235/2007, Diário da República, 2.ª série, n.º 237 de 10/12/2007, 35479 – 
35516, alterado pelo Aviso n.º 8648/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 153 
de 07/08/2015 e pelo Aviso n.º 8566/2018, Diário da República, 2.ª série, n.º 
119 de 22/06/2018. 

• Revisão do PDM de Melgaço publicada pelo Aviso n.º 10929/2013, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 169 de 03/09/2013, 27656 – 27675, alterada pelo Aviso 
n.º 11764/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 191 de 03/10/2017, Aviso 
3097/2019, Diário da República, 2ª série, nº 40 de 26/2/2019. 

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Monção publicada pelo Aviso n.º 
9853/2009, Diário da República, 2.ª série, n.º 97 de 20/05/2009, 20252 – 20281, 
alterada pelo Aviso n.º 13391/2011, Diário da República, 2.ª série, n.º 122 de 
28/06/2011, 27192 – 27214 

 

2 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 

3 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 

4 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx 

5 http://geossitios.progeo.pt/index.php 

6 http://www.igeoe.pt/ 

7 https://maps.google.pt/ 
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• Revisão Plano Diretor Municipal de Paredes de Coura, publicada pelo Aviso n.º 
143/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 4 de 07/01/2016, 616 – 651.  

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Ponte da Barca, publicada pelo Aviso n.º 
9043/2013, Diário da República, 2ª Série, nº 134 de 15/07/2013, 22175 – 22199, 
Aviso 14269/2019, Diário da República, 2ª série, nº 176 de 13/9/2019. 

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, ratificado pela Resolução 
do Conselho de Ministros nº 81/2005, Diário da República, 1ª Série B, n.º 63 de 
31/03/2005, 2725 – 2748 retificada pelo Aviso n.º 22988/2010, Diário da 
República, 2ª Série, n.º 218 de 10/11/2010 e alterada pelo Aviso nº. 4269/2012, 
Diário da República, 2ª Série, n.º 55 de 16/03/2012, 9976 – 9992, pelo Aviso n.º 
1294/2018, Diário da República, 2ª Série, n.º 19 de 22/01/2018 e pelo Aviso n.º 
12730/2018, Diário da República, 2ª Série, n.º 170 de 04/09/2018, Aviso 
2837/2019, Diário da República, 2ª Série, nº 36 de 20/02/2019. 

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Verde publicada pelo Aviso n.º 
12954/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 224 de 19/11/2014, 29257 – 
29278; corrigida pela Declaração n.º 58/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 
48 de 10/03/2015; alterada pelo Aviso n.º 8047/2016, Diário da República, 2.ª 
série, n.º 121 de 27/06/2016; suspensa parcialmente pelo Aviso n.º 1214/2018, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 18 de 25/01/2018 e novamente alterada pelo 
Aviso n.º 3972/2018, Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 23/03/2018, Aviso 
1912/2019, Diário da República, 2ª série, nº 23 de 1/02/2019 e Aviso 8076/2019, 
Diário da República, 2ª série, nº 89 de 9/05/2019. 

• Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez: Viver: Urbanismo: PDM e Outros Planos 
(https://www.cmav.pt/pages/338, 05/11/2018) 

• Consulta de Planos Municipais de Ordenamento de Território: Município Arcos 
de Valdevez (http://pdm.cmav.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer= 
ConsultaPMOT.PDM&extent=-940874.261188627,5135717.58004936,-
932972.583389657,5140456.67580303&layertheme=2, 05/11/2018) 

• Melgaço, município: Consulta de Planos (http://geotools.cm-melgaco.pt/ 
geoportal#, 27/11/2018) 

• Melgaço, município: Serviços Municipais: Divisão de Planeamento e Gestão 
Territorial: Planeamento/Ordenamento (http://www.cm-melgaco.pt/viver/ 
servicos-municipais/divisao-de-planeamento-e-gestao-territorial/planeamento 
ordenamento/#mainContentOfPageID, 27/11/2018) 

• Melgaço, município: Visitar: Conhecer melhor: Cultura: Património Cultural 
(http://www.cm-melgaco.pt/visitar/conheca-melhor/cultural/patrimonio-
cultural/#main, 27/11/2018) 
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• Portal Municipal de Monção: Serviços Municipais: Planeamento Ordenamento 
(http://www.cm-
moncao.pt/portal/page/moncao/portal_municipal/SERVICOS_MUNICIPAIS/pla
neamento_ordenamento, 31/10/2018) 

• Município Ponte da Barca: Visitar: Património: O Homem e o Tempo 
(http://patrimonio.cmpb.pt/index1_pt.html, 22/11/2018) 

• Município de Ponte da Barca: Planeamento e Urbanismo 
(http://www.cmpb.pt/ver.php?cod=0B0C, 21/11/2018) 

• SIG Ponte da Barca (http://sig.cmpb.pt/, 21/11/2018) 

• Município de Ponte de Lima, terra rica da humanidade: Viver: Ordenamento do 
Território e Urbanismo (http://www.cm-pontedelima.pt/pages/493/, 
06/09/2018) 

• SIG Ponte de Lima (http://sig.cm-pontedelima.pt/WebSIG/sig/, 10/09/2018) 

• Vila Verde Município: Transparência: Regulamentos e Planos (http://www.cm-
vilaverde.pt/web/transparencia/plano-de-gestao-de-riscos, 06/12/2018) 

• Bibliografia publicada sobre a região. 

2.6.5.2 ANÁLISE TOPONÍMICA 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25.000 verificou a presença dos 
seguintes topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas 
suas imediações (Quadro 2.10). Estes encontram-se discriminados no quadro seguinte, 
conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.8 

 

8 Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios arqueológicos. 
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Quadro 2.10- Topónimos com potencial significado arqueológico na AE do EGCA 

Tipo de Vestígios Topónimo 

Grutas e/ou mineração 

Alto das Minas (Ponte de Lima, Calheiros) 

Lapa das Galhas (Ponte de Lima, Labrujó, Rendufe e Vilar do 
Monte) 

Lapas (Arcos de Valdevez, Miranda) 

Lapinheira (Monção, Tangil) 

Monte da Mina (Vila Verde, UF do Vade) 

Rede viária 

Caminho Novo (Ponte de Lima, Calheiros) 

Chão da Carreira (Monção, Tangil) 

Ponte da Agrela (Vila Verde, UF do Vade) 

Ponte do Boco (Vila Verde, UF do Vade) 

Ponte dos Piscos (Bárrio e Cepões) 

Portela (Vila Verde, UF do Vade) 

Estruturas defensivas Castelo9 (Ponte de Lima, Calheiros e Refóios do Lima) 

Estruturas religiosas 

Cruz Nova (Monção, Riba de Mouro) 

Cruzeiro (Ponte de Lima, Anais) 

Pedra da Cruz (Ponte de Lima, Anais) 

Senhora da Conceição (Ponte de Lima, Cabaços e Fojo Lobal) 

Senhora do Carmo (Vila Verde, UF do Vade) 

São Brás (Ponte de Lima, Calheiros) 

São Braz da Anta (Arcos de Valdevez, UF de Alvora e Loureda) 

Arqueológicos strictu 
sensu 

Arcela (Ponte de Lima, Calheiros) 

Barcas (Vila Verde, UF da Ribeira do Neiva) 

São Braz da Anta (Arcos de Valdevez, UF de Alvora e Loureda) 

Povoamento medieval  Chão dos Mouros (Ponte de Lima, Ribeira) 

 

2.6.5.3 CARACTERIZAÇÃO PATRIMONIAL DA ÁREA DE ESTUDO 

Relativamente ao Património Cultural, a área de estudo, caracteriza-se por uma zona de 
elevada presença de elementos patrimoniais, sendo que se verificou a presença de 
alguns bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro na área de estudo. No Desenho 9 do EGCA (Anexo II – 
Volume IV) apresentam-se as ocorrências patrimoniais existentes ao longo da AE. 

No decorrer do levantamento da informação disponível foram inventariadas 534 
ocorrências patrimoniais com valor histórico e arquitetónico, das quais se destacam 16 
imóveis com classificação oficial, mais concretamente 12 Imóveis de Interesse Público, 
3 Imóveis de Interesse Municipal e 1 Imóvel em Vias de Classificação. 

 

9 A itálico topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste trabalho 
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Quadro 2.11 – Ocorrências Patrimoniais Classificadas na AE do EGCA 

Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Cronologia 

14 
 Castro do Alto das 
Valadas 

 Povoado 
fortificado 

 15785 
 Imóvel de Interesse 
Público 

Idade do Ferro 

15 
 Castro de Trás de 
Cidades 

 Povoado 
fortificado 

 2544 
  Imóvel de Interesse 
Público 

 Idade do 
Ferro/Romano 

21 
 Igreja de S. Martinho 
de Friastelas 

 Igreja   
  Imóvel de Interesse 
Público 

 Medieval 
Cristão 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

91 
 Igreja de São Salvador 
de Rebordões (Souto) 

 Igreja   
  Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

137  Paço de Siqueiros  Edifício    Interesse Municipal 
Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

151 
 Igreja de São João da 
Ribeira 

 Igreja e 
adro 

  
 Em vias de 
Classificação 

Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

168  Torre de Malheiros 
 Conjunto 
Edificado 

  
  Imóvel de Interesse 
Público 

-- 

170 
 Mosteiro de Refóios do 
Lima 

 Conjunto 
Edificado 

  
  Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

172  Capela de Sta Eulália  Capela  4535 
  Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

178  Casa da Boavista 
 Conjunto 
Edificado 

   Interesse Municipal 
Moderno/ 
Contemporâneo 

191  Penedo de São Simão Necrópole  1181  Interesse Municipal 
 Romano/Alta 
Idade Média 

207  Paço de Calheiros 
 Conjunto 
Edificado 

  
  Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

286 
 Mosteiro de Vila Nova 
de Muía 

 Conjunto 
Edificado 

  
  Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

358  Torre de Grade Edifício   
  Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 

443 
 Povoa do Castrejo de 
Álvora 

 Povoado 
Fortificado 

  
  Imóvel de Interesse 
Público 

 Idade do 
Bronze Final/ 
Idade do 
Ferro/Romano 

525  Igreja de Valadares  Igreja   
  Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média 
/Moderno/ 
Contemporâneo 
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Conforme se poderá verificar no quadro seguinte, este conjunto é formado por 3 
povoados fortificados de grande dimensão (n.º 14, n.º 15 e n.º 443), por 4 igrejas (n.º 
21, n.º 91, n.º 151 e n.º 525), por 7 edifícios ou conjuntos edificados (n.º 137, n.º 168, 
n.º 170, n.º 178, n.º 207, n.º 286 e n.º 358) e por uma necrópole de sepulturas escavadas 
na rocha (n.º 191). 
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2.7 IDENTIFICAÇÃO DAS GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS NA ÁREA DE ESTUDO 

Após a análise e caracterização dos descritores ambientais mais relevantes na AE, 
identificam-se os fatores que são suscetíveis de obstar ou condicionar a implantação do 
projeto - “Grandes Condicionantes”, incluindo a análise da informação obtida por parte 
de algumas entidades no âmbito do presente projeto. 

O quadro que se segue sintetiza as grandes condicionantes ambientais identificadas ao 
longo da área de estudo, considerando os fatores Impeditivos/Fortemente 
Condicionantes e Fortemente Condicionantes apontados na secção 2.1.2. 

A análise ao quadro deve ser acompanhada da consulta da Carta de Grandes 
Condicionantes Ambientais produzida a uma escala de 1:25 000 que constitui o Desenho 
10 do EGCA (Anexo II – Volume IV) na qual se apresentam apenas os fatores que sejam 
impeditivos ou fortemente condicionantes da implantação da Linha. 

Quadro 2.12- Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) 

Fator 
Ambiental 

Grandes Condicionantes Ambientais 
Interseção com AE e Troços 

Originais 

Biodiversidade 

Áreas de presença de habitats sensíveis (4020*, 
4030pt2, 8230, 91E0*, 9230pt1, 9260, 92A0, 
9330) 

• 4020* – T8 

• 4030pt2 – T1, T3, T6, T7, T8, 
T9, T10, T11, T16, T17 

• 8230 – T16, T17 

• 91E0* – T4, T7, T8, T10, T16, 
T17 

• 9230pt1 – T1, T3, T4, T6, T7, 
T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, 
T15, T16, T17 

• 9260 – T8 

• 92A0 – T1, T3, T6, T7, T8, T12, 
T14, T16 

• 9330 – T7 

Áreas Sensíveis: SIC (PTCON0001-Peneda/Gerês; 
PTCON0019-Rio Minho; PTCON0020-Rio Lima; 
PTCON0040-Paisagem Protegida do Corno do 
Bico), ZPE (PTZPE0002-Peneda/Gerês) e Reserva 
da Biosfera (Gerês) 

• PTCON0001 – T8 

• PTCON0019 – T17 

• PTCON0020 – T8, T10 

• PTCON0040 – Apenas a AE 

• PTZPE0002 – Apenas a AE 

• Reserva da Biosfera do Gerês – 
Xurês – T15, T13, T16, T8, T17 

Áreas de presença de espécies com estatuto de 
ameaça em Portugal e na Europa (áreas de 
proteção a ninho de água-real e a ninho de bufo-
real, área de proteção a alcateias de lobo, sítios de 
importância para toupeira de água) 

• Área crítica rapinas – T8 

• Alcateia Vez – T17 

• Alcateia Vila Verde – T8 

• Alcateia Boulhosa – T16 

• SI Toupeira-de-Água –T2, T4, 
T6, T7, T8, T10, T16, T17 

Árvores monumentais classificadas Apenas AE 
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Fator 
Ambiental 

Grandes Condicionantes Ambientais 
Interseção com AE e Troços 

Originais 

Ordenamento 
do Território 

Áreas Urbanas e Urbanizadas T2, T3, T5, T8, T10, T11, T14, T16 

UOPG:1-PU de Ponte de Lima, 30-PP do 
Aeródromo de Ponte de Lima, 26-PP da Área 
Industrial de Anais, 10-PU de Feitosa/Fornelos, 28- 
PP da área Industrial de Ama/Ribeira, 29-PP do 
Parque Municipal de Sucatas, 11-PU de S. João da 
Ribeira/Arca, 12- PP de área Industrial de 
Queijadinha – Todos PDM de Ponte de Lima) 

T2 (UOPG 29), T3 (UOPG 26), T10 
(UOPG 11), T14 (UOPG 1) 

PU do Freixo  T14 

PU de Refoios do Lima T11 

Espaços de Grandes Equipamentos (PDM de 
Ponte de Lima) 

Apenas AE 

Espaços de Floresta de Produção Condicionada 
(PDM Ponte de Lima) 

T1, T3, T4, T2, T9, T10, T11, T13, 
T14, T15 

Condicionantes 
ao Uso do Solo 

Empreendimentos Turísticos Existentes  T14 

Empreendimentos Turísticos Previstos T8 

Capelas e Igrejas  T1, T8, T14 

Heliporto de Ponte de Lima Apenas AE 

Pedreiras T8 

Áreas de Exploração e Prospeção (Cedidas, 
experimentais) 

T8 

Ocorrência Mineral T8 

Vértices Geodésicos T5, T8, T14, 

Pontos de Agua de Combate a Incêndios acessíveis 
por meios aéreos respetiva faixa de proteção 

T1, T8, T16 

Gasoduto  T3, T14 

Estações Base da Rede SIRESP: Sabadim_JFS_VC e 
Oural_DGIE_BG 

T8 

Postos de Vigia T8 

Parques Eólicos Licenciados: Alto Minho I 
Mendoiro/Bustavade, Alagoa de Cima 

T16, T17 

Servidões Radioelétricas  T1, T11, T14 

Parques Eólicos em Licenciamento: Cotão Apenas AE 

Regadios Tradicionais T3, T8, T14 

Recetores 
Sensíveis 

Conjuntos habitacionais/aglomerados sensíveis  T2, T3, T5, T8, T10, T11, T14, T16 

Estabelecimentos escolares Apenas AE 

Espaços Desportivos T3, T14 

Paisagem 
Zonas de forte exposição visual: Linhas de Festo T1, T2, T3, T8, T9, T11, T15, T16, T17 

Linhas de água principais: Rio Lima, Rio Minho  T10, T8, T17 

Património 
Cultural 

Classificado: nº14, nº15, nº21, nº91, nº137, 
nº168, nº170, nº172, nº178, nº191, nº207, nº286, 
nº258, nº443, nº525) 

T11 (Sítio nº 191) os restantes sítios 
apenas na AE 

Em Vias de Classificação: nº151 Apenas AE 
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2.8 REVISÕES ÀS SOLUÇÕES EM ESTUDO E DEFINIÇÃO DE TROÇOS ALTERNATIVOS FINAIS 

Conforme já referido, o Estudo de Grandes Condicionantes constituiu uma fase 
preliminar, a montante do presente Estudo de Impacte Ambiental, de forma a constituir 
a referência para a definição de alternativas e área de estudo a submeter a Estudo de 
Impacte Ambiental. 

Procedeu-se assim numa fase inicial à definição preliminar de um conjunto de troços 
alternativos e respetiva localização dentro da AE definida no âmbito da presente secção 
do EGCA.  

Estes troços foram caracterizados e identificados apresentados em toda a cartografia 
temática desenvolvida ao longo do capítulo de forma a enquadrar e pré-avaliar a 
eventual necessidade de se proceder a alguma revisão e consequente alteração dos 
mesmos no âmbito do presente capítulo.  

A definição dos troços alternativos tem como princípios a não afetação das áreas 
definidas como fatores impeditivos/ fortemente condicionantes e fortemente 
condicionantes e a menor afetação possível das áreas definidas como fatores restritivos. 

Assim, durante a análise das várias temáticas avaliadas no âmbito do EGCA e com a 
compilação de informação recebida por parte das várias entidades contatadas no 
âmbito do presente EIA, verificou-se a necessidade de ajustar as soluções inicialmente 
delimitadas em 5 zonas (ver Figura 2.6), conforme a seguir se descreve. 

Posteriormente, já em sede de EIA, foi identificada a necessidade de um ajuste inicial no 
anterior troço T8 (EGCA), atual troço T5 (EIA), configurando uma sexta zona conforme 
identificada na Figura 2.6 – Zona F. 
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Figura 2.6- Ajuste/definição dos troços alternativos Finais para análise no EIA 
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Zona A – Eliminação dos Troços T2, T5, T6 e T7:  

Da caracterização e análise da AE, verificou-se que na envolvente e numa área no 
interior do Troço T2, localizado na zona mais a Oeste da Área de Estudo, abrangia cerca 
de 6 freguesias e observou-se a existência de áreas fortemente consolidadas a nível 
habitacional e de equipamentos, representando esta uma alternativa algo complexa e 
fortemente condicionada para a travessia da futura linha em análise. Desta forma, 
considera-se a sua eliminação e consequentemente a eliminação dos Troço T5 T6 e T7 
que constituíam uma alternativa para a passagem da linha nesta zona. Assim, o Troço 
T1 prolonga-se para Este onde se desenvolve paralelamente um corredor de uma LMAT 
já existente (ver Figura 2.7). 

 

Figura 2.7- Zona A 
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Zona B – Criação de novo troço alternativo na zona do Troço T8 

Na sequência da informação recebida por parte da Direção de Energia e Geologia 
(DGEG), verificou-se a existência de áreas contiguas que atravessam uma parte do Troço 
T8 de um lado de áreas, nomeadamente: áreas de prospeção e pesquisa de depósitos 
minerais (concedido e pedido), áreas em período de exploração experimental, antigas 
explorações minerais e ocorrência mineral e a existência de uma pedreira. Na sequência 
destas ocorrências, desenvolveu-se um novo troço que permitirá uma alternativa 
passagem do traçado da linha naquelas áreas (ver Figura 2.8). 

 

Figura 2.8- Zona B 
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Zona C – T8 Alargamento do limite numa zona do Troço T8 

Após receção da resposta da entidade SIRESP, verificou-se a existência de uma Estação 
Base da rede no interior do Troço T8. Uma vez que esta infraestrutura tem associada 
uma zona de segurança correspondente a uma circunferência com 100m de raio, 
procedeu-se ao alargamento daquela zona do Troço de forma a proporcionar mais 
margem para a futura definição de traçado em projeto de execução, e desta forma 
garantir o cumprimento da zona de proteção por parte do projeto (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9- Zona C 
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Zona D – Alargamento do Troço Alternativo T11 em duas zonas específicas:  

Na sequência do desenvolvimento do descritor “Património Cultural” juntamente com 
a informação contida no PDM de Ponte de Lima, observou-se no Troço T11 a existência 
de um conjunto de ocorrências Patrimoniais, Zonas de Proteção, uma ocorrência 
Classificada, e duas zonas de Especial Proteção (Área Vedada à Construção). 

Por este motivo, considera-se que este Troço se apresenta como sendo fortemente 
condicionado, estando a passagem da linha muito restrita. Por este motivo, de forma a 
possibilitar e viabilizar o Troço, procedeu-se a um ajuste, alargando o mesmo em duas 
zonas específicas, conforme figura abaixo. 

 

Figura 2.10 - Zona D 
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Zona E – Criação de novo troço alternativo na zona do Troço T17 

Durante os trabalhos de campo para levantamento de ocupação do solo no interior da 
AE, verificou-se a possibilidade de definir uma alternativa ao Troço T17, que implica uma 
menor afetação de área agrícola e florestal em contrapartida de afetação de áreas de 
matos rasteiros intercalados com afloramentos rochosos (ver Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 - Zona E 
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Zona F – Alargamento local na zona do Troço T8 

Em função da presença de diversas habitações na secção de corredor entre as 
povoações de Quintão e Quinteiro e cumulativamente de uma linha existente, a secção 
disponível para um potencial traçado de uma nova linha está muito constrangida, pelo 
que se procedeu a um alargamento para este para área adicional para o atravessamento 
(limitada a este pela presença de uma área de prospeção mineral – Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 - Zona F 
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2.9 DELIMITAÇÃO FINAL DOS TROÇOS ALTERNATIVOS 

Após a concretização das alterações descritas no ponto anterior, procedeu-se a uma 
reorganização dos troços definidos inicialmente bem como a respetiva numeração. 

Deste modo, apresenta-se no Desenho 10 do EGCA (Anexo II – Volume IV), à escala 
1:25.000, e esquematicamente na Figura 2.13 a delimitação final dos troços alternativos 
que serão alvo de análise no decorrer do presente EIA. 

Da análise da Figura 2.13, observa-se a combinação dos troços alternativos individuais 
analisados como os menos desfavoráveis ambiental e socialmente. 

Esta combinação conjuga o conjunto de soluções selecionadas para a avaliação nos 
próximos capítulos que se seguem relativos ao EIA. Este conjunto de soluções 
alternativas define então a área de estudo global alvo de análise que corresponde ao 
total de 16 troços alternativos, que se desenvolvem no sentido sul-norte. 

Acompanha o presente EIA uma pasta zipada com os seguintes ficheiros, incluindo as 
extensões shp (shapefile), sbx (ficheiro de ligação das anteriores extensões) e dbf (tabela 
de dados), e ainda ficheiros em formato kmz e dwg: 

• Polígono da área de estudo (correspondente ao conjunto de corredores); 

• Polígono dos corredores alternativos (compostos pelas diversas combinações de 
troços); 

• Polígono dos troços alternativos. 

Nos capítulos seguintes, proceder-se-á à caracterização e avaliação de impactes 
ambientais para cada um dos 16 troços alternativos definidos nesta fase. 
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Figura 2.13 – Delimitação final dos troços alternativos a analisar no EIA   
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1.1 OBJETIVOS DO PROJETO 

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 MIBEL. 

O reforço de abastecimento à Rede Nacional de Distribuição (RND) é outro objetivo 
fundamental que englobou a abertura da nova 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 nova interligação a 400 kV entre o Minho e a Galiza terá a sua origem na zona de 
Sobrado no concelho de Valongo onde foi aberto o terno de 400 kV (terno do lado Sul) 
da linha dupla Valdigem – Vermoim 4 (220 kV) com ligação à subestação de Vila Nova 
de Famalicão (linha e subestação já em serviço). O eixo prolonga-se com a construção 
da linha ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão a 400 kV (processo AIA já concluído e 
licenciamento em fase de conclusão). A criação deste novo eixo irá proporcionar um 
aumento do valor das capacidades de trocas, em particular no sentido da importação. 
Atualmente o grande fluxo de entrada permanente de energia na atual única linha de 
400 kV transfronteiriça desta área, a linha dupla Alto Lindoso – Cartelle (Galiza), é por 
vezes responsável por limitações de importação face ao disparo simultâneo dos dois 
circuitos daquela linha, não apenas por sobrecargas induzidas noutras linhas da RNT 
como também pelos desvios angulares entre os barramentos de fronteira que se 
verificam no caso do seu disparo e que condicionam a sua interligação e, por 
conseguinte, limitam o aumento dos níveis de capacidade de interligação. 

A REN, S.A., procedeu em 2011 a uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do PDIRT 
(no qual estão incluídos os projetos em causa) à luz do Decreto-lei n.º 232/2007. Aquele 
procedimento envolveu uma ampla participação de entidades com especiais 
responsabilidades em diversos domínios e do público em geral. A AAE concretizou-se 
numa primeira fase através da definição do seu âmbito e alcance e numa segunda fase 
através da elaboração do Relatório Ambiental e na realização de consultas que 
resultaram na produção da correspondente Declaração Ambiental, onde estão 
considerados diversos cenários (A a F) e as opções tomadas em termos energéticos para 
as diversas regiões, as quais deverão ser tidas em consideração na caracterização da 
situação de referência e na escolha das alternativas a considerar no estudo ambiental. 
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Para fazer face ao crescimento sustentado de consumos na zona do Minho, foram 
previstos no PDIRT 2012-2017 (2022) diversos melhoramentos na RNT, nomeadamente 
a criação dum novo injetor na zona de Vila do Conde / Póvoa do Varzim e a introdução 
do nível de tensão de 400 kV na zona de Viana do Castelo permitindo o reforço da 
transformação 150 kV / 60 kV, existente na atual Subestação de Vila Fria (SVI), mediante 
a introdução nas proximidades de uma transformação 400 kV / 150 kV. 

A alimentação destas infraestruturas será efetuada pela nova linha a 400 kV que 
também estabelecerá a nova interligação com a rede espanhola na zona do Rio Minho. 

As linhas para constituir as interligações mencionadas serão: 

• Linha dupla a 400 kV entre as SE de Recarei e Vermoim e a nova SE de Vila Nova 
de Famalicão, 400kV /60 kV (construída); 

• Linha dupla a 400 kV, com um terno equipado, entre a SVNF e a SE de Ponte de 
Lima (a aguardar início de construção; com DIA favorável condicionada); 

• Linha dupla a 400 kV, entre a SE de Ponte de Lima e a Rede Elétrica Espanhola 
(REE), com um terno equipado. 

3.1.2 JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

No âmbito do MIBEL e dos compromissos internacionais do Plano decenal à escala 
europeia (TYNDP) foi determinado que as capacidades de interligação para fins 
comerciais entre Portugal e Espanha devem garantir valores da ordem dos 3.000 MW, 
em ambos os sentidos. Os estudos realizados conjuntamente pelos operadores de rede, 
português e espanhol, para este objetivo identificaram um conjunto de reforços a 
introduzir em ambas as redes, os quais têm vindo a ser implementados, permitindo uma 
aproximação gradual entre os mercados elétricos português e espanhol. 

De forma a dar cumprimento a esta meta é necessário o reforço das interligações 
internacionais na zona Minho/Galiza, onde o grande trânsito de energia que se regista 
na atual e única linha de 400 kV transfronteiriça nesta área, a linha dupla Alto Lindoso - 
Cartelle (Galiza), principalmente no sentido de trocas de Espanha para Portugal, 
constitui uma limitação aos valores de importação de energia elétrica. 

Deste modo, para proporcionar o aumento para 3.000 MW do valor mínimo das 
capacidades de troca internacionais para fins comerciais, em particular no sentido de 
importação, foi definida a necessidade de estabelecimento de uma nova interligação a 
400 kV entre Portugal e Espanha, ligando as regiões do Minho e da Galiza. Para a 
concretização desta ligação, prevê-se a construção de uma nova instalação da RNT em 
Ponte de Lima (subestação de Ponte de Lima), inserida na ligação ‘zona do Porto’ - Vila 
Nova de Famalicão – Pedralva, subestação a partir da qual se desenvolve a nova linha 
de 400 kV até à fronteira com Espanha, a linha Ponte de Lima (PT) – Fontefría (ES). 
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Este projeto faz parte do conjunto de projetos da RNT classificados com o estatuto de 
Projetos de Interesse Comum (PIC) criados ao abrigo do Regulamento (EU) n.º 347/2013 
– PCI 2.17 Portugal - Spain interconnection between Beariz – Fontefría – Ponte de Lima 
– Vila Nova de Famalicão - estatuto este adquirido na primeira lista de PIC publicada em 
dezembro de 2013, reconfirmado na segunda lista de PIC publicada em janeiro de 2016, 
e reconfirmado na terceira lista de novembro de 2017. 

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. 

3.1.3 ANTECEDENTES DO PROJETO 

Conforme já referido, o projeto da Linha Dupla Ponte de Lima - Fontefría, Troço 
Português, a 400 kV, encontra-se 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. 

No Capítulo 1.5 do presente EIA, apresenta-se a explicação de antecedentes do Projeto. 
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3.2 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

3.2.1 ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

A área de estudo, composta pelo conjunto dos troços alternativos apresentados no 
Capítulo 2.8 e conforme definida no capítulo 4.1, tem uma orientação sul-norte, 
desenvolvendo-se na região Norte de Portugal Continental. A sua distribuição e inserção 
territorial podem ser consultadas no DESENHO 01 (Volume III – Peças Desenhadas) e na 
Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Enquadramento Administrativo do Projeto 

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 seguintes sub-
regiões, concelhos e freguesias (Quadro 3.1): 
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Quadro 3.1- Enquadramento Administrativo do Projeto 

REGIÃO 
(NUTS III) 

CONCELHO FREGUESIA 
ÁREA 
(ha) 

TROÇOS 

ALTERNATIVOS 

Cávado 
VILA 

VERDE 

União das Freguesias da Ribeira do Neiva 188,2 T2 

União das Freguesias do Vade 474,7 T2,T3,T4 

Aboim da Nóbrega e Gondomar 27,1 T3 

União das freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide 4,8 T3 

TOTAL 694,9 --- 

Minho – 
Lima 

PONTE DE 
LIMA 

Ardegão, Freixo e Mato 5,9 T1 

Friastelas 2,0 T1 

Navió e Vitorino dos Piães  70,2 T1 

Cabaços e Fojo Lobal 113,4 T1 

Anais 265,8 T1,T2,T6 

Rebordões (Souto) 110,7 T1 

Boalhosa 0,4 T2 

Rebordões (Santa Maria) 39,7 T1 

Fornelos e Queijada 91,0 T1,T6 

Serdedelo 71,1 T6 

Gondufe 52,8 T6 

Ribeira 100,4 T6 

Gemieira 6,4 T6 

Brandara 81,0 T7,T8 

Arcozelo 29,5 T8 

Refóios do Lima 227,0 T6,T7,T8,T9,T10 

Calheiros 307,1 T7,T8,T9,T10 

Bárrio e Cepões 284,4 T8,T10,T11 

Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 141,9 T9,T11 

TOTAL 2.000,7 ---- 

PONTE DA 
BARCA 

Vade (São Pedro) 104,3 T3,T4,T5 

Cuide de Vila Verde 69,1 T3,T5 

União das freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas 34,2 T2,T4 

Sampriz 118,2 T5 

União das Freguesias de Touvedo (S. Lourenço e Salvador) 52,2 T5 

União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía 
e Paço Vedro de Magalhães 

62,6 T5 

TOTAL 440,8 --- 

ARCOS DE 
VALDEVEZ 

Gondoriz 130,2 T5 

União das Freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e 
Sá 

128,0 T5 

União das freguesias de Eiras e Mei 101,0 T12 

Padroso 112,0 T12 

União das freguesias de Portela e Extremo 61,8 T12 

União das freguesias de Alvora e Loureda 149,3 T5,T12,T13 

Cabreiro 82,1 T5 
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REGIÃO 
(NUTS III) 

CONCELHO FREGUESIA 
ÁREA 
(ha) 

TROÇOS 

ALTERNATIVOS 

Sistelo 11,3 T5,T13 

Miranda 147,5 T9,T11,T12 

União das freguesias de São Jorge e Ermelo 103,7 T5 

Vale 120,7 T5 

Rio Frio 146,0 T12 

Couto 55,0 T5 

Senharei 111,5 T12 

Rio de Moinhos 12,9 T12 

União das freguesias de Grade e Carralcova 88,2 T5 

Sabadim 92,2 T12 

Ázere 2,0 T5 

TOTAL 1.655,4 --- 

PAREDES 
DE COURA 

União das freguesias de Insalde e Porreiras 2,4 T12 

TOTAL 2,4 --- 

MONÇÃO 

Abedim 14,9 T12 

Portela 106,4 T12 

União das freguesias de Anhões e Luzio 125,0 T12,T13 

Merufe 198,8 T13 

Tangil 395,3 T13,T14,T15 

Riba de Mouro 261,9 T14,T15,T16 

União das freguesias de Ceivães e Badim 50,5 T14,T15,T16 

União das freguesias de Messegães, Valadares e Sá 65,9 T16 

TOTAL 1.218,8 --- 

MELGAÇO 
Penso 16,0 T16 

TOTAL 16,0 --- 

TOTAL 6.029,0  

 

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. 

3.2.2 ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSÍVEIS 

Na Figura 3.2 observa-se o enquadramento do projeto em áreas sensíveis. 
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Figura 3.2 – Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis 
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação que lhe 
foi dada pela última alteração e republicação no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro, define-se como áreas sensíveis: 

• Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 
julho (e suas alterações); 

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 
especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril (e 
suas alterações), no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 
abril, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 
21 de maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens; 

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

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei 
n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 
15 de outubro, para além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as 
áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, inclui ainda, as áreas classificadas 
ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, 
designadamente Important Bird Areas (IBA), sítios Ramsar e áreas da Rede de Reservas 
da Biosfera, tendo-se incluído as mesmas na presente análise. 

As Reservas da Biosfera são áreas designadas para promover e demonstrar uma relação 
equilibrada entre as populações e a natureza. Estas reservas devem cumprir três funções 
complementares: 1- uma função de conservação, para proteger os recursos genéticos, 
as espécies, os ecossistemas e as paisagens; 2- uma função de desenvolvimentos para 
promover um desenvolvimento económico e sustentável do ponto de vista sociocultural 
e ecológico e; 3- uma função de conhecimento científico e apoio logístico para apoiar e 
incentivar atividades de investigação, educação, formação e monitorização 
permanentes, relacionadas com atividades de interesse local, nacional e mundial 
visando a conservação e o desenvolvimento sustentável. 

Em particular, cada Reserva da Biosfera tem que conter os três elementos seguintes: 
uma ou mais áreas nucleares que beneficiem de proteção de longo prazo e permitam 
conservar a diversidade biológica, monitorizar os ecossistemas menos alterados e 
realizar investigações e outras atividades como as educativas, uma zona tampão bem 
definida, que normalmente circunda ou é adjacente às áreas nucleares e que é utilizada 
para atividades de cooperação compatíveis com as boas práticas ecológicas, incluindo a 
educação ambiental, lazer, o turismo de natureza e a investigação básica e aplicada; e 
uma área de transição flexível (ou área de cooperação), que pode incluir várias 
atividades agrícolas, aglomerados populacionais e outros usos, onde as comunidades 
locais, os órgãos de gestão, os cientistas, as organizações não-governamentais, os 
grupos culturais, o setor económico e outras partes interessadas trabalham em conjunto 
na gestão e no desenvolvimento sustentável dos recursos da área. 
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O presente projeto, encontra-se totalmente inserido nesta última área (área de 
transição), conforme se pode observar na Figura 3.2. 

Conforme se pode observar na Figura 3.2 a área de estudo e alguns troços alternativos 
em análise (ver Quadro 3.2), atravessa áreas da Rede Natura 2000, designadamente: os 
Sítios de Importância Comunitária (SIC) – Rio Lima (PTCON0020), o Corno de Bico 
(PTCON0040) e Peneda/Geres (PTCON0001). 

Quadro 3.2 – Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis 

Áreas Sensíveis 
Troços 

Alternativos 

Área 

(ha) 

Rede Natura2000 – SIC 
(Sítios de Importância 
Comunitária) 

Rio Lima (PTCON0020) T4,T5,T6,T8 104,5 

Rio Minho (PTCON0019) T16 14,4 

Peneda/Gerês (PTCON0001). T5 31,6 

Reservas Biosfera Gerês – Xurês (Área de Transição) T2,T3,T4,T5,T9,T11,T12,T13,T16 2.079,4 

 

Da análise da Figura 3.2, observa-se igualmente a proximidade de alguns troços 
alternativos em análise a outras áreas sensíveis, mas sem as intersetar. No Quadro 3.3 
identificam-se essas áreas bem como a distância do troço mais próximo. 

Quadro 3.3 – Proximidade do Projeto a Áreas Sensíveis 

Áreas Sensíveis Proximidade à Área de Projeto (metros) 

IBA Serras da Peneda e Gerês e ZPE Serra 
do Gerês 

O troço T5 é o mais próximo destas áreas, está a uma 
distância mínima de 272,5 metros 

Sítio RAMSAR (Lagoas de Bertiandos e de 
S. Pedro de Arcos)  

O troço mais próximo desta área (T8) está a uma 
distância mínima de 4.351,4 metros 

Áreas Protegidas - Paisagem Protegida 
Regional (Lagoas de Bertiandos e de S. 
Pedro de Arcos)  

O troço mais próximo (T8) desta área está a uma 
distância mínima de 4.351,4 metros 

Áreas Protegidas - Paisagem Protegida 
Regional (Corno do Bico) 

Os troços mais próximos (T11 e T12) desta área estão a 
821,1 metros e 510,9 metros, respetivamente 

Áreas Protegidas - Parque Nacional 
(Peneda-Gerês) 

O troço mais próximo (T5) desta área está a 1.907,0 
metros 

SIC Corno do Bico 
O troço mais próximo (T12) está justaposto a esta área 
(37 metros) 

 

Relativamente às “Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de 
classificação”, é possível observar algumas ocorrências dentro da área de estudo. 
Remete-se essa análise para o capítulo 5.12. 
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3.2.3 ENQUADRAMENTO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EXISTENTES 

No Quadro 3.4 identificam-se os principais instrumentos de ordenamento territorial em 
vigor na área do corredor, incluindo planos especiais, sectoriais, de âmbito regional e 
municipal. 

Quadro 3.4 – Instrumentos de gestão territorial aplicáveis 

Âmbito Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

NACIONAL 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 4 de setembro 

Declaração de Retificação n.º 103-A/ 2007, de 2 de novembro 

SETORIAL 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 
Resolução de Concelho de Ministros nº 115A/2008 de 21 de julho 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1)  
Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada 
e republicada pela Declaração de Retificação Nº N.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro, 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Minho e 
Lima (PGRI) 

Resolução de Conselho de Ministros nº51/2016, de 20 de setembro, alterado 
pela Declaração de Retificação 22-1ª/2016, de 18 de novembro 

Programa Regional de Ordenamento Florestal entre Douro e Minho (EDM) 
Portaria nº58/2019 de 11 de fevereiro, alterado pela Declaração de Retificação 
nº 14/2019. 

REGIONAL 
Plano Regional de Ordenamento Território da Região Norte (PROT - Norte)  
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de março 

MUNICIPAL 

Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima 
Resolução de Conselho de Ministros 81/2005 de 21 de março, alterado por: 

- Aviso 22988/2010 de 10 de novembro 

- Aviso 4269/2012 de 16 de março 

- Aviso 1294/2018 de 26 de janeiro 

- Aviso 12730/2018 de 4 de setembro 

- Aviso 2837/2019 de 20 de fevereiro 

Plano Diretor Municipal de Vila Verde 
Aviso 12954/2014 de 14 de novembro, alterado por: 

- Declaração 58/2015 de 10 de março, 

- Aviso 8047/2016 de 27 de junho, 

- Aviso 1214/2018 de 25 de janeiro 

- Aviso 3972/2018 de 23 de março 

- Aviso 912/2019 de 1 de fevereiro; 

- Aviso 8076/2019 de 9 de maio 

Plano Diretor Municipal de Ponte da Barca 
- Aviso 9043/2013, de 15 de julho  

- Aviso 14269/2019 de 13 de setembro 

https://dre.pt/application/file/75774049
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Âmbito Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

MUNICIPAL 
(cont.) 

Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez 
- Aviso 24235/2007, de 10 de dezembro 

- Aviso 8648/2015, de 7 de outubro 

- Aviso 8566/2018, de 22 de junho 

Plano Diretor Municipal de Paredes de Coura 
- Aviso n.º 143/2016, de 7 de janeiro 

Plano Diretor Municipal de Monção 
- Aviso n.º 9853/2009, de 20 de maio; 

- Aviso 13391/2011, de 28 de junho 

Plano Diretor Municipal de Melgaço 
- Aviso n.º 10929/2013, de 3 de setembro; 

- Aviso 11764/2017 de 3 de outubro 

- Aviso 3097/2019 de 26 de fevereiro 

Plano de Urbanização de Ponte de Lima  

Declaração nº 147/2008, de 16 de abril, alterado por: 

-Aviso 12302/2016, 7 de outubro, alterado por: 

-Aviso 9387/2018 de 11 de julho 

Plano de Urbanização do Freixo 

Resolução de Concelho de Ministros nº 76/2007, de 4 de junho, alterado por: 

- Aviso 8656/2018 de 25 de junho; 

- Aviso 11379/2018 de 16 de agosto 

Plano de Urbanização de Refoios do Lima 

Declaração nº 368/2008, de 11 de novembro, alterado pelo Aviso nº 
8658/2018, de 25 de junho 

3.2.3.1 CLASSES DE ESPAÇO IDENTIFICADAS NO INTERIOR DOS TROÇOS EM ANÁLISE  

De acordo com os extratos originais das Plantas de Ordenamento dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) consultados, nomeadamente de Ponte de Lima, Vila Verde, Ponte da 
Barca, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Monção e Melgaço, foram identificadas, no 
corredor em estudo, as classes de espaços referenciadas no Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 – Classes de Espaço identificadas na Área de Projeto 

Concelho Classe De Espaço Categoria / Subcategoria 

Ponte de Lima Solo Urbano e Urbanizável 

Aglomerados Urbanos não Abrangidos por Planos de 
Urbanização 

Aglomerados Urbanos Abrangidos por Planos de 
Urbanização 

Área Industrial ou de Armazenagem 

Área de Grandes Equipamentos 

UOPG 
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Concelho Classe De Espaço Categoria / Subcategoria 

Ponte de Lima 
(cont.) 

Espaço Não Urbano 

Área Predominantemente Agrícola não incluída na 
RAN 

Área Agrícola incluída na RAN 

Área Predominantemente Florestal de Produção Livre 

Área Predominantemente Florestal de Produção 
Condicionada 

Área Predominantemente Florestal Estruturante  

Área Arborizada para Proteção de Ecossistemas 

Área Arqueológica 

Património 
Classificado 

Área de proteção 

Área vedada à construção 

Espaço Canal Rede Rodoviária 

Vila Verde 

Solo Urbanizado 
Espaço Residencial 

Espaço destinados a equipamentos 

Solo Rural 

Espaço Agrícola de Conservação 

Espaço Florestal 

de Produção 

de Proteção 

de Conservação 

Espaço afeto à exploração de Recursos Geológicos 
(Existente (G1)) 

Mobilidade e Transportes Rede Rodoviária 

Ponte da Barca Solo Rural 

Espaço Natural 

Espaços Agrícolas 

Espaço Florestal  
de Conservação 

de Produção e Proteção 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 

Áreas de Edificação Dispersa 

Arcos de Valdevez 

Solo Rural 

Área Agrícola  
Complementar 

Condicionada 

Espaço Florestal 

de Produção 

Silvo-Pastoril 

de Proteção 

Espaço de 
Exploração 

Área Potencial 

Espaço Cultural 

Espaço Natural 

Espaço cuja urbanização seja possível programar 
(Área de expansão do aglomerado estruturante) 

Área para equipamentos 

Espaço infraestruturas 
Outras 
Infraestruturas 

Parque Eólico Existentes 

Parque Eólico Proposto 

Paredes de Coura Solo Rural Espaço Agrícola 
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Concelho Classe De Espaço Categoria / Subcategoria 

Monção 

Solo Urbano Espaço Predominantemente Unifamiliar 

Solo Rural 

Espaço Agrícola  
Condicionado 

Complementar 

Espaço Florestal 
Proteção e Conservação 

Produção 

Espaços Canais e de 
Infraestruturas 

Parques Eólicos 

Melgaço Solo Rural 
Espaço Agrícola 

Espaço Florestal 

 

Uma análise mais pormenorizada quanto a este ponto é efetuada no fator ambiental 
“Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo”, Capítulo 5.9 do presente 
Relatório Síntese. 

3.2.4 ENQUADRAMENTO COM CONDICIONANTES, RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E SERVIDÕES 

ADMINISTRATIVAS 

Tomando como referência as condicionantes apresentadas nos extratos originais das 
Plantas de Condicionantes dos PDM de Ponte de Lima, Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos 
de Valdevez, Paredes de Coura, Melgaço e Monção, bem como nos elementos 
disponibilizados pelas entidades consultadas, foram identificadas no corredor em 
estudo as condicionantes ao uso do solo constantes no Quadro 3.6 

Quadro 3.6 – Condicionantes ao Uso do Solo, Servidões e Restrições na Área de Projeto 

Servidões Administrativas, Restrições De 
Utilidade Pública E Outras Condicionantes 

Diploma Legal 

Linhas de água/ Domínio Público Hídrico 
Decreto-Lei nº 54/2005, de 29 de dezembro (4ª alteração 
pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho) 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (7ª alteração 
pela Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto) 

Pontos de água 

Pontos de água da rede de combate a 
incêndios acessíveis por meios aéreos 

Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro 

Regadios Tradicionais - 

Sobreiro e azinheira 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho) 

Povoamentos florestais de eucalipto Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio 

Povoamentos florestais percorridos por 
incêndios (2010-2018) 

Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto (altera e republica o 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho) 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março (altera e 
republica o DL n.º 327/90, de 22 de outubro) 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (redação do 
DL n.º 239/2012, 2 de novembro 
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Servidões Administrativas, Restrições De 
Utilidade Pública E Outras Condicionantes 

Diploma Legal 

Áreas de prospeção e pesquisa mineira 
Lei n.º 54/2015, de 22 de junho 

Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março 

Pedreiras Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro de 2001 

Rede viária e ferroviária 

Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961 

Lei n.º 34/2015, de 27 de abril 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Linhas elétricas Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Infraestruturas de abastecimento e de 
saneamento 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto 

Vértices geodésicos Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril 

Centros radioelétricos e ligações hertzianas Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de novembro 

Armazenamento, transporte e 
manuseamento de combustíveis líquidos e 
gasosos (gasodutos) 

Decreto-Lei n.º 246/92, de 30 de outubro 

Portaria n.º 131/2002, de 9 de fevereiro 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Escolas e campos desportivos Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Outras infraestruturas: Estações Base 
SIRESP, Parques Eólicos, Postos de Vigia 

- 

 

Remete-se para a consulta do subcapítulo 5.9.3 para a análise detalhada das servidões 
administrativas, restrições de utilidade pública e outras condicionantes identificadas. 

3.2.5 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ELETRICIDADE (RNT) 

O Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
nº 215-A/2012 de 8 de outubro confere à REN, S.A. a concessão da RNT e a gestão global 
do SEP (Sistema Elétrico de Abastecimento Público), incluindo o planeamento, 
construção e exploração de infraestruturas da RNT. Por outro lado, o Decreto-Lei 
n.º 172/2006 de 23 de agosto alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 215-B/2012 de 
8 de outubro define os procedimentos relativos àquela concessão. 

No âmbito da concessão a REN elabora propostas de Planos Periódicos de Investimento 
da Rede Nacional de Transporte, que são submetidos à DGEG para apreciação. A DGEG, 
no prazo de 30 dias, poderá solicitar alterações ao documento, que a REN deverá 
incorporar numa nova versão a enviar, no prazo de 30 dias, à DGEG, a qual por sua vez, 
remete essa versão do PDIRT à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 
que promove uma consulta pública pelo prazo de 30 dias. 

Findo este processo, a ERSE emitirá um parecer sobre o Plano e poderá requerer, 
também ela e se considerar necessário, novas alterações ao PDIRT, as quais serão 
consideradas na versão final do PDIRT a enviar à DGEG, que finalmente o submete para 
aprovação do membro do Governo responsável pela área da energia, acompanhado do 
parecer da ERSE e dos resultados da consulta pública. 
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O projeto objeto do presente estudo insere-se nos investimentos a realizar na RNT, 
sendo justificados pelas necessidades a seguir indicadas e assim referenciadas no Plano 
de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte para o período 2016-2025: 

• Manutenção dos valores objetivo das capacidades de troca internacionais, em 
particular no sentido de importação; 

• Aumento da capacidade de receção de nova geração, nomeadamente de origem 
renovável; 

• Aumento da segurança de abastecimento à escala nacional. 

No ANEXO III do Volume IV (Anexos), apresenta-se o enquadramento do Projeto na RNT 
de Eletricidade, mapa de rede relativo ao ano 2020. 

 

Fonte: REN, S.A. (2020) 

Figura 3.3 – Enquadramento do projeto na RNT de eletricidade 

  



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

105 

3.3 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

3.3.1 ASPETOS REGULAMENTARES E NORMATIVOS CONSIDERADOS 

Nos aspetos técnicos regulamentares e/ou normativos do projeto, entre outros, 
observaram-se os seguintes de Âmbito Nacional e de Âmbito Internacional. 

3.3.1.1 ÂMBITO NACIONAL 

• EN 50341-1 – Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV. Part 1: General 
requirements- Common specifications;  

• EN 50341-3-17 – National Normative Aspects (NNA) for Portugal; 

• RSLEAT – Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto 
Regulamentar nº 1/92); 

• Circulares da Direção Geral de Aviação Civil; 

• Legislação referente ao domínio hídrico; 

• Condicionalismos relativos aos diversos Planos Diretores Municipais (PDM) 

• Legislação relativa à Avaliação de Impacte Ambiental (AIA); 

• Legislação relativa à Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica 
Nacional (REN) e ao Regime Florestal; 

• Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

• Lista de Especificações Técnicas da REN, S.A.; 

• Lista de Documentos Técnicos de Referência elaborados pela REN, SA; 

• Legislação relativa a Servidões Administrativas 

• Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, que fixa os níveis de referência 
relativos à exposição da população aos Campos Eletromagnéticos; 

• Legislação relativa a Projeto de elementos tipo de apoios; 

• Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro); 

• Normativos e publicações da CEI, ISO e CENELEC aplicáveis. 
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3.3.1.2 ÂMBITO INTERNACIONAL 

• Tensões Induzidas - National Electrical Safety Code, USA (NESC); 

• Perturbações Radioelétricas - Comité International Spécial des Perturbations 
Radiophoniques (CISPR) 

• Critérios de funcionamento da Linha em Regime de Curto-Circuito 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS 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. 

Apresentam-se em seguida o detalhamento possível nesta fase de projeto – Estudo 
Prévio – das componentes de projeto e outras características funcionais que 
importam ressalvar. 

3.3.2.1 APOIOS 

a) Apoios  

Os apoios referidos e respetivas fundações foram já licenciados como elementos tipo 
das linhas da RNT pelo que se referem seguidamente apenas as respetivas 
características gerais. Os desenhos das silhuetas dos apoios encontram-se no ANEXO IV 
do Volume IV – Anexos. 
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Os apoios a serem utilizados nas linhas em análise serão constituídos por estruturas 
metálicas treliçadas convencionais, formadas por perfis L de abas iguais, ligados entre si 
diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos.  

Os apoios estão calculados para o aço de designação Fe430B/S275JR (σc=275 N/mm2) 
para perfilados até 75X75X8 (inclusive) e Fe510C/S355JO (σc=355 N/mm2) para 
perfilados iguais ou superiores a 80X80X8, conforme Norma EN 10025 e de acordo com 
EN 10027 e ECISS/IC 10. 

b) Parafusos 

Os parafusos são de classe 5.6, 6.8 ou 8.8, conforme desenhos de construção, de rosca 
métrica, segundo norma DIN 7990, normalização adotada em regra na Europa com a 
vantagem de possuir uma gama de espigões de comprimentos bem adaptados para a 
utilização em estruturas metálicas e em apoios de linhas elétricas em particular. 

c) Proteção dos Apoios 

A Proteção dos apoios contra a corrosão é assegurada por zincagem a quente, a qual 
tem uma espessura mínima de 70 m nas peças com espessura inferior ou igual a 6 mm 
e 80 m nas peças de espessura superior a 6 mm.  

Em situações específicas, contudo, poderão também ser utilizados apoios tubulares 
cujas características dimensionais são similares aos dos apoios treliçados. 

As diversas dimensões dos apoios, por família, encontram-se apresentadas no quadro 
abaixo. 

Quadro 3.7 – Dimensões dos apoios, por família 

FAMÍLIA DE 
APOIOS 

ALTURA ÚTIL 
MÍNIMA AO 

SOLO (m) 

ALTURA ÚTIL 
MÁXIMA AO 

SOLO (m) 

ALTURA TOTAL 
MÁXIMA (m) 

ENVERGADURA 
(m) 

DL/EL 
(400kV) 

24 52 74,6 17 

 

Na Figura 3.4 apresenta-se um exemplo de silhueta dos apoios da família DL e EL 
previstos no projeto. 
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Figura 3.4 – Exemplificação de uma silhueta de um apoio da família DL/EL 

d) Fundações 

As fundações dos apoios são constituídas por quatro maciços de betão, com sapata em 
degraus, chaminé prismática e armadura em aço. Conforme estipula a regulamentação 
as fundações associadas aos apoios da linha são dimensionadas para os mais elevados 
esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as 
combinações regulamentares de ações. O dimensionamento destas fundações é, por 
sua vez, dependente das condições geotécnicas do terreno onde são implantadas. 

Assim, a priori, as fundações são definidas para condições “médias” de terreno 
correspondentes a uma caracterização tipo de “areia fina e média até 1 mm de diâmetro 
de grão” a que correspondem as características: 
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• Massa Volúmica = 1600 kg/m3; 

• Ângulo de Talude Natural = 30 a 32°; 

• Pressão Admissível = 200 a 300 kPa. 

Quanto às características do betão são as correspondentes à seguinte composição por 
m3: 

• 300 kg de cimento Portland normal; 

• 400 l de areia; 

• 350 l de brita de malha 1,5 a 2,5 cm; 

• 450 l de brita de malha 3,0 a 4,5 cm. 

Conduzindo em condições normais a um betão de tipo C20/25, com valor característico 
mínimo da tensão de rotura por compressão, fck, de 20 MPa (provetes cilíndricos com 
15 cm de diâmetro e 30 cm de altura). 

As fundações são dimensionadas ao arrancamento, na generalidade dos casos 
abrangidos pelas condições “médias” de terreno, pelo método do peso de terreno 
estabilizante, calculado pelo tronco de pirâmide de abertura a 30º e desprezando a 
contribuição da força de atrito do terreno. 

Na fase de piquetagem, previamente à construção, são detetadas as situações que serão 
objeto de dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No 
primeiro caso trata-se de adaptar o apoio ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou 
maciços de configuração especial, no segundo caso trata-se de verificar e/ou 
redimensionar os maciços face aos valores que as grandezas acima referidas 
apresentam nos locais de implantação. 

No ANEXO IV do Volume IV – Anexos encontram-se os esquemas das fundações normais 
dos apoios reticulados a instalar. 

3.3.2.2 CABOS 

As características mecânicas e elétricas dos cabos estão indicadas no ANEXO IV do 
Volume IV – Anexos, as condições gerais de utilização são as habitualmente adotadas 
pela REN, SA neste tipo de cabos. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda 
será um cabo tipo OPGW (optical ground wire), o qual possui no seu interior fibras óticas 
destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em 
geral. 
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ASPETOS MECÂNICOS 

• Cabo Condutor: 

ASCR/AW 517 (RAIL AW) 

• Cabos de Guarda: 

ACSR 153 (DORKING) + OPGW 

As condições de trabalho dos cabos e de estabelecimento impostas no Caderno de 
Encargos, traduzidas numa distância mínima ao solo de 14 metros, assim como a 
ocorrência de árvores de espécies protegidas que têm de ser preservadas, conduzirão a 
valores dos parâmetros e trações horizontais dos cabos condutores e cabos de guarda 
que terão de garantir todas as disposições regulamentares. 

Os valores de cálculo resultantes destas disposições serão apresentados em fase de 
projeto executivo, nestes incluem-se nomeadamente, os valores de EDS (Every Day 
Stress10) máximo dos condutores, as trações máximas de trabalho e os ângulos de 
enrolamento nas pinças de suspensão. 

Nos vãos em que se utilizarem esferas de balizagem ou BFD, e, no caso de vãos isolados 
os cabos de guarda serão amarrados, no caso de vários vãos contínuos em suspensão 
balizados, o primeiro e últimos vãos serão amarrados no início e términos 
respetivamente. 

ASPETOS ELÉTRICOS 

Do ponto de vista elétrico, o cálculo efetuado para os diferentes apoios (com 
separadores de 40 cm), com o cabo ASCR/AW 517 (RAIL AW), e para a tensão nominal 
da linha, conduz a um campo elétrico máximo à superfície dos condutores de 16.055 
kV/cm. Do ponto de vista das perdas por efeito de coroa assim como do ruído acústico 
e interferência radioelétrica este valor é aceitável. Por outro lado, a utilização do cabo 
ASCR/AW 517 (RAIL AW), associados às alturas ao solo impostas a estes projetos 
conduzem a valores de campo elétrico ao nível do solo inferiores aos limites definidos, 
na Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que retomam os valores estipulados 
organismos internacionais (ICNIRP) e adotados na União Europeia (ver ANEXO IV do 
Volume IV – Anexos). 

No que diz respeito ao comportamento dos cabos em situações de defeito, considerou-
se o nível máximo de corrente de defeito para este projeto 50 kA como referido em 
3.3.4.2. 

 

10 O EDS é definido em Portugal a uma temperatura dos condutores de 15°C e ausência de vento. Pretende 
traduzir aquelas condições atmosféricas a que corresponde um maior grau de probabilidade de ocorrência, 
o valor médio mais frequente. O valor percentual indicado representa a percentagem da tração nestas 
condições em função da tração última (i.e., de rotura) do cabo. 
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Os cabos geminados a corrente de curto-circuito distribui-se uniformemente pelos 2 
cabos do feixe. Nestes pressupostos, cada condutor suportará no máximo 25 kA.  

O cabo ACSR ASCR/AW 517 (RAIL AW) apresenta-se dimensionado para correntes de 
curto-circuito máximas de 25 kA para 1.32 s, correspondendo a uma temperatura 
máxima do cabo de 125°C (Tinicial=75°C).  

O mesmo se passa com os cabos de guarda (ACSR 153 (DORKING) e OPGW), os quais são 
elementos importantes na segurança de pessoas, dado o efeito moderador na 
distribuição da corrente de defeito, transportando a maior parte dessa corrente e 
reduzindo, portanto, a corrente que é escoada para o solo via apoio. Em relação à ação 
protetora ou de blindagem dos condutores, que tem reflexos na qualidade de serviço 
da Rede de Transporte, os cabos de guarda (ACSR 153 (DORKING) e OPGW) encontram-
se bem dimensionados para as correntes de descarga atmosféricas. O cabo OPGW 
apresentará características similares mantendo-se, portanto, uma solução equilibrada. 

DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA A CONDUTORES 

No que se refere a Distâncias de Segurança associadas a cabos, observa-se o disposto 
no RSLEAT (Decreto Regulamentar n.º 1/92), onde se definem várias distâncias mínimas, 
como: 

• Ao solo; 

• Às árvores; 

• Aos edifícios; 

• Às autoestradas e estradas nacionais; 

• Entre cabos de guarda e condutores; 

• Entre condutores, etc. 

Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobrepassar 
(solo, árvores, edifícios, estradas, entre outros), estas serão verificadas para a situação 
regulamentar de flecha máxima, ou seja, temperatura dos condutores de 85ºC na 
ausência de vento. 

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. 
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Quadro 3.8 – Distâncias de segurança a condutores, adotadas para linhas de 400 kV 

ESCALÃO DE TENSÃO LINHAS DE 400 KV 

TIPO DE OBSTÁCULOS 
CRITÉRIO REN, 

S.A. (m) 
MÍNIMOS RSLEAT 

(m) 

Solo 14,0 8,0 

Árvores 8,0 5,0 

Edifícios 8,0 6,0 

Estradas 16,0 10,3 

Vias-férreas eletrificadas 16,0 16,0 

Vias-férreas não eletrificadas* 15,0 10,3 

Outras linhas aéreas 7,0* 6,5 

Obstáculos diversos 7,0 6,0 

* Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo inferiores 
a 200 m. 

 

O arvoredo a sobrepassar será representado no perfil da linha, a elaborar, pela altura 
máxima das árvores da mancha respetiva. 

3.3.2.3 ACESSÓRIOS DOS CABOS CONDUTORES E DE GUARDA 

Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação (uniões 
e mangas de reparação) estão dimensionados para as ações mecânicas transmitidas 
pelos cabos e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de defeito 
máxima de 50,0 kA. 

As uniões e pinças de amarração dos cabos, ASCR/AW 517 (RAIL AW) e ACSR 153 
(DORKING) são do tipo de compressão, constituídas por um tubo de aço que se 
comprime sobre a alma de aço e por um tubo de alumínio que se comprime na superfície 
do cabo condutor.  

Qualquer destes acessórios tem uma carga de rotura não inferior à dos cabos, e 
particularmente as uniões devem garantir aquela carga simultaneamente com uma 
resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento. Os valores de 
dimensionamento conduzem assim a uma carga última de rotura destes acessórios não 
inferior a 150 kN, e temperatura final do material abaixo do limite térmico para corrente 
de 50 kA, durante 0.4 s. 

A amarração do OPGW realiza-se sem corte do cabo e este é fixado por um conjunto de 
varetas pré-formadas que fornecem o necessário aperto. 

As pinças de suspensão para fixação dos condutores e cabos de guarda nos apoios de 
suspensão são do tipo AGS – Armour Grip Suspension.  
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Este tipo de pinças normalizadas nas linhas da REN, S.A. fixa o cabo através de um 
sistema de varetas helicoidais pré-formadas e de uma manga de neopreno, 
apresentando características particularmente favoráveis no que diz respeito à redução 
ou eliminação de danos causados aos fios que formam o cabo na zona de fixação, em 
resultado de fadiga causada por vibrações eólicas. 

Serão usados separadores de 400 mm e com a função dupla de amortecedor/separador 
(na linguagem anglo-saxónica como Speed-Grip Spacers) com parafuso de topo “break-
away”. 

3.3.2.4 SINALÉTICA 

Serão ainda afixados conjuntos sinaléticos em todos os apoios, devendo a sinalização 
ser claramente visível do solo (ver ANEXO IV do Volume IV – Anexos), nomeadamente: 

• Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o nº 
de ordem do apoio na linha; 

• Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o nº de telefone do 
departamento responsável; 

• Adicionalmente, todos os apoios localizados junto de vias de comunicação e 
zonas urbanas deverão, ainda, ser equipados com novas placas sinaléticas, onde 
figura o logótipo da REN, S.A. e cujas dimensões e características são as 
seguintes: 

• Chapa de aço de 3 mm de espessura com as dimensões de 2000x1000mm; 

• Autocolante em vinil refletor brilhante aplicado numa das faces do painel com 
os códigos de cores: 

o Vinil. 3M Série 100 > Azul Safira 100-37 Macal 9800 Pro;  

o Ultramarine Blue 9839-12 Pro; 

o Vinil. 3M Série 100 > Azul Celeste 100-453 Macal 9800 Pro; 

o  Light Blue 9839-07 Pro; 

o Vinil. 3M Série 100 > Verde Lima 100-449 Macal 9800 Pro;  

o Light Blue 9849-24 Pro; 

o Letras REN – Branco. 
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3.3.3 EQUIPAMENTO 

3.3.3.1 AMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES 

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios 
dos cabos, uma vez que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm 
uma frequência própria de vibração muito baixa).  

Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos 
condutores associadas ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos 
de guarda estão sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de 
sistemas especiais de amortecimento das mesmas.  

A geometria de colocação de amortecedores num vão é geralmente definida através de 
regras empíricas e de uma análise estatística baseada numa amostragem significativa de 
ensaios, medidas laboratoriais e experiência de utilização. Para o presente projeto, o 
critério de colocação de amortecedores será determinado após a regulação dos cabos, 
com base em estudos específicos a realizar pelo fornecedor deste tipo de equipamento. 
Alguns fatores determinam o comportamento dos cabos nestas circunstâncias: 

• Características de inércia (massa) e de elasticidade; 

• Características dos acessórios de fixação dos cabos; 

• Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS); 

• Geometria dos vãos; 

• Regime dos ventos (geralmente os regimes de rajada que condicionam as 
trações máximas sobre cabos e estruturas, não produzem fadiga nos cabos; são 
neste caso os regimes lamelares de velocidade baixa-média que produzem as 
vibrações de mais alta frequência que conduzem a problemas de fadiga 
mecânica; os terrenos de baixa rugosidade oferecem em geral as condições 
topográficas para a ocorrência deste tipo de ventos). 

A modelização matemática deste fenómeno, com a intenção de produzir resultados 
generalizáveis a todas as circunstâncias de projeto é bastante complexa e uma 
perspetiva de cálculo caso a caso não é prática. De um modo geral, em função da 
parametrização das grandezas acima referidas, são projetados amortecedores, cujas 
características de inércia e elásticas permitem o amortecimento num espectro 
relativamente largo de frequências na gama das expectáveis.  

A geometria de colocação no vão é geralmente definida através de regras empíricas e 
de uma análise estatística baseada numa amostragem significativa de ensaios, medidas 
laboratoriais e experiência de utilização. Assim para este projeto, a colocação de 
amortecedores será efetuada após a regulação dos cabos e com base em estudos 
específicos a realizar pelo fornecedor deste tipo de equipamentos. 
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3.3.3.2 CADEIAS DE ISOLADORES 

Serão usados isoladores de calote e haste em vidro do tipo U160BS (de acordo com a 
Norma CEI-60305) para as linhas e nas amarrações aos pórticos da subestação. Estes 
isoladores estão bem adaptados às zonas de poluição fraca, que caracterizam em geral 
os corredores em estudo. Por outro lado, do ponto de vista do diâmetro do espigão é 
suficiente para as correntes de defeito previstas. Para as zonas de poluição ligeira/média 
a linha de fuga a considerar é de 20 mm/kV (tensão composta) (de acordo com a Norma 
CEI-60815), de acordo com o que se define a composição adequada para os diferentes 
tipos de cadeias nas linhas, a saber: 

Quadro 3.9 – Composição de isoladores para os diferentes tipos de cadeias 

Função da Cadeia de 
Isoladores 

Tipo e Quantidade de Isolador  

Feixe Duplo 
Plano/Desenho 

Cadeias de amarração dupla 
(pórticos das subestações) 

2 x 23 U160BS PL 10192 

Cadeias de amarração dupla 2 x 23 U160BS PL 10193 

Cadeias de suspensão dupla  2 x 23 U160BS PL 10198 

Cadeias de suspensão em “A”  2 x 23 U160BS PL 10207 

 

O comprimento da linha de fuga das cadeias com isoladores U160BS para os apoios do 
tipo DL é de 8510 mm (20,26 mm/kV). 

As distâncias entre hastes de guarda ou entre hastes e anéis de guarda a respeitar na 
linha, de modo a permitir a garantia de uma adequada coordenação de isolamento, de 
acordo com o procedimento da REN, variam entre 2828 (2682) e 2896 (2750)11 mm. 

Estas distâncias estão devidamente coordenadas com as distâncias mínimas entre peças 
em tensão e as partes metálicas das estruturas (massa) - que o RSLEAT (Artigo 33.º) 
preconiza para situação em repouso e desviada pelo vento, respetivamente, 2700 e 
2600 mm - valores respetivamente inferiores aos mínimos preconizados pela REN, S.A.12 
nos intervalos correspondentes e que são, [3111 (2950) – 3186 (3025)] e [2600 (2600)] 
em mm para uma variação da distância entre hastes de guarda respetivamente 
correspondente de, [2828 (2682) – 2896 (2750)] em mm. 

Esta distância real entre hastes para as cadeias previstas para a linha é superior à das 
hastes na amarração ao pórtico que é 1700 mm, para adequada proteção do 
equipamento (disjuntores abertos ou em fase de abertura). 

 

11 Valores entre parêntesis são para isolamento reduzido de 22 isoladores. 

12 O critério determinador deste dimensionamento é o de considerar que a distância entre peças em tensão 
e a estrutura, quando a cadeia de isoladores equipada é desviada pelo vento, deve garantir uma tensão 
suportável (50 Hz) 10% acima da tensão suportável da cadeia de isoladores equipada e sob chuva, enquanto 
que na situação de repouso o critério aponta para a garantia de uma tensão suportável ao choque 
atmosférico 10% acima da cadeia de isoladores devidamente equipada 
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Os valores preconizados pela EN50341, para cadeias desviadas pelo vento, também são 
inferiores aos preconizados pela REN S.A. sob condições de vento idênticas: 

Quadro 3.10 - Distâncias sob carga de vento com exceção do vento extremo 

 

Distâncias sob carga de vento com exceção do vento extremo 
EN50341 

Del(m) Dpp(m) 

Kg 

 1,45 1,25 1,3 1,6 

Us (kV) 
Braço ou 
Estrutura 

Dentro da 
janela 

Obstáculos Entre Condutores 

420 2,56 2,69 2,65 2,97 

 

A distância Del, representa a distância dos condutores aos obstáculos ao potencial da 
terra (conforme indicado na tabela) e Dpp respeita a distâncias interiores da linha, por 
exemplo, entre condutores. 

ACESSÓRIOS DE CADEIA 

Os acessórios estão adaptados ao escalão de corrente de defeito de 50 kA, durante 0.4s, 
sendo a densidade máxima de corrente limitada a 75 A/mm2. 

As hastes de guarda nas cadeias de amarração e suspensão com isoladores U160BS são 
em varão de aço de Ø 25 mm, os anéis de descarga são em tubo de aço de Ø 60 mm, e 
com uma abertura de 50 mm e seção mínima de 500 mm2. 

Ainda relativamente aos dispositivos de proteção será de referir que eles se devem 
dispor de modo a proteger os isoladores do arco obrigando o a manter se afastado 
daqueles. No caso da presente- linha as cadeias de suspensão simples e/ou duplas são 
colocadas com os dispositivos de guarda dispostos no plano perpendicular ao condutor, 
com estes para o exterior da linha. 

Os planos das cadeias estão incluídos no ANEXO IV do Volume IV – Anexos. 

FIXAÇÃO À ESTRUTURA 

Os conjuntos de cadeia, quer dos condutores quer dos cabos de guarda, são fixos à 
estrutura através de um sistema de caixa e charneira, o qual oferece uma resistência de 
contacto favorável em comparação com os sistemas de fixação com acessórios de perfil 
redondo. A adoção deste sistema resultou da experiência de exploração e de ensaios 
específicos para o efeito. No caso dos cabos OPGW os apoios com derivação dos 
circuitos óticos (e que portanto têm uma amarração do OPGW) terão um sistema de 
“shunt” a assegurar a ligação à estrutura de forma franca, de modo a evitar quaisquer 
sobreaquecimentos na zona de derivação em resultado de correntes de defeito. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

117 

Os planos de fixação dos cabos de guarda estão incluídos no ANEXO IV do Volume IV – 
Anexos. 

3.3.3.3 COORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO 

No sentido de estabelecer a coordenação de isolamento, as várias distâncias mínimas a 
considerar são organizadas de acordo com uma hierarquia. Por ordem crescente 
teremos: 

Distância entre hastes de guarda (explosores) de cadeias de amarração da linha aos 
pórticos das subestações de 1700 mm. Proteção prioritária do equipamento das 
subestações (disjuntores em fase de abertura ou abertos em definitivo) contra 
sobretensões de tipo atmosférico (no entanto nestas cadeias as hastes de proteção 
poderão ser retiradas e substituídas por descarregadores de sobretensão). 

Distância entre hastes de guarda nas cadeias de isoladores. Aqui a linha terá um nível 
de isolamento semelhante ao dos equipamentos que constituem os painéis de linha, ou 
seja: 

• Tensão suportável ao choque atmosférico 1425 kV 

• Tensão suportável ao choque de manobra 1050 kV 

Distância no ar entre peças em tensão (condutores e/ou acessórios) e a estrutura, na 
situação de repouso (sem vento) e com uma inclinação introduzida pelo vento, que se 
manifesta através do movimento das cadeias de isoladores. Estas distâncias garantem 
tensões suportáveis superiores às mencionadas atrás em 2, com o objetivo de evitar 
contornamentos para as estruturas. Os valores calculados para a distância mínima entre 
peças em tensão e a massa na situação de repouso são, de [3111 (2950) a 3186 (3025)] 
mm e na de desviado pelo vento [2600 (2600)] mm, respetivamente para as distâncias 
entre hastes de [2828 (2682) a 2896 (2750)] mm. 

3.3.3.4 CIRCUITO DE TERRA DOS APOIOS 

NORMALIZAÇÃO ADOTADA 

Neste âmbito tomar-se-á em consideração: 
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• Zonas públicas e frequentadas13, as recomendações estipuladas na publicação 
ANSI/IEEE std 80-1986 e EN50341-3-17. 

Os limites especificados para a tensão de contacto e de passo, admitindo uma 
resistividade do solo de 100 Ω.m e um tempo de eliminação de defeito < 0,5 s, são 
respetivamente: 

Zona Pública                 Zona Frequentada 

   Uc = 189 V                   Uc = 255 V 

   Up = 262 V                   Up = 355 V 

• Zonas pouco frequentadas, o prescrito nas especificações VDE 0141/7.76; 

• Zonas não frequentadas, as recomendações estipuladas na norma Suíça, ref.ª 
ASE 3569-1.1985. 

Nestas duas últimas zonas, e considerando tempos de eliminação de defeito <0,5 s, as 
recomendações enunciadas não especificam qualquer valor limite para a tensão de 
contacto e de passo. 

Na escolha do corredor da linha procura-se que este atravessasse zonas não 
frequentadas, afastando-o o mais possível dos aglomerados populacionais. 

Recorre-se aqui às equações de Dalziel para a corrente tolerável pelo corpo humano, e 
faz-se intervir a resistência elétrica média de um indivíduo (1000 Ω) e a resistência média 
pé/solo, proporcional à resistividade do solo.  

Os valores limites referidos aparecem, portanto, parametrizados pela resistividade do 
solo e o tempo de eliminação de defeito. 

Conforme características dos equipamentos de proteção e estatística da exploração da 
RNT está garantido com um nível alto de probabilidade o tempo de eliminação de 
defeito, já o valor da resistividade é bastante variável quer em valor médio de local para 
local quer localmente nas diferentes direções em torno do apoio e ainda ao longo do 
tempo em função do grau de humidade do solo. 

 

13 A fim de se tornar mais claras estas definições diga-se que se entende por zonas públicas aquelas onde 
se verifique uma densidade populacional grande ainda que só em determinadas ocasiões (parques 
urbanos), áreas destinadas a convívio cultural, recreativo ou desportivo, recintos destinados a feiras, 
mercados, atos públicos e religiosos, lugares de romaria, zonas de equipamento social coletivo como 
hipermercados, hospitais e lugares de ensino, etc. Por sua vez uma zona frequentada será aquela que não 
sendo da categoria anterior se pode caracterizar pela presença humana amiúde como caminhos de serviço, 
áreas junto a fontes ou poços de utilização habitual, zonas agrícolas de atividade frequente do tipo hortas, 
instalações agropecuárias e de apoio agrícola, etc. Uma zona será entendida como pouco frequentada se 
corresponder a uma zona submetida a exploração agrícola em que a intervenção humana é reduzida, a uma 
exploração ganadeira, etc. Finalmente é entendida como zona não frequentada se a presença humana é 
esporádica, sendo normalmente associada à inaptidão agrícola como por exemplo zona florestal, zona de 
acentuado declive, etc. 
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Por outro lado, note-se que estes valores limites crescem com o valor da resistividade 
do solo (com incidência na resistência pé/solo), o que justifica por vezes a utilização de 
gravilha ou asfalto (materiais de alta resistividade) numa camada superficial sobre o solo 
como medida para subir aqueles limites. Em qualquer caso o tratamento de zonas 
públicas deve ser sempre feito caso a caso e com uma metodologia que passa por 
medições e análise in situ que confirmem as estimativas obtidas pelo modelo de cálculo. 

CONSTITUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS CIRCUITOS DE TERRAS 

Indicam-se seguidamente as soluções construtivas para cada uma das situações típicas 
dos circuitos de terra. 

ZONAS POUCO FREQUENTADAS E/OU NÃO FREQUENTADAS 

A configuração tipo de elétrodos de terra que se preconiza utilizar nestas zonas, é em 
todos os apoios de quatro estacas e respetivos cabos de cobre de ligação à estrutura. 

Os elétrodos de terra são estacas de "Copperweld" de 16 mm de diâmetro e 2.1 m de 
comprimento, enterradas na vertical uma em cada um dos cantos exteriores do 
conjunto de caboucos devendo os seus topos estar a uma profundidade mínima de 0.8 
metros. 

Os cabos que interligam os elétrodos de terra às cantoneiras das bases são de cobre nu 
de 50 mm2. O cabo é ligado à cantoneira e às estacas por intermédio de ligadores 
apropriados, procurando se sempre um permanente bom contato e de baixa resistência. 

Para esta configuração o valor da resistência de terra varia ligeiramente com o tipo de 
apoio pelo fato de a geometria da malha estar associada à base do apoio. Tomando 
como exemplo uma geometria de malha associada às dimensões mais frequentes dos 
apoios desta linha o valor da resistência de terra rondará cerca de 10.87 Ω, admitindo 
se uma resistividade do solo de 100 Ω.m. 

No quadro abaixo, apresentam-se a título apenas indicativo as características deste tipo 
de circuito de terra, no que se refere à tensão de contacto e de passo, e ainda ao 
potencial máximo no solo em % do potencial do circuito de terra, segundo a direção da 
diagonal do apoio: 
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Quadro 3.11 – Características do circuito de terra 

Tipo de 
Circuito 
de Terra 

Resistência de 
Terra para 
ρ=100 Ω.m 

[Ω] 

Potencial máx. 
no solo em % do 

potencial do 
circuito de Terra 

Tensão de 
Contacto em % 

do potencial 
do circuito de 

Terra [d=1,0m] 

Tensão de 
Passo em % do 

potencial do 
circuito de 

Terra 

4 estacas 

Ø=16mm 

I=2,1m 

10.87 40.45 64.95 8.24 

 

O tipo de configuração que se preconiza para o circuito de terra dos apoios nestas zonas 
pode ser visto no ANEXO IV do Volume IV – Anexos. 

Salienta-se que está garantido o valor de resistência de terra menor que 15Ω, 
recomendado para o primeiro quilómetro junto das subestações, procurando se deste 
modo diminuir a probabilidade de contornamentos por arco de retorno. 

Caso o valor da resistência de terra seja superior aos 15 Ω no 1º km junto das 
subestações, torna se necessário melhorar o circuito de terra, podendo se instalar um 
anel a unir as 4 estacas, como se indica no ANEXO IV do Volume IV – Anexos. 

Diga-se que esta opção será válida para uma resistividade do solo no domínio 100, 
300Ω.m, indicando se no quadro abaixo os valores obtidos para o tipo de configuração 
do circuito de terra em análise, na direção da diagonal do apoio: 

Quadro 3.12 – Valores obtidos para o tipo de configuração do circuito de terra em análise 

Tipo de 
Circuito de 

Terra 

Resistência de 
Terra para 
ρ=300 Ω.m 

[Ω] 

Potencial máx. 
no solo em % do 

potencial do 
circuito de Terra 

Tensão de 
Contacto em % 

do potencial 
do circuito de 

Terra [d= 
1,0m] 

Tensão de 
Passo em % do 

potencial do 
circuito de 

Terra 

4 estacas 

Ø=16mm 

I=2,1m, anel 

18.47 72.46 41.72 14.48 

 

Supondo o valor de 10 kA para Icc (pelo apoio) e admitindo 0,5 % de escoamento pela 
resistência de terra do apoio ter-se-ia Uc = 214.28 V e Up = 67.23 V. 

ZONAS PÚBLICAS E FREQUENTADAS 

Nestas zonas assume particular interesse, o valor da resistência de terra (depende da 
resistividade do solo e da geometria da configuração do circuito de terra), o uso de dois 
cabos de guarda, com incidência na distribuição da corrente de defeito, transportando 
a maior parte daquela e reduzindo-se, portanto, a corrente que é escoada para o solo 
via apoio. 
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Desempenham, pois, os cabos de guarda um papel importante de proteção, sob o ponto 
de vista de segurança de pessoas e de blindagem de condutores às descargas 
atmosféricas. 

A corrente de defeito tomada em consideração no dimensionamento do circuito de 
terra é a monofásica, prevendo se um valor máximo igual ao indicado no quadro do 
subcapítulo 3.3.4.2. 

Nas zonas frequentadas mantém-se a configuração tipo indicada para as zonas pouco 
frequentadas e/ou não frequentadas que é complementada, no mínimo, com um anel 
de cabo de cobre nu (Ø=9 mm) enterrado horizontalmente a cerca de 80 cm de 
profundidade, ligando as quatro estacas e rodeando o apoio. 

Nas zonas públicas a sua configuração deverá ser definida caso a caso podendo 
normalmente ter características idênticas às zonas frequentadas, mas com 2 ou mesmo 
3 anéis em vez de um. 

3.3.4 CÁLCULOS ELÉTRICOS 

3.3.4.1 RESISTÊNCIA ELÉTRICA LINEAR DOS CONDUTORES 

Os condutores são do tipo alumínio-aço com dois condutores por fase do cabo ASCR/AW 
517 (RAIL AW), que são constituídos por um núcleo central, de duas camadas, em fios 
de aço e por três camadas de fios em alumínio. As características destes cabos estão 
incluídas no ANEXO IV do Volume IV – Anexos. 

A resistência elétrica quilométrica do cabo ACSR/AW 517 (RAIL AW) em corrente 
contínua à temperatura de 20 ºC é de 0.0585 Ω/km. A resistência elétrica em corrente 
alternada (f = 50 Hz) tendo em conta o efeito pelicular é de 0.0596 Ω /km. 

3.3.4.2 CAPACIDADE TÉRMICA 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE 

Este regime é definido para uma temperatura máxima do condutor, definida para o 
compromisso económico máximo na relação (transporte anual de energia) / (perdas 
energéticas). Esta temperatura está definida para a RNT como 85 ºC. O modelo de 
cálculo tem em conta a dissipação térmica da energia elétrica nos condutores (efeito 
Joule) em resultado da passagem de corrente e a interação dos condutores com o meio 
envolvente em termos de energia radiante. O modelo utilizado é conhecido por modelo 
de Kuipers-Brown que se pode escrever: 
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dtPdtPdtPdtPdTSC ICSJ −−+=  

Ou: 

)()()(55.8 44448.02

AAT TTdEdvTTdRRI
dt

dT
SC −−−−+=   

Onde C.S.dT é a energia térmica armazenada no condutor durante o tempo dt, Pj.dt é a 
energia Joule, Ps.dt a energia absorvida a partir da radiação solar, Pc.dt a energia 
perdida por convecção (para velocidades do vento superiores a 0,2 m/s, ou seja, 
convecção forçada) e Pi.dt a energia perdida por irradiação. Por sua vez os restantes 
parâmetros têm o significado seguinte: 

C =  capacidade calorífica (W.s/m3) 

S =  secção transversal (m2) 

T =  temperatura absoluta do condutor (ºK ) 

t =  tempo (s) 

RT =  resistência elétrica à temperatura absoluta T (Ω) 

α =  coeficiente de absorção solar (0,5) 

R =  radiação solar (1000 W/m2) 

d =  diâmetro do condutor (m) 

TA =  temperatura ambiente absoluta (ºK) 

v =  velocidade do vento ( 0,6 m/s para o regime de calmia) 

E =  poder emissivo em relação ao corpo negro (0,6) 

σ =  constante de Steffan (5,7e-8 W/m2.K4 ) 

No modelo acima, o regime permanente traduz-se por ser: 

0=
dt

dT
 

A corrente admissível é, no fundamental, função do aquecimento dos condutores 
(diferença da temperatura do condutor e da temperatura ambiente) traduzindo-se a 
ação daquele aquecimento em: 

• Perdas por efeito Joule; 
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• Flechas máximas, com incidência das distâncias mínimas ao solo e outros 
obstáculos; 

• Comportamento dos acessórios (pontos quentes); 

• Envelhecimento dos condutores; 

No ANEXO IV do Volume IV – Anexos apresenta-se a evolução da temperatura dos 
condutores para diversos valores eficazes de corrente e diferentes temperaturas 
ambientes (ie, temperatura do ar à altura dos condutores). Os valores adotados para os 
parâmetros acima referidos são globalmente aqueles que melhor se adaptam às 
características do território nacional. Considerando o cabo ACSR/AW 517 (RAIL AW) e 
uma velocidade do vento de 0,6 m/s e temperatura ambiente de 30ºC (“Verão”) a 
corrente máxima admissível é à volta de 1082 A, por sua vez, para uma temperatura 
ambiente de 15ºC (“Inverno”) a corrente máxima admissível é à volta de 1231 A, sendo 
esta linha geminada a capacidade máxima de transporte para o Verão será de 1499 MVA 
e de 1706 MVA para o Inverno. 

REGIME DE CURTO-CIRCUITO 

As correntes de defeito trifásico previstas para o projeto das linhas em apreço são as 
seguintes: 

Subestação 
Projeto 

400 kV 

Ponte de Lima 50 kA 

 

A solução técnica global de linha adotada é adequada para correntes de defeito até 
50kA, quer no que diz respeito aos condutores quer aos cabos de guarda. Considera-se 
o modelo de cálculo apresentado na secção “Capacidade máxima de transporte”, 
admitindo como condição inicial para o cabo condutor a temperatura máxima de regime 
permanente de 75ºC, que a corrente de curto-circuito se distribui uniformemente pelos 
2 cabos do feixe e que a temperatura máxima do cabo não excede 125ºC. 

Considerando o cabo ACSR/AW 517 (RAIL AW) este suportará no máximo 25 kA pelo que 
para a duração do curto-circuito de 0,5 s, a temperatura final dos condutores não excede 
os 93.05 ºC, o que não introduz quaisquer limitações em termos de segurança, uma vez 
que a linha está projetada para distâncias de segurança que compensam os aumentos 
de flecha nesta eventualidade. 

Se por outro lado considerarmos como duração de defeito aceitável o tempo médio de 
atuação das proteções para 90% de frequência de ocorrência, que na RNT em 2008 e 
para o escalão de 400 kV foi de 40 ms (ver Relatório da Qualidade e Serviço), aqueles 
valores são aceitáveis. 
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A linha possui em toda a extensão dois cabos de guarda. Admitindo um defeito de 50 kA 
num dos extremos da linha, ter-se-ia em cada cabo uma corrente de 0,75 x 50 / 2 x 0,95 
= 17,8 kA (supondo o escoamento de 75 % da corrente de defeito pelos cabos de guarda, 
95 % para a subestação mais próxima e 5 % para a mais afastada). A este valor 
corresponde uma temperatura final do cabo de 125.5 ºC (0,37 de duração do defeito). 

Face ao atrás exposto e de acordo com os pressupostos indicados, consideram-se 
adequados para 50 kA tanto o condutor ACSR/AW 517 (RAIL AW) como o cabo de guarda 
ACSR 153 (DORKING). 

EFEITO COROA. CAMPO ELÉTRICO CRÍTICO. PERDAS POR EFEITO COROA 

O cálculo do campo elétrico crítico e perdas por efeito coroa foi feito com base nas 
características geométricas dos apoios da família DL e EL, considerando a distância 
mínima dos cabos ao solo do critério REN 14 m, ponderada pelo efeito da flecha do cabo 
como altura média. 

No ANEXO IV do Volume IV – Anexos apresentam-se os valores dos campos máximos à 
superfície dos condutores com relevância para este capítulo. Os campos máximos à 
superfície dos condutores foram calculados através de: 

       UDE A 


=
−1

2

1


 

Onde [E] é o vetor dos fasores de campo elétrico (no modelo de cálculo o problema é 
de dimensão 5, para ter em conta os seis condutores e os dois cabos de guarda), ɛ = 
ɛr.ɛ0 (com ɛr = 1 e ɛ0 = 8.859e-12 A.s/V.m), [D] é um vetor dos inversos dos raios dos 
cabos: 

  







=

ir
D

1
  I=1...5 

[A]-1 é a inversa da matriz dos coeficientes de potencial (A.s/V.m) e [U] é o vetor dos 
fasores de tensão fase-terra (V). 

O modelo acima inclui os cabos de guarda, os quais estão considerados ao potencial do 
solo. 

O campo elétrico máximo à superfície dos condutores variará entre 17.102 e 17.957 
kV/cm correspondentes à tensão nominal e à tensão máxima de serviço. 

O campo elétrico crítico é definido como o limiar do valor de campo elétrico a partir do 
qual o efeito coroa surge. O valor deste limiar depende da geometria dos condutores e 
de parâmetros atmosféricos que afetam as condições de ionização do ar. Estimou-se 
aqui o valor daquele campo elétrico crítico pela expressão de PEEK: 
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Onde r é o raio dos cabos, condutores e cabos de guarda, (i=1...5), m é um fator para ter 
em conta a rugosidade da superfície dos cabos (que origina zonas de maior densidade 
de linhas de força, tomou-se o valor 0.6), δ é a pressão atmosférica relativa definida por: 
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Onde h é a altitude média da linha e θ a temperatura média anual (15ºC). 

Os valores de altitude média foram estimados a partir das cotas no terreno de 366 m. A 
altitude influencia com algum significado o valor do campo elétrico crítico, baixando-o. 
Na prática isto significa um aumento de perdas por efeito coroa. 

As perdas por efeito coroa com bom tempo foram calculadas pela expressão de 
PETERSON: 
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Onde U é a tensão eficaz entre fase e neutro em kV, r o raio do condutor em cm, Dm a 
distância média geométrica entre condutores, f a frequência do sistema (50 Hz) e Ø um 
fator experimental dependente da relação E/E0, sendo E o campo elétrico à superfície 
do condutor e E0 o campo elétrico crítico, ambos em kV/cm. 

As perdas por efeito coroa dependem particularmente das condições climatéricas. Sob 
chuva elas podem crescer várias dezenas de vezes acima do valor calculado para bom 
tempo. Para determinar o valor médio anual das perdas é usual utilizar um fator 
multiplicativo entre 3 e 9 (no ANEXO IV do Volume IV-Anexos usou-se o fator 5). Assim 
as perdas médias anuais estimam-se não inferiores a 2.357 kW/km e não superiores a 
11.783 kW/km. 

3.3.4.3 RUÍDO ACÚSTICO 

O modelo de emissão REN/ACC tem duas componentes: uma que calcula, em condição 
favorável, o nível LAeq da linha MAT (LF), para um determinado ponto recetor e de acordo 
com os valores do campo elétrico E à superfície de cada condutor ou fase i, o diâmetro 
deste e a geometria da linha MAT em questão, 

( ) ( ) ( )
300

8,5log4,11log55log1206,109
101010,

q
rxdxExLL iiiiAeqF +−−++−==  

dB(A) 
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e uma outra componente que calcula, agora em condição desfavorável, o valor do nível 
LAeq da linha MAT (LH), para um determinado ponto recetor e de acordo com os valores 
do campo elétrico E à superfície de cada condutor ou fase i, o diâmetro deste e a 
geometria da linha MAT em questão. 

( ) ( ) ( )
300

8,5log4,11log55log12093,120
101010,

q
rxdxExLL iiiiAeqH +−−++−==  

dB(A) 

Sendo ri a distância radial considerada, ao condutor ou fase i. Esta distância depende da 
geometria da linha e calcula-se a partir das coordenadas do ponto recetor (X, Y) e da 
fase ou condutor (x,y) em questão, através da seguinte fórmula: 

22 ))()(()( RLi cYcyXxr +−++−=  

A coordenada y representa a altura da fase i relativa ao solo (a qual é adicionada à cota 
do terreno cL de implantação da linha MAT existente ou futura) e a coordenada x 
representa a separação entre as várias fases. No caso de um circuito simples com três 
fases em esteira, a coordenada x terá valor 0 para a fase central. A coordenada Y 
representa a altura relativa (ao solo) do ponto recetor (a qual é adicionada à cota do 
terreno ou solo cR do recetor) e X representa a distância horizontal ao eixo da linha MAT 
considerada (origem do referencial). 

O fator q/300 diz respeito à correção para a altitude, pois as descargas parciais que 
originam o efeito coroa dependem do designado “corona onset gradient” Ec, o qual 
determina o campo elétrico necessário para o surgir do efeito coroa. Este valor depende 
da densidade relativa do ar e, logo, da pressão atmosférica. Assim, resulta esta correção 
em dB dos níveis sonoros gerados por linhas MAT, proporcional à altitude q (em metros) 
da linha MAT em relação ao nível do mar (referida no modelo como a cota do terreno 
de implantação da linha). 

Segundo a metodologia inicial da REN, SA, a altura das fases ou condutores era dada 
pela altura média hmed, calculada a partir da equação da catenária.  

Este é um método comum, empregue no cálculo do campo magnético e elétrico gerado 
por uma linha MAT. Na aferição do modelo REN/ACC, foram seguidas as recomendações 
estipuladas por Chartier et al. (1981). Utilizaram-se, então, para a altura relativa das 
fases, os valores de altura mínima das fases, para cada linha MAT. No entanto, e sempre 
que tal seja possível, serão tomados os valores de altura das fases em relação ao solo 
que constam em cartografia digital relevante (perfis dos traçados). 

A componente do cálculo da emissão sonora da linha MAT em situação desfavorável ou 
“homogénea” (LH) foi introduzida de modo a permitir destrinçar a contribuição da linha 
(ruído particular) do ruído residual, visto que nas medições in situ tal relação pode não 
ser de fácil quantificação. O modelo de emissão REN/ACC encontra-se ajustado para o 
conjunto de linhas que constituem a atual rede energética nacional de muito alta 
tensão. 
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É calculado o nível de emissão sonora LAeq,i para cada fase i com base no campo elétrico 
à superfície do condutor ou fase i (em kV/cm), no diâmetro do condutor ou fase i (em 
mm) e na distância radial (em m) considerada, ao condutor ou fase i. Os valores de LAeq,i 
de cada fase i são de seguida adicionados energeticamente, obtendo-se o valor total: 
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em que n é o número de fases (3 no caso das linhas de circuito simples da RNT). Para o 
caso das linhas MAT com circuitos duplos (220 kV, apoios de circuito duplo, em esteira 
vertical), somam-se energeticamente as contribuições de cada grupo de três fases i e j. 
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O nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, para o período de um ano, 
é obtido pesando as contribuições dos níveis calculados em situação favorável (LF) com 
os níveis calculados em situação desfavorável ou “homogénea” (LH). O peso das 
contribuições será dado pela probabilidade da ocorrência da situação favorável, ou seja 
de precipitação. Como se prevê que esta probabilidade seja diminuta, o nível sonoro 
contínuo equivalente de longo termo será principalmente determinado pelos níveis 
calculados em situação desfavorável ou “homogénea” (LH). 

O valor do nível sonoro equivalente de longo termo, LAeq,LT, em cada ano de 
monitorização, com correção das condições atmosféricas, é calculado segundo a 
expressão: 

( ) 







−+= 1010

10, 10110log10
HF LL

LTAeq ppL  

onde p é a probabilidade de ocorrência das condições favoráveis à geração de ruído. 

Os dados meteorológicos disponíveis e que permitem uma melhor contagem da 
ocorrência efetiva de precipitação referem-se às séries temporais que calculam a 
intensidade horária de precipitação, por estação meteorológica (“horas-chuva”). 

Procedeu-se assim a um estudo estatístico detalhado das séries temporais anuais 
disponíveis no Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), o que 
conduziu a uma estimativa do valor de probabilidade p em função das condições 
meteorológicas médias existentes nas várias zonas do território nacional.  
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Foram utilizados dados meteorológicos respeitantes a séries temporais da intensidade 
horária da chuva (mm/h) referentes a um (ou mais) anos hidrológicos (outubro a 
setembro). Tendo em conta os constrangimentos na resolução de medida dos 
pluviómetros (> 0,2 mm/h) e também porque o fenómeno da geração do ruído acústico 
devido ao efeito de coroa necessita do aparecimento efetivo de gotas de água nos 
condutores (condição favorável), apenas foram consideradas como ocorrências ou 
“horas-chuva” aquelas em que a intensidade da chuva é superior a 0,1 mm por hora. 

Foram analisadas séries temporais para pelo menos um ano (8760 horas), tendo, sempre 
que possível, sido calculados valores médios com anos anteriores. Foram selecionadas, 
das várias estações meteorológicas, aquelas que apresentavam séries completas e de 
modo a cobrirem as regiões relevantes de Portugal Continental.  

Para cada estação foi, então, calculada a probabilidade anualizada p de ocorrência de 
precipitação (condição favorável), em que p=número de ocorrências÷8760 horas. 

As várias estações e respetivas probabilidades foram agrupadas em 4 zonas climáticas, 
de acordo com as divisões climatéricas assumidas no âmbito do território nacional, 
tendo-se calculado a probabilidade média para cada zona, tendo resultado os valores 
constantes da tabela seguinte: 

Quadro 3.13 – Tabela de probabilidade anual (ρ) por zona climática 

Zona Climática 
Probabilidade anual  

p 

Minho (Norte litoral entre o rio Minho e 
Douro) 

0,1 

Trás-os-Montes (Norte interior e incluindo 
parte da Beira interior) 

0,07 

Centro (zona entre o rio Douro e rio Tejo) 0,05 

Sul (zona a Sul do Tejo) 0,04 

 

Neste projeto o valor de P a ser considerado é de 0,1. 

Como as condições desfavoráveis são largamente dominantes no território Português, 
poderá ser utilizada, em alternativa, a expressão: 

( )











−++=



ppLL

L

AeqLTAeq 110log10 10
10,  

onde LAeq, é o nível sonoro médio calculado em condição “homogénea” e ΔL = LF − LH , o 
diferencial correspondente aos valores dos níveis sonoros nas distintas condições 
meteorológicas. O valor de LF é calculado a partir do modelo REN/ACC, e o valor de LH 
será também calculado com base nesse modelo ou por processos experimentais com 
medições in situ decorrentes de campanhas de monitorização. 
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O valor p corresponde à probabilidade de ocorrência efetiva das chuvas. Este valor será, 
previsivelmente inferior à probabilidade anualizada de precipitação, na medida em que 
como verificado pela via experimental, o nível de emissão sonora produzido pelo efeito 
de coroa reduz-se de forma significativa alguns minutos após cessação da precipitação, 
como resultado da secagem dos condutores. 

Os valores calculados para o nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, 

são adicionados, em termos de energia, aos valores dos indicadores do ruído ambiente 
residual medido (Ld, Le e Ln), de modo a se poder apreciar a influência do ruído particular 
previsto no estabelecimento dos níveis sonoros locais e, em especial, da sua eventual 
responsabilidade na possível alteração da classificação acústica local (a partir dos 
indicadores Lden e Ln): 












+= 1010
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Em que Lambiente é o ruído ambiente (particular+residual) previsto, a longo termo, para o 
local em consideração e Lx representa os valores medidos dos níveis sonoros para os 
períodos de referência diurno (Ld), entardecer (Le) e noturno (Ln). 

Numa situação de monitorização de linha MAT (condição desfavorável), e caso a linha 
seja audível, retira-se a sua contribuição energética para os níveis sonoros registados do 
ruído ambiente local. Obtém-se, assim, o ruído ambiente residual Lamb,r, resultante da 
correção dos níveis sonoros do ruído ambiente medido Lamb,m pelos níveis sonoros 
previstos do ruído gerado pela linha MAT, em condição desfavorável (ruído particular 
Lpart): 
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A aplicação desta correção apenas é efetuada caso os níveis sonoros do ruído ambiente 
medido localmente forem superiores (em pelo menos 1 dB) aos níveis sonoros previstos 
para a linha MAT em condição desfavorável. 

O valor do indicador de ruído diurno-entardecer-noturno Lden, associado ao incómodo 
geral, é calculado de acordo com a fórmula constante da alínea j) do artigo 3º do 
Regulamento Geral do Ruído pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro: 
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Refere-se que a aplicação do acima apresentado modelo de emissão REN/ACC para 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 para a determinação do corredor ambientalmente mais 
favorável decorrente do presente EIA sobre Estudo Prévio. Não obstante, o presente EIA 
procedeu já à modelação acústica do pior cenário junto de recetores representativos. 
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3.3.5 BALIZAGEM AÉREA 

3.3.5.1 SINALIZAÇÃO PARA AERONAVES 

De acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03 de 6 de Maio, do Instituto 
de Nacional de Aviação Civil (INAC) considera-se necessário efetuar a balizagem dos 
seguintes obstáculos: 

• Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica 
e/ou ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são, para este nível de 
tensão, de 25 m); 

• Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

• Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura 
média superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m 
relativamente às cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida 
ao nível médio das águas; 

• Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos 
de captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

• Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou 
Complementares. 

A identificação dos vãos a sinalizar com Balizagem Aérea bem como a especificação dos 
acessórios e procedimentos a adotar em cada caso, será realizado em Projeto de 
Execução. 

3.3.5.2 BALIZAGEM DIURNA 

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas de cor alternadamente vermelha 
ou laranja internacional e branca, com diâmetro mínimo de 600 mm, a serem instaladas 
nos cabos de guarda convencionais (no cabo OPGW com a utilização de pré-formados 
de Proteção), de modo a que a projeção, segundo o eixo da linha, da distância entre 
esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 metros. Quando se justificar, 
serão igualmente balizados os apoios por pintura total ou parcial nas cores branca e 
laranja internacional. 

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente 
vermelha ou laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços 
modulares das estruturas de forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas 
extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional.  
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3.3.5.3 BALIZAGEM NOTURNA 

A balizagem noturna consiste na colocação de balizadores nos condutores superiores, 
próximo das fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização 
no topo dos apoios com díodos eletroluminescentes (‘led’) alimentados por painéis 
solares e baterias acumuladoras de energia ou outro equipamento equivalente desde 
que aprovado pelo INAC. Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha 
com uma intensidade mínima de 10 Cd. 

Na fase de projeto de execução serão identificados os vãos a sinalizar e são especificados 
os acessórios e procedimentos a adotar em cada caso. 

3.3.5.4 SINALIZAÇÃO PARA A AVIFAUNA 

As distâncias de isolamento neste escalão de tensão não permitem atingir pontos a 
potenciais diferentes sem a utilização de meios especiais, o que diminui os riscos de 
eletrocussão das aves. Pelo contrário, em linhas de média tensão, ou até mesmo no 
escalão de 60 kV, ocorrem situações em que as distâncias de isolamento são facilmente 
ultrapassadas pela envergadura das próprias aves e é provável o risco de eletrocussão 
pelo que, nessas circunstâncias, é necessário dotar as linhas dos equipamentos que 
impeçam os contactos a potenciais diferentes. 

As zonas mais sensíveis, em termos da avifauna, identificadas pelo EIA ao longo dos 
corredores das linhas em estudo serão identificadas e balizadas de acordo com as 
recomendações do mesmo, bem como a colocação de plataformas para ninhos caso se 
mostre necessário. 

3.3.6 DIRETRIZ DE LINHA 

3.3.6.1 LOCALIZAÇÃO 

Os corredores da linha desenvolvem-se nos seguintes locais: 

• Distrito do Viana do Castelo: 

• Concelho de Ponte de Lima nas seguintes Freguesias / União de Freguesias: 
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 nas seguintes Freguesias / União de Freguesias: 
Vade (São Pedro); Cuide de Vila Verde; Crasto, Ruivos e Grovelas; Sampriz; 
Touvedo (S. Lourenço e Salvador); Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço 
Vedro de Magalhães; 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

132 

• Concelho de Arcos de Valdevez nas seguintes Freguesias / União de Freguesias: 
Gondoriz; Vilela, São Cosme e São Damião e Sá; Eiras e Mei; Padroso; Portela e 
Extremo; Alvora e Loureda; Cabreiro; Sistelo; Miranda; São Jorge e Ermelo; Vale; 
Rio Frio; Couto; Senharei; Rio de Moinhos; Grade e Carralcova; Sabadim; Ázere; 

• Concelho de Paredes de Coura na seguinte União de Freguesias: Insalde e 
Porreiras; 

• Concelho de Monção nas seguintes Freguesias / União de Freguesias: Abedim; 
Portela; Anhões e Luzio; Merufe; Tangil; Riba de Mouro; Ceivães e Badim; 
Messegães, Valadares e Sá; 

• Concelho de Melgaço na seguinte Freguesia: Penso. 

Os distritos, concelhos e freguesias atravessados, pela linha em projeto, serão indicados 
nos perfis e plantas parcelares, elaborado durante a execução do projeto de execução. 
O parcelamento dos terrenos na faixa de 60 metros centrada no eixo da linha assim 
como os tipos de exploração serão também representados na planta parcelar, que 
contém ainda, a numeração das parcelas em correspondência com a Relação de 
Proprietários resultante do levantamento cadastral a efetuar. 

3.3.6.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS ZONAS ATRAVESSADAS 

Durante a fase de definição das grandes condicionantes (corredor da linha) e posterior 
verificação do traçado, pela análise cruzada com os ortofotos, serão evitadas sempre 
que possível, as zonas pertencentes a espaços urbanos, urbanizáveis, industriais e de 
equipamento. Quando não for de todo possível evitar o atravessamento das zonas 
mencionadas procurar-se-á localizar os apoios perto de estremas e caminhos existentes 
para minimizar o seu impacte. 

3.3.7 TRAVESSIAS DE VIAS DE COMUNICAÇÃO 

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e 
Cursos de Água e Linhas de Caminho de Ferro) serão respeitadas as distâncias mínimas 
apresentadas no capítulo 3.3.2.2. 

Para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, serão utilizadas cadeias duplas de 
suspensão nas travessias de estradas, caminhos-de-ferro, rios navegáveis e de outras 
linhas de alta tensão. 

Tratando-se de apoios com cadeias de amarração e como estas são sempre duplas (nas 
linhas da RNT) a melhoria da fiabilidade está também garantida. 
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• Travessia de Estradas 

Na Área de Estudo e respetivos Troços Alternativos em análise são sobrepassadas as 
seguintes estradas principais: 

EN101, EN202, EN202-2, EN203, EN203-2, EN306, IP9, A3, IC28, EN304, EN301, EN303,  
EN307, EN306, EN319. 

• Travessia de Cursos de Água Navegáveis 

Na Área de Estudo e respetivos Troços Alternativos em análise são sobrepassados o rio 
Lima e o rio Minho. 

• Travessia de Cursos de Água Não Navegáveis 

Na Área de Estudo e respetivos Troços Alternativos em análise são sobrepassados os 
cursos de água não navegáveis e navegáveis constantes no Quadro 3.14. 

Quadro 3.14- Travessia de Cursos de Água no interior da Área de Estudo dos Troços 
Alternativos  

TROÇO CURSOS DE ÁGUA 

1 Ribeira de Nevoinho / Ribeira de Garantau / Ribeira da Bouça Fria / Ribeiro de Milhãos 

2 Ribeira de Penela / Ribeiro do Souto / Ribeiro do Medo  

3 Ribeiro de Penascais / Rio Vade / Ribeiro da Quebradada  

4 Ribeiro da Foz / Rio Vade 

5 
Ribeira de Fundego / Ribeiro do Casal / Rio da Fonte / Rio Ázere / Ribeiro de Cabanas / Rio 
Cabreiro / Rio Vez 

6 Rio Trovela  

7 Ribeira da Portela  

8 
Ribeira da Portela / Ribeira da Granja / Ribeiro de Tonde / Ribeiro de Soutelim / Ribeiro de Real 
/ Ribeiro das Pias 

9 Ribeiro da Barteiro 

10 Rego Novo / Ribeiro de Barteiro / Ribeiro das Pias 

11 Rio Mestre 

12 Ribeiro de S. Mamede / Ribeira do Frango / Ribeira de Cambela / Ribeiro de Padroso 

13 Rio de Sucrasto / Corga de Medinha 

14 Rio Mouro / Corga do Rio / Corga da Poça Lobada  

15 Corga da Cante / Rio Mouro 

16 Corga da Ameixoeira / Corga das Tripas / Corga de Cantes  

Fonte: REN, S.A. 
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• Cruzamentos e paralelismos com linhas de telecomunicações 

As f.e.m induzidas nas linhas de telecomunicações nas secções de cruzamento serão 
estimadas através de: 

 310−= kLMIe     V 

Onde I, em A, é o valor eficaz da corrente de defeito indutora (corrente de curto circuito 
monofásico à terra) no vão de cruzamento, M o valor médio do módulo da impedância 
mútua linear das duas linhas para a secção considerada em m Ω /km, L é o comprimento 
(valor algébrico) da projeção da secção sobre a linha de energia em km e k é um 
coeficiente redutor que tem em conta o retorno duma parte da corrente de defeito 
pelos cabos de guarda e o efeito de écran dos condutores ligados à terra e paralelos à 
linha de energia e aos circuitos de telecomunicações. 

O valor da corrente indutora, tendo em conta o transporte de parte substancial da 
corrente de defeito pelos cabos de guarda, será indicado, para cada caso de 
interferência. 

Para o efeito écran e para os cabos de guarda em causa o fator a adotar será de 0.65. 

O valor máximo encontrado deverá ser inferior às recomendações do ITU-T de não 
exceder 650 V para linhas aéreas de telecomunicações em fios nus. 

• Travessia de Gasodutos 

Na Área de Estudo e respetivos Troços Alternativos em análise ocorrem interferências 
com redes primárias e secundárias de abastecimento de gás, devendo o projeto de 
execução assegurar o respeito pelas disposições regulamentares aplicáveis. 

• Cruzamentos e Paralelismos com Adutoras 

Na Área de Estudo e respetivos Troços Alternativos em análise ocorrerão, 
previsivelmente, interferências com redes adutoras e serão respeitadas as disposições 
regulamentares aplicáveis. 
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3.4 ANÁLISE DE RISCOS ASSOCIADOS À CONSTRUÇÃO, PRESENÇA E FUNCIONAMENTO DA LINHA ELÉTRICA 

3.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De um modo geral as principais atividades envolvidas na fase de construção das linhas 
elétricas que podem constituir riscos são: 

• a organização e gestão do estaleiro de apoio à obra; 

• a execução de fundações para os apoios; 

•  a assemblagem dos apoios e o desenrolamento e fixação de cabos; 

Cada uma destas atividades comporta riscos associados, cuja prevenção e controlo 
deverão ser devidamente equacionados. Assim, os riscos para os trabalhadores deverão 
ser identificados e avaliados no âmbito do Plano de Segurança e Saúde (PSS) e os riscos 
para o ambiente deverão ser identificados, avaliados e previstos no âmbito do Plano de 
Emergência Ambiental. 

Relativamente aos riscos associados à presença e funcionamento de uma linha de alta 
tensão, incluindo os que decorrem de circunstâncias adversas e externas à própria 
ligação, podem considerar-se completamente abrangidos pelas situações que a seguir 
se referem: 

• Incêndios; 

• Queda de cabos (condutores ou de guarda) ou de apoios; 

• Contactos acidentais com elementos em tensão; 

• Tensões induzidas; 

• Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado. 

3.4.2 RISCOS ORIGINADOS EM FASE DE CONSTRUÇÃO DA LINHA ELÉTRICA 

Em fase de construção das linhas, é de extrema importância consciencializar todos os 
intervenientes para os riscos associados, dado que a montagem requer conhecimentos 
e cuidados adicionais pela especificidade dos trabalhos envolvidos. Surge então a 
necessidade da elaboração do Plano de Segurança e Saúde. 

O seu principal objetivo é garantir que exista uma Política de Segurança e Saúde para a 
obra, tendo em atenção os seguintes pontos-chave: 

• Evitar os riscos; 

• Avaliar os riscos que não possam ser eliminados; 
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• Combater os riscos na origem; 

• Adaptar o trabalho ao Homem, especialmente no que se refere à conceção dos 
postos de trabalho e à escolha dos equipamentos e métodos de trabalho; 

• Atender ao estado de evolução da técnica; 

• Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

• Planificar a prevenção com um sistema coerente que integre a técnica, a 
organização do trabalho, as condições de trabalho e a influência dos fatores 
ambientais no trabalho; 

• Dar prioridade às medidas de prevenção coletiva em relação às medidas de 
proteção individual; 

• Formar e informar adequadamente todos os trabalhadores. 

Cumprindo com toda a legislação aplicável no que diz respeito à Segurança e Saúde. 

De um modo geral as atividades envolvidas na construção de uma linha são: a 
organização do estaleiro e a execução de fundações, assemblagem e arvoramento dos 
apoios e desenrolamento e fixação de cabos. Cada uma destas atividades comporta 
riscos associados.  

3.4.2.1 RISCOS ASSOCIADOS A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ESTALEIRO 

• Atropelamento, colisão, queda ao mesmo nível, queda de altura, queda de 
objetos, cortes, entalamentos, esmagamento, eletrocussão, incêndio, explosão, 
queimaduras, intoxicação. 

3.4.2.2 RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA OS APOIOS 

• Soterramento, quedas a nível diferente, queda de objetos, ruído, vibrações, 
poeiras e gases, rutura da entivação, entalamento, manuseamento de 
explosivos, corte, ferros em espera, rutura de cofragens. 

3.4.2.3 RISCOS ASSOCIADOS À ASSEMBLAGEM E ARVORAMENTO DE APOIOS 

• Entalamento, esmagamento, corte, quedas em altura, queda de objetos. 

3.4.2.4 RISCOS ASSOCIADOS AO DESENROLAMENTO E FIXAÇÃO DE CABOS 

• Quedas em altura, ruído, vibrações, queda de materiais, eletrocussão, queda de 
objetos, entalamento, corte. 
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Identificados os riscos, deverá ser consultado o Plano de Segurança e Saúde, o qual 
descreve as medidas preventivas que devem ser respeitadas, nomeadamente as Fichas 
de Procedimentos de Segurança (FPS) e as Instruções Operacionais (IO). 

Poderá ser consultado o Plano de Segurança e Saúde – Em fase de Projeto das “Linhas 
Vila Nova de Famalicão – Ponte de Lima - REE”, que deverá ser adaptado em fase de 
obra. 

As adaptações ao PSS de projeto, em fase de obra, devem contemplar a identificação de 
todos os riscos não previstos no PSS de projeto, motivados por novas técnicas 
construtivas, materiais, máquinas, etc., e deve indicar as metodologias para 
eliminar/minimizar esses riscos, sendo desejável também elaborar novas instruções 
operacionais caso as novas tarefas a desenvolver tenham um grau de complexidade que 
assim o exijam. 

3.4.3 RISCOS ASSOCIADOS AO FUNCIONAMENTO DAS LINHAS ELÉTRICAS 

3.4.3.1 INCÊNDIOS 

No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que a linha está 
na origem do incêndio e, por outro lado, o caso em que a mesma é afetada por incêndios 
de outra origem. 

A probabilidade do funcionamento de uma 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, procedem-se a rondas periódicas, a fim de detetar 
atempadamente construções de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que 
possam aproximar-se da linha a distâncias inferiores aos valores de segurança. 

Adicionalmente fazem-se campanhas de inspeção termográfica no sentido de identificar 
possíveis elementos da linha que estejam em situação de eventual sobreaquecimento 
para promover a sua substituição ou reparação atempada. 

A probabilidade de a 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 (apoios, 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.  

As opções de conceção adotadas (distâncias aos obstáculos na vizinhança de uma linha 
largamente superiores aos valores de segurança) permitem concluir que estão 
minimizados os riscos da linha originar ou vir a ser afetada por incêndios. 
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3.4.3.2 QUEDA DE APOIOS OU DE CABOS 

Em face das características dos cabos condutores e de guarda e dos coeficientes de 
segurança adotados na sua instalação pode afirmar-se ser praticamente nula a 
probabilidade de ocorrência de rotura de qualquer destes elementos de uma linha. 

A queda de cabos condutores surge, normalmente, por rotura de cadeias de isoladores. 
Assim, para diminuição da probabilidade deste tipo de risco, são utilizadas, com caráter 
sistemático, cadeias duplas de amarração em todas as situações e cadeias duplas de 
suspensão nas travessias consideradas mais importantes, tais como: 

• Autoestradas, estradas nacionais; 

• Zonas públicas; 

• Sobrepassagem de edifícios; 

• Caminhos-de-ferro; 

• Linhas de alta tensão; 

• Rios navegáveis. 

O risco deste tipo de ocorrências é muito reduzido e pode traduzir-se, tal como no caso 
dos incêndios, numa incidência na continuidade de serviço da linha, embora se possa 
associar o risco sobre pessoas e bens na sequência da queda daqueles elementos. 

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. 

Os critérios de segurança e fiabilidade estrutural asseguram que a probabilidade de 
queda de apoios seja muito baixa, uma vez que os critérios utilizados (ações de base e 
coeficientes parciais) correspondem aproximadamente a considerar os valores de ações 
associados a um período de retorno de 120 anos. Por outro lado, quer os cabos quer os 
acessórios e cadeias são escolhidos de modo a que se mantenha um coeficiente de 
segurança entre a tração máxima expetável (correspondente a um período de retorno 
de 120 anos) e a capacidade resistente última de pelo menos 2.5. 

A intensidade das ações consideradas, resultantes dos agentes naturais, como por 
exemplo o vento, correspondem a valores muito elevados, ou seja, as ocorrências cuja 
probabilidade de ser ultrapassada é muitíssimo baixa. Estes critérios não são arbitrários 
mas fazem parte da Legislação e Normalização Nacional aplicável (RSLEAT e EN50341) e 
internacional, após estudos muito aprofundados e experiência real de quase um século 
de História da Indústria de Transporte e Distribuição de Energia Elétrica. Estes critérios 
são técnica e legalmente considerados pelos projetistas como suficientes no que se 
refere à segurança das populações. 
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Em relação aos apoios pode dizer-se adicionalmente que todos os apoios, quer de 
amarração quer de suspensão, estão dimensionados para poder manter a sua 
estabilidade em caso de rotura de qualquer um dos cabos ou cadeias, simultaneamente 
com a ocorrência da tração máxima expectável. De um modo geral, no 
dimensionamento global dos diversos componentes estruturais da linha, procura-se 
estabelecer uma coordenação de resistências onde, no caso do componente principal 
apoio, os subcomponentes crescentemente mais fortes serão apoio, fundações, 
acessórios e no caso do componente principal cabos, os subcomponentes 
crescentemente mais fortes serão cabos, isoladores, acessórios. 

Tendo em conta os registos dos incidentes registados na RNT de forma sistemática 
podemos concluir que as quedas de cabos condutores devidas exclusivamente à sua 
rutura são extremamente raras e têm sempre causas estranhas à RNT, designadamente 
vandalismo, choques de aeronaves e incêndios. 

3.4.3.3 CONTACTOS ACIDENTAIS COM PEÇAS EM TENSÃO 

A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou 
outros equipamentos na proximidade da linha. 

A altura mínima ao solo das linhas é muito superior ao mínimo regulamentar (como 
medida de segurança), ver 3.3.2.2, e torna improvável a hipótese daquela ocorrência, 
reduzindo-se o risco de acidente. 

Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está regulamentado, possuem uma chapa 
sinalética em local visível, indicando “PERIGO DE MORTE”. 

Nas travessias de caminhos, estradas e de cursos de água são também observadas 
distâncias de segurança muito superiores aos valores regulamentares. 

3.4.3.4 TENSÕES INDUZIDAS 

A eventual existência de objetos metálicos (p.e. vedações e aramados para suporte de 
vinhas), isolados ou ligados à terra, na vizinhança de linhas aéreas de MAT e 
acompanhando estas em grandes extensões, são afetados por campos elétricos, 
magnéticos ou ainda por elevação de potencial no solo, tornando possível o 
aparecimento de tensões induzidas, com incidência na segurança de pessoas (contactos 
ocasionais).  

Todas as situações serão analisadas pontualmente de modo a garantir-se o estipulado 
pelo NESC (National Electrical SafetyCode, USA): “a corrente induzida que fluirá no corpo 
de uma pessoa em contacto com o aramado ou vedação será inferior a 5 mA”. 

A metodologia de cálculo seguinte permite avaliar situações como as descritas. No 
sentido de dar uma medida dos riscos apresenta-se um exemplo numérico hipotético. A 
tensão induzida numa vedação pode ser calculada através de: 

hEV =    [V] 
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Onde E é o campo elétrico ao nível do solo em V/m e h a altura da vedação ao solo em 
metros. A capacidade da vedação é dada por: 

L

r

h
C

c












 


=

2
ln

2 
    [F] 

Sendo h a altura em m da vedação, rc o raio do arame da vedação e L o comprimento da 
cerca na zona de influência (aquela onde o valor de E se mantém aproximadamente 
constante) em m. Esta expressão é suficientemente correta para h> 2.rc (desprezam-se 
os efeitos de extremidade). 

A corrente que flui na vedação suposta está ligada numa extremidade ao solo e supondo 
também que se dispõe numa direção aproximadamente paralela à linha de energia pode 
ser dada aproximadamente por: 

CVjI =      [A] 

No ANEXO IV do Volume IV – Anexos sob o tema “Campos Elétricos” apresentam-se 
valores e perfis do campo elétrico para diversas situações. A situação mais desfavorável 
em termos de campo elétrico, à tensão nominal, no referido Anexo varia entre 1.71 e 
1.72 kV/m entre o nível do solo e 1.8 m de altura no eixo da linha (ou seja, praticamente 
na vertical por debaixo dos condutores) para a linha ‘VIB’ – REE, a 400 kV e de 1.62 e 
1.64 kV/m para a linha ‘VDC’ – ‘VIB’, a 400 kV. Tomando um aramado de Ø = 4 mm 
disposto paralelo à linha a 1.5 m de altura numa extensão de 40 m de comprimento 
obteríamos, na situação mais desfavorável do campo elétrico de 1.72 kV/m, C=304,4 pF 
e I ≤ 0.25 mA, muito inferior ao limite acima referido de 5 mA. 

Na prática, a corrente nem seria esta porque as correntes de fuga em cada apoio de 
fixação do aramado, ou através de vegetação em contacto com o aramado seriam da 
mesma ordem de grandeza, pelo que a hipótese de uma vedação ligada apenas na 
extremidade, com a extensão indicada, é geralmente irrealista e a corrente que 
atravessaria uma pessoa em contacto com o arame, ainda uma fração daquelas, 
atendendo à resistência elétrica da pessoa. 

No entanto, naqueles casos de vedações metálicas que se avalie que possam originar, 
por contacto, correntes induzidas superiores a 5 mA, será efetuada a ligação sistemática 
à terra (critério BPA de 60 m em 60 m com uma estaca de "copperweld") a fim de 
prevenir qualquer risco. 

Dados os muito baixos valores do campo magnético ao nível do solo (apresentados no 
ANEXO IV do Volume IV) dispensa-se aqui qualquer cálculo de correntes induzidas por 
este sobre aramados. 

Relativamente à elevação de potencial do solo, na sequência de um defeito monofásico, 
seguiu-se o preconizado nas várias normas já referidas anteriormente (subcapítulo 3.3.8 
em Normalização adotada), devendo ainda tomar em consideração: 
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• a existência de dois cabos de guarda (2) que transportam a maior parte da 
corrente de defeito, funcionando como elemento protetor em termos de 
segurança de pessoas; 

• tempo de eliminação do defeito ser ≤ 0,5s (proteções rápidas); 

• ser muito baixa a probabilidade de coincidência de um contacto ocasional com 
a ocorrência do defeito no mesmo instante; 

• a improvável combinação negativa de todas as ocorrências referidas, leva que a 
atual normalização aponte métodos probabilísticos para estes aspetos. 

Deste modo, pode inferir-se que os riscos ligados às correntes que provêm das tensões 
induzidas são extremamente baixos e muito abaixo dos critérios técnicos e ambientais 
mais restritivos que se conhecem. 

3.4.3.5 RELAÇÃO DE OBSTÁCULOS A LIGAR À TERRA E DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE TERRA 

Não estão previstas a priori ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações 
deste tipo que se verifiquem na fase de construção ou de exploração da linha serão 
resolvidas através de uma adequada ligação à terra, conforme preconizada no número 
anterior. 

3.4.3.6 EFEITO DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS  

Os campos elétricos estão associados à existência de carga elétrica e os campos de 
indução magnética à deslocação dessa carga (corrente elétrica). 

As linhas de MAT, AT, MT e BT bem como um grande número de equipamentos elétricos 
usados no dia a dia (aspiradores, despertadores, secadores de cabelo) são fontes de 
campos eletromagnéticos de Extrema Baixa Frequência (EBF). 

Os campos EBF fazem parte do espectro das radiações não-ionizantes, ou seja, radiações 
que não provocam alterações nas estruturas moleculares com que interagem. Dentro 
desta gama do espectro estão também, por exemplo, as radiações emitidas pelos 
telemóveis. 

LEGISLAÇÃO E VALORES LIMITE 

Por se tratar de uma matéria que tem a ver com a saúde e bem-estar das populações, 
as diversas autoridades a nível internacional como sejam a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o Conselho Europeu (CE) e a nível nacional designadamente o próprio 
Governo Português e a Direção Geral de Saúde (DGS) desenvolveram estudos sobre a 
matéria. 
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Assim foram produzidas por aquelas entidades um conjunto de recomendações e 
legislação que são cumpridos por todos os projetos da RNT mediante a realização de 
cálculos e posteriormente, sempre que existirem dúvidas, por monitorização. 

A legislação e recomendações que são tidas em conta nos projetos são as seguintes: 

• Recomendação do Conselho Europeu 1999/519/CE de 12 de julho de 1999 
relativo aos “Limites de exposição do público em geral aos CEM na gama de 
frequências de 0-300 GHz”; 

• Despacho da DGGE nº 19610/2003 (2ª série), procedimentos para 
monitorização e medição dos CEMs; 

• Portaria nº 1421/2004 de 23 de novembro, define as restrições básicas e fixa os 
níveis de referência relativos à exposição da população a campos 
eletromagnéticos (0 Hz-300 GHz); 

• Circular Informativa da DGS nº 37/DA de 17 de dezembro de 2008 relativa às 
linhas de transporte de energia e perigos para a saúde; 

• Decreto – Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, estabelece critérios de 
minimização e de monitorização da exposição da população a campos 
magnéticos, elétricos e eletromagnéticos que devem orientar a fase de 
planeamento e construção das novas linhas. 

A portaria acima referida adota a recomendação do Conselho da União Europeia 
(“Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to 
Electromagnetic Fields 0 Hz – 300 GHz”) de 99.07.05, previamente homologada na 2188ª 
Reunião do Conselho em 99.06.08 pelos Estados Membros.  

A referida recomendação endossa as recomendações do ICNIRP- International Comittee 
for Non-Ionising Radiation Protection e da OMS no que se refere aos limites de exposição 
do público em geral e que são os seguintes: 

Quadro 3.15- Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características de Exposição 
Campo Elétrico 

kV/m (RMS) 
Densidade de Fluxo 

Magnético μT (RMS) 

Público Permanente 5 100 

 

De acordo com a tabela acima apresentado, as recomendações apontam os valores 

máximos de 5 kV/m (rms) e 100 T (rms) para o campo elétrico e magnético a que o 
público geral poderá estar permanentemente exposto. 

Por sua vez o Decreto-Lei nº18/2018 acima referido mantém válidos os limites de 
exposição do público em geral referidos na portaria e inclui a necessidade de 
monitorização periódica e a necessidade de garantir um afastamento mínimo entre o 
eixo do traçado do projeto das linhas e determinadas “infraestruturas sensíveis” 
definidas na alínea c) do artigo 3º do Decreto-Lei. 
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR NO PROJETO PARA A MINIMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

A minimização da exposição a campos elétrico e magnético, associados ao transporte 
de energia elétrica, consegue-se essencialmente atuando na fonte de emissão - a linha. 
Assim, a minimização pode efetuar-se de duas formas distintas: 

• Atuando na localização da fonte de campo (linha), com a escolha adequada e 
possível do corredor de forma a maximizar o afastamento a zonas com 
edificações; 

• Atuando na fonte de campo diretamente, com a escolha da configuração de 
fases e/ou através da compactação dos circuitos. Existem outros instrumentos, 
como malhas de mitigação, mas a sua implementação prática é muito complexa 
e a redução efetiva pouco significativa. 

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.  

Este traçado foi projetado com base num corredor resultou dos estudos das Grandes 
Condicionantes Ambientais e foi escolhido de forma a minimizar os impactes nos 
diversos descritores ambientais, em particular foi dada especial atenção à existência de 
áreas urbanas, de forma a maximizar o afastamento. 

Para além disso, procurou-se garantir o afastamento mínimo a qualquer “infraestrutura 
sensível” (como definida no Decreto Lei nº 11/2018). 

Consideramos que as medidas adotadas e as distâncias mínimas observadas pelo 
traçado às infraestruturas sensíveis garantem a minimização da exposição aos Campos 
eletromagnéticos. 

CÁLCULO DE CAMPO ELÉTRICO – MODELO DE CÁLCULO 

O cálculo dos campos elétricos efetua-se a partir do conhecimento das cargas elétricas 
em cada um dos cabos da linha. Para o cálculo da distribuição de cargas elétricas sobre 
os condutores da linha considerou-se um modelo de cálculo bidimensional onde a 
geometria é definida num plano vertical transversal à linha, o solo é suposto plano, 
horizontal e de extensão infinita. Neste modelo os condutores são também supostos 
paralelos entre si e ao solo, e os condutores inferiores situam-se a uma distância do solo 
correspondente ao mínimo absoluto acima referido. O plano de corte transversal 
considera-se afastado dos apoios14. Nesta conformidade o vetor de fasores das cargas 
[(qr+j.qi)j] j=1,...k, com k=8 calculou-se através de: 

 

14 O campo elétrico é distorcido pela presença dos apoios, sendo estes estruturas metálicas, e portanto 
condutoras, ao potencial do solo. Este efeito - efeito ecran - é no sentido favorável, i.e., de diminuição dos 
valores daqueles campos pelo que o modelo utilizado é simultaneamente mais simples e pelo lado da 
segurança. 
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onde [P] é a matriz dos coeficientes de potencial de Maxwell e [(vr+j.vi)j] j=1,...k o vetor 
de fasores de tensões. A matriz [P] é simétrica e os seus elementos definidos por: 
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onde yi e yj são as alturas dos condutores i e j acima do solo, di é o diâmetro do condutor 
i e xi e xj são as coordenadas horizontais dos condutores i e j. 

Uma vez calculadas as cargas elétricas em cada condutor, o campo elétrico num 
determinado ponto N (xN,yN) do espaço é calculado através de: 
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As componentes horizontal e vertical referentes a todas as cargas obtêm-se fazendo o 
somatório das contribuições de todas as cargas: 
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o qual descreve no plano xy uma trajetória pulsante elíptica. A componente máxima do 
fasor do campo elétrico num determinado ponto do espaço é dada pelo valor do 
semieixo maior daquela elipse. 

O valor Eα do módulo do campo ao longo de uma direção definida por um ângulo α, 
medido em relação à horizontal, é dado por: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )222
coscos  +++= ixiyrxry EsenEEsenEE  

cujo máximo em α deverá satisfazer: 

( )d E

d





2

0=  

o que conduz à relação quadrática em tg(α): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 022222 =+−+−+−++ ixiyrxryrxryixiyixiyrxry EEEEEEEEtgEEEEtg   

válida para α ≠ π /2, valor onde simplesmente E π/2=Ey. As duas soluções para tg(α) 
correspondem aos dois semieixos da elipse do campo, calculando-se assim o valor 
máximo do módulo do campo através da expressão acima para Eα. 

CÁLCULO DE CAMPO MAGNÉTICO – MODELO DE CÁLCULO 

O campo magnético foi calculado usando um modelo bidimensional geometricamente 
idêntico ao descrito para o campo elétrico. O valor do campo magnético num ponto de 
coordenadas (xj, yj) em resultado da corrente Ii que percorre um condutor centrado no 
ponto de coordenadas (xi, yi) pode ser dado por: 
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O campo magnético total é dado pela soma das contribuições devidas às correntes em 
todos os condutores15: 

ji

m

i ji

i
j

r

I
H ,

1 ,2








= 

=

 

Com m=6. 

A densidade de fluxo magnético é então: 

 
B H=   

Onde µ=4.π.10-7 tanto no solo como no ar. 

  

 

15 Aqui desprezam-se as correntes de retorno pela terra e correntes nos cabos de guarda. As correntes de 
defeito que se escoam pelos cabos de guarda produzem picos de campo magnético de muito curta duração, 
cuja energia, relevante na perspetiva de FEM induzidas em linhas de telecomunicações, não são relevantes 
na perspetiva dos efeitos sobre pessoas. 
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3.5 ACESSOS, ESTALEIROS DE OBRA E OUTRAS ÁREAS DE APOIO À CONSTRUÇÃO 

Nesta fase não estão ainda definidas quaisquer áreas de estaleiro e apoio à construção, 
bem como os acessos a utilizar em obra, para a linha dupla Ponte de Lima – Fontefría, 
Troço Português, a 400 kV. 

Estas serão concretizadas em fase posterior, suportadas nas ferramentas de apoio 
desenvolvidas para o efeito no presente EIA e na fase seguinte de RECAPE, as quais serão 
alvo de ponderação, ajuste e validação por parte da REN, S.A. e a incluir como parte 
integrante do Caderno de Encargos das empreitadas: 

• Recomendações e medidas de minimização associadas às atividades de 
implementação das áreas de estaleiro e outras áreas de apoio à construção, bem 
como aplicáveis a acessos; 

• Plano de Acessos (a desenvolver em fase de RECAPE); 

• Planta de Condicionantes à Implantação de Estaleiro(s) (a desenvolver em fase 
de RECAPE). 

Importa ressalvar que, embora não estejam definidos os locais e tipos de estaleiros e 
parques a utilizar na obra, é prática habitual nos projetos promovidos pela REN, SA que 
os mesmos assumam pequena dimensão, com preferência pela sua localização em áreas 
já intervencionadas, anteriores estaleiros, armazéns industriais ou localizações 
similares; sempre que não se afigura possível optar por este tipo de instalações, a 
localização destas áreas de apoio à obra tem em conta um conjunto de restrições 
específicas à sua instalação, relacionadas com a existência de servidões administrativas 
(como as áreas de RAN, REN e Domínio Hídrico) e a necessidade de proteção a valores 
naturais e do património cultural. 
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3.6 CONSUMOS E RECURSOS 

3.6.1 MATERIAIS E MATÉRIAS – PRIMAS 

Durante a fase de construção do projeto, prevê-se a utilização e o consumo dos 
seguintes materiais: 

• Materiais relacionados com os apoios e cabos das linhas; 

• Materiais comummente utilizados em obras de construção civil, nomeadamente 
betão pronto para os maciços, aço das armaduras dos maciços; 

• Escavação para execução dos caboucos (terras). 

Salienta-se que, após execução da desmatação e da decapagem, o estabelecimento dos 
apoios de linha privilegia o equilíbrio entre movimentos de terras, prevenindo o fluxo 
de exportação e importação de terras de e para a obra. Para o efeito, nas zonas em que 
ocorram aterros ou seja necessária a modelação de terreno utilizam-se, sempre que 
possível, as terras provenientes da abertura de caboucos. 

Neste sentido será reutilizada a totalidade de terras escavadas, na medida em que as 
terras sobrantes resultantes da abertura de caboucos serão utilizadas na regularização 
da plataforma criada para a realização dos trabalhos e no enchimento dos caboucos. 

3.6.2 ÁGUA 

A água utilizada para o abastecimento, exclusivamente em fase de construção (não 
haverá consumos associados à fase de exploração), será tipicamente proveniente da 
rede pública de abastecimento, caso esteja disponível na proximidade da zona de 
estaleiro.  

Para tal, terá de ser requerida à entidade gestora autorização e ligação, caso seja 
necessária, bem como parecer quanto à capacidade da rede para suportar os usos nas 
condições temporárias. 

Em alternativa, o abastecimento de água pode ser realizado diretamente no estaleiro 
por Camião-cisterna. 

3.6.3 ENERGIA E COMBUSTÍVEIS 

Na fase de construção prevê-se que o principal tipo de energia utilizado será o gasóleo 
para funcionamento de máquinas, equipamentos e grupos geradores (se necessário), 
bem como energia elétrica. 

No que respeita à fase de exploração, o uso de gasóleo está associado sobretudo às 
ações de manutenção (circulação de veículos e maquinaria). 
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3.6.4 MÃO-DE-OBRA 

Não é possível estimar nesta fase o número de trabalhadores afetos à fase de obra. Tal 
resultará das opções da entidade executante da empreitada para a execução dos 
trabalhos construtivos, os quais não estão ainda adjudicados nesta fase de AIA e 
previamente ao licenciamento administrativo. 

Na fase de exploração não haverá recursos humanos afetos à operação regular da linha 
elétrica. Nesta fase, a mão-de-obra poderá estar associada de forma pontual/periódica 
a trabalhos de manutenção, limpeza e de rotina nas linhas de muito alta tensão. 
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3.7 CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO 

3.7.1 ÁGUAS RESIDUAIS 

Os efluentes líquidos produzidos na fase de construção dizem sobretudo respeito aos 
efluentes residuais provenientes das casas de banho químicas existentes no estaleiro de 
apoio à obra.  

Este tipo de infraestrutura temporária e do tipo amovível utilizada no estaleiro e frentes 
de obra serve e armazena temporariamente este tipo de efluentes, sendo 
posteriormente recolhida diretamente no estaleiro e encaminhada para empresa 
licenciada para o efeito, a conduzir a destino final adequado.  

Na fase de exploração, os efluentes são inexistentes. 

3.7.2 EMISSÕES SONORAS E VIBRAÇÕES   

Outro aspeto a considerar na fase de construção são as emissões de ruído e vibrações 
resultantes das operações de construção das infraestruturas, do funcionamento do 
estaleiro de obra, da circulação e funcionamento de máquinas necessárias à execução 
dos trabalhos e tráfego de veículos pesados afetos à obra.  

Os níveis gerados estarão intimamente ligados ao método construtivo, tipo e número 
de maquinaria empregue, o que dependerá dos métodos e processos de construção a 
adotar, e obrigará a um planeamento criterioso dos locais onde as atividades ruidosas 
podem ser executadas (por exemplo a preparação de materiais) bem como, do horário 
de laboração a adotar nas diferentes frentes de obra, especialmente, junto de zonas 
habitadas, ou equipamentos sensíveis. 

Apresenta-se no Quadro 3.16 seguinte alguns níveis de pressão sonora típicos de 
equipamento de construção. 

Durante a fase de exploração, salienta-se como foco de ruído as emissões associadas ao 
efeito coroa, bem como de eventuais manutenções e reparações a efetuar. 
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Quadro 3.16 - Níveis de Ruido (dB(A)) na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e 
equipamentos utilizados em obras de construção civil 

OPERAÇÃO EQUIPAMENTO 
NÍVEL DE RUÍDO dB (A) A 15 M 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 

Movimentos 
de terra 

Compactadores           

Carregadores           

Retroescavadora           

Tratores           

Niveladoras           

Asfaltadoras           

Camiões de transporte           

Transporte de 
materiais 

Escavadora-carregadora           

Grua Móvel           

Grua Torre           

Equipamentos 
estacionários 

Bombas           

Geradores           

Compressores           

Maquinaria de 
impactos 

Martelos demolidores           

Martelos perfuradores           

Outros 
Vibratórias           

Serras elétricas           

Fonte: Adaptado de “Sociedad Española” de Acústica (1991) 

3.7.3 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

As principais emissões geradas durante a fase de construção, resultantes da 
movimentação de terras e da operação de maquinaria pesada e de veículos de 
transporte, traduzem-se na emissão de poeiras e outros poluentes atmosféricos, 
designadamente óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, compostos orgânicos voláteis, benzeno e outros hidrocarbonetos. 

Durante a fase de exploração, não são expectáveis emissões atmosféricas poluentes que 
causem incómodo a recetores sensíveis na envolvente. Potencialmente poderão ocorrer 
emissões de ozono (resultantes do efeito coroa). 

3.7.4 RESÍDUOS 

A produção de resíduos na fase de construção está relacionada essencialmente com a 
gestão de estaleiro e resíduos gerados nas operações de construção, sendo expectável, 
genericamente, as seguintes tipologias: 

• Betão; 

• Aço e ferro; 

• Isoladores (vidro); 
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• Mistura de metais (cabos de alumínio-aço); 

• Madeira; 

• Plástico; 

• Embalagens de papel e cartão. 

Todas as viaturas são preferencialmente abastecidas diretamente nos postos de venda 
de combustíveis (pelo que também não existem em estaleiro depósitos significativos de 
combustíveis ou lubrificantes, apenas muito pequenas quantidades, específicas dos 
equipamentos próprios da montagem de linhas, designadamente máquinas para 
execução de uniões e para tração e frenagem de cabos e roldanas). Também não é 
(contratualmente) permitido ao adjudicatário executar, em estaleiro, reparações nos 
materiais e equipamentos da linha em construção (sendo nestas situações os 
componentes defeituosos devolvidos ao fabricante e substituídos por componentes 
novos), não havendo em estaleiro instalações e produtos para máquinas e tratamento 
das peças dos apoios ou dos outros componentes da linha em construção. 

Embora em pequenas quantidades, é expectável a produção de resíduos sólidos urbanos 
produzidos pelos trabalhadores nas áreas sociais dos estaleiros ou nas frentes de 
trabalho (que serão sempre encaminhadas para o estaleiro pelos próprios 
trabalhadores). Os estaleiros de obra serão dotados de parques de armazenamento 
temporário de resíduos, onde os resíduos serão armazenados, identificados e 
acondicionados de forma adequada, sendo os mesmos periodicamente, e de acordo 
com as necessidades, encaminhados a destino final autorizado e adequado. 

A entidade executante é responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo 
com as suas características físicas e químicas, tendo em conta a classificação dos 
resíduos que consta da Lista Europeia de Resíduos (LER), pelo seu armazenamento 
temporário em estaleiro, bem como pelo seu encaminhamento para destino final. 

Deste modo, a mesma deve delimitar, no estaleiro, um espaço para o armazenamento 
temporário de resíduos, colocando os meios de contentorização adequados (tipo e 
número) ao seu armazenamento, garantindo a separação e o correto acondicionamento 
de todos os resíduos durante o armazenamento temporário em estaleiro. 

Em qualquer situação, o armazenamento temporário de resíduos deve ser efetuado de 
forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana e de 
forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, devendo ser 
respeitadas as condições de segurança relativas às características que conferem 
perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, associadas com as características de 
perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas presentes no resíduo em 
questão. 
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O armazenamento deve ser efetuado em local apropriado e previstos os meios de 
contenção/retenção de eventuais derrames de substâncias perigosas, de forma a 
minimizar o risco de contaminação de solos e águas, procedendo-se à manutenção e/ou 
à substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou 
derrames, que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, 
possam originar situações de emergência ambiental. 

No que se refere aos resíduos produzidos no estaleiro que, pela sua natureza e 
composição, são equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), estes devem ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, sendo a sua 
recolha da responsabilidade da entidade executante e o destino final adequado à 
tipologia dos resíduos através do seu encaminhamento para um Ecocentro ou colocação 
em Ecopontos (Papel e Cartão, Embalagens, Vidro), ou, em alternativa, através da sua 
recolha pelos serviços municipais. 

Durante a fase de construção irá assim ser gerada uma multiplicidade de resíduos 
sólidos, tipicamente associados à execução de obras desta natureza, cujos quantitativos 
não estão disponíveis nesta fase de projeto. 

Os resíduos de obra apresentarão, previsivelmente, as tipologias indicadas abaixo com 
o detalhe possível nesta fase: embalagens de papel, cartão, plástico, madeira, metal, 
compósitas, misturas de embalagens e vidro; resíduos orgânicos e resíduos verdes; 
resíduos de embalagem contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas; sucata diversa e aparas de limalha de metais ferrosos e metais não ferrosos; 
resíduos de construção e demolição (“madeira, vidro e plástico”; “metais (incluindo 
ligas)”; misturas de resíduos urbanos e equiparados; terras sobrantes; solos e rochas); 
misturas de resíduos. 

O Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) será 
elaborado na fase de RECAPE/Projeto de Execução, onde serão estimados os 
quantitativos de resíduos produzidos ao longo das fases de projeto. 

Na fase de exploração não se prevê a geração de quantidades relevantes de resíduos 
para além dos resultantes da reparação/substituição de cadeias de isoladores, da 
manutenção da faixa de servidão e da manutenção da linha, nomeadamente, 
embalagens em madeira e em plástico, vidro, cerâmica e acessórios metálicos dos 
isoladores acidentalmente partidos; ramos e troncos do arvoredo abatido ou decotado; 
e perfis metálicos danificados e pontas de cabos, respetivamente. 
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3.8 PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

Considera-se não existirem projetos considerados como subsidiários ou 
complementares do projeto da Linha Ponte de Lima- Fontefría, Troço Português, a 400 
kV. 

 

3.9 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO 

A calendarização deste projeto, indicada pela REN, S.A., prevê com os devidos ajustes 
necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental: 

• A emissão da DIA e da DCAPE; 

• O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projeto de 
execução; 

• A entrada em serviço da linha prevista para 2022. 
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3.10 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

3.10.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

A construção da linha envolverá, de forma genérica, as seguintes atividades: 

• 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 da REN, S.A. apenas proceder à desflorestação no caso 
de povoamentos com espécies de crescimento rápido, como por exemplo, de 
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 (Fotografia 3.1); 

• 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 (Fotografia 3.2); 

• 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 (Fotografia 3.3) 

• 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. 

   

 

Fotografia 3.1 - Execução das fundações dos apoios da linha 

A montagem dos apoios é realizada por troços junto ao apoio à medida que vão sendo 
recebidas os atados com as respetivas cantoneiras utilizando a área imediatamente 
adjacente à do local de montagem do apoio.  

Em termos conservadores, a área máxima necessária para a montagem de um apoio é 
de cerca de 400 m2 dos quais 120 m2 representam, na situação mais desfavorável, a área 
de implantação do apoio e os restantes para a montagem dos troços e colocação da grua 
que permite a colocação sucessiva dos troços que vão sendo assemblados (Fotografia 
3.2). 
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Fotografia 3.2 - Montagem e levantamento dos apoios 

  
 

Fotografia 3.3 – Colocação de Cabos 

3.10.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante o período de manutenção da linha existirão atividades programadas de 
manutenção, de conservação e de pequenas alterações, nomeadamente: 

• Atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha, com vista 
à boa exploração da mesma e a 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;  
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• 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. 

3.10.3 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. 

No entanto, considera-se, no caso da eventual desativação da Linha Dupla Ponte de Lima 
– Fontefría, Troço Português, a 400 kV, que as atividades associadas serão semelhantes 
às da fase de construção. Desta forma, as emissões e os resíduos da desativação terão 
origem nas operações de desmantelamento dos apoios (abertura de acessos, 
escavações, etc.), 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. 

De uma forma geral, 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 com os restos de betão enterrados nas 
covas. Com esta medida pretende-se manter a topografia do terreno no local do antigo 
apoio. 
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4 ÂMBITO 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O objetivo de qualquer Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é de identificar, caracterizar 
e avaliar os impactes ambientais resultantes da implantação de um Projeto, no sentido 
de concretizar medidas minimizadoras eficazes para os impactes negativos detetados, 
potenciando também os impactes positivos de forma a obter o bom enquadramento 
ambiental do Projeto. 

A definição do âmbito de um EIA é um importante requisito para o correto 
desenvolvimento da análise a assegurar, pois permite identificar os domínios de análise 
a abranger e, acima de tudo, o seu grau de aprofundamento, em função do tipo de 
impactes induzidos pelo projeto e da especificidade e sensibilidade do ambiente que o 
vai acolher. 

Ao abrigo do “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de 
Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade” (APAI, 2008), que 
resulta de um protocolo entre a REN, S.A. e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 
recomenda-se a elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais onde são 
identificados os fatores que, em função da sensibilidade da área, se afiguram como mais 
relevantes, apresentado no presente caso no Capítulo 2 do presente Relatório Síntese. 

Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, tenham sido 
identificados no Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) e também 
contemplados na legislação aplicável, importa reconhecer, na definição do âmbito do 
presente trabalho, quais os fatores ambientais que mereceram um cuidado particular e, 
consequentemente, maior aprofundamento. 
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4.2 ÁREA DE ESTUDO 

Na sequência da análise anteriormente realizada de grandes condicionantes ambientais 
(GCA apresentado no Capítulo 2 do presente relatório síntese), recorda-se que a 
premissa para a avaliação na fase anterior de uma macro área de estudo era de, no seu 
âmbito, definir as opções de localização menos desfavoráveis em termos ambientais e 
socioeconómicos.  

Como tal, do resultado desta macro análise resultou um conjunto de áreas que é 
relevante manter como o referencial para o diagnóstico ambiental da situação de 
referência do projeto no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental. 

Cumulativamente, a área de estudo do Estudo de Impacte Ambiental foi definida com 
base não só nas características do projeto e suas ações potencialmente geradoras de 
impactes, mas também tendo em consideração as características da envolvente ao 
projeto, nomeadamente nos seus aspetos biofísicos e socioculturais. 

Por esta razão, de forma a abranger todos os impactes diretos e indiretos 
potencialmente gerados pela infraestrutura, a área de estudo considera não só a zona 
diretamente afetada pelas diversas componentes do projeto mas também uma área 
envolvente que, pela proximidade, poderá ser afetada, numa extensão tal que permita 
ainda alguma flexibilidade à definição de traçados de projeto no interior da área de 
estudo a desenvolver na fase de Projeto de Execução. 

Nesta perspetiva, e cumprindo os preceitos anteriormente referidos, a área de estudo 
da Linha dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV, corresponde ao 
conjunto de troços alternativos identificados no Capítulo 2 (ver Figura 2.13) de largura 
variável (partindo de uma secção transversal padrão de 400 m, ajustada localmente em 
função das condicionantes e constrangimentos identificados na referida secção) e 
extensão indicativa de cerca de 52 km, totalizando uma área de cerca de 6.029,0 ha. 

Na Figura 4.1 seguinte apresenta-se o conjunto de troços alternativos que serão 
avaliados no decorrer do presente EIA e na Figura 4.2 a respetiva Área de Estudo (AE). 

Acompanha o presente EIA uma pasta zipada com os seguintes ficheiros, incluindo as 
extensões shp (shapefile), sbx (ficheiro de ligação das anteriores extensões) e dbf (tabela 
de dados), e ainda ficheiros em formato kmz e dwg: 

• Polígono da área de estudo (correspondente ao conjunto de corredores); 

• Polígono dos corredores alternativos (compostos pelas diversas combinações de 
troços); 

• Polígono dos troços alternativos. 
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Figura 4.1- Conjunto de troços alternativos que compõem a área de estudo 
a avaliar no EIA 
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Figura 4.2 - Área de estudo da Linha dupla Ponte de Lima – Fonte-Fria, a 400kV 
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A área de estudo assim definida engloba os seguintes componentes de projeto, a 
detalhar em fase posterior de Projeto de Execução: 

• Área de implantação direta e definitiva do projeto – área territorial que 
funciona como recetor imediato das transformações determinadas pelas 
ações de projeto e que inclui: 

o Implantação dos apoios de linha; 

o Acessos definitivos aos apoios de linha; 

• Área de afetação temporária que inclui: 

o Áreas de trabalho para definição de acessos; 

o Áreas de trabalho para implantação de apoios de linha – área tipificada 
de 400 m2 alvo de impactes temporários associados às respetivas ações 
de obra; 

o Estaleiros e outras áreas de apoio à empreitada; 

• Áreas condicionadas/de servidão: 

o Faixa de servidão de 45 m à linha (que inclui a faixa de serviço de 5 m) – 
área condicionada pela presença do projeto, limitando o tipo de usos de 
solo na área por ela definida. 

A área de estudo assim definida permite não só enquadrar todas as áreas de impacte 
direto acima identificadas, mas também considerar uma área mais abrangente até onde 
se podem fazer sentir as influências da ocupação proposta, não de forma direta, mas 
por via dos possíveis efeitos secundários que podem resultar dos projetos 
(considerando, entre outros, o possível transporte de cargas ambientais para meios 
recetores por escorrência e infiltração, emissões sonoras para a envolvente, impactes 
paisagísticos, afetação da acessibilidade e mobilidade local e em outros fatores 
biofísicos e/ou sociais). 

Reafirma-se que, para efeitos do presente EIA, e dado que nesta fase de 
desenvolvimento de projeto (Estudo Prévio) não está ainda detalhada qualquer das 
componentes de projeto acima referenciadas, a caracterização e avaliação de impactes 
incidirá sobre a área de estudo como um todo e pela sua especificação troço a troço 
alternativo, conforme definidos no Capítulo 2 do presente Relatório Síntese. 
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No decurso da análise dos diversos fatores ambientais, e sempre que se revelar 
necessário, a área de estudo poderá ser alargada em função de cada fator ambiental a 
analisar, caso seja necessário o estabelecimento de áreas de análise específicas que 
englobem o alcance dos impactes potenciais sobre esse fator (por exemplo análises 
associadas a unidades territoriais de avaliação específica: freguesia ou concelho para a 
socioeconomia; bacia e sub-bacia hidrográfica no âmbito dos recursos hídricos 
superficiais; unidades geológicas e hidrogeológicas para a geologia e hidrogeologia, 
bacias visuais para a componente paisagística, entre outros), ou reduzida para aqueles 
em que não são expectáveis impactes ou em que os potenciais impactes se restringem 
à zona de intervenção dos projetos. 

As diversas temáticas a abordar no EIA partirão assim da área de estudo geral (AE) acima 
indicada e definirão áreas de estudo específicas com interesse para o descritor em 
análise caso a necessidade se coloque. 
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4.3 DIMENSÕES E VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

A definição do âmbito temático do EIA é um importante requisito para o correto 
desenvolvimento do estudo pois permite identificar os domínios de análise a abranger 
e, acima de tudo, o seu grau de detalhe, em função do tipo de impactes que se prevê 
serem induzidos pelos projetos e da especificidade e sensibilidade do ambiente que o 
vai acolher. Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, 
possam ter em conta o estipulado na legislação relativa à Avaliação de Impacte 
Ambiental, importa reconhecer na definição do âmbito quais os fatores ambientais que 
merecerão um cuidado particular e, consequentemente, maior aprofundamento. 

A variabilidade entre a tipologia de projetos da REN, S.A. resultam sobretudo da sua 
localização e das condicionantes territoriais e outras especificidades locais que sobre ele 
incidem, razão pela qual se avalia no presente relatório o estudo das grandes 
condicionantes, que em si sustenta uma definição do âmbito de avaliação onde são 
identificados os fatores que, em função da sensibilidade e características intrínsecas da 
área, se afiguram como mais relevantes (em conformidade com o Guia Metodológico 
para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade, resultante de um protocolo entre a REN, S.A. e a Agência 
Portuguesa do Ambiente). 

A definição de âmbito nesta fase de EIA sustentou-se, em função do conhecimento das 
características de projeto (com o detalhamento adequado à fase de Estudo Prévio) e 
área de estudo (AE) definida, no seguinte: 

1) Aferição da inserção territorial e temática da área de estudo em fase de Estudo 
Prévio; 

2) Identificação dos aspetos passíveis de geração de impactes ambientais 
resultantes do projeto em fase de Estudo Prévio; 

3) Hierarquização preliminar dos impactes mais relevantes e subsequente 
definição do âmbito temático do EIA. 
 

Em algumas áreas específicas, o uso e ocupação do solo na envolvente do projeto em 
avaliação é significativamente antropizado, quer em termos de uso habitacional, quer 
em termos de expressão de uso florestal.  

Como tal, a presença humana releva a consideração dos fatores Usos do Solo e 
Componente Social, Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do solo, 
Ambiente Sonoro e Paisagem como fatores muito importantes, tal como considerado 
no Capítulo 2 correspondente ao Capítulo do EGCA. 

Em síntese, os seguintes aspetos e impactes potenciais justificam a consideração destes 
fatores como muito importantes em termos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): 

• Exposição da população local às emissões locais e temporárias das atividades de 
construção, bem como dos constrangimentos, sobretudo em termos de acesso, 
no decurso da empreitada; 
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• Afetação permanente da população local em termos de potenciais perdas de 
área agrícola útil (devida à instalação de apoios de linha e acessos 
permanentes), exposição a emissões permanentes de ruído (efeito coroa em 
linhas de transporte), potencial degradação paisagística em função da 
visibilidade da linha de transporte, impacte económico associado à perda de 
floresta de produção para definição de faixas de proteção das linhas, potencial 
conflito com condicionantes legais, alteração de usos de solo naturais ou 
naturalizados (habitats potenciais e floresta) para áreas infraestruturadas, 
potencial aumento do risco de incêndio (aliado ao potencial condicionamento 
do uso de pontos de água de apoio ao combate a incêndios acessíveis por meios 
aéreos), desvalorização de estabelecimentos/áreas de interesse turístico, 
perceção social dos impactes efetivamente ocorrentes; 

• A perceção social dos impactes decorrentes da instalação desta tipologia de 
infraestruturas, nomeadamente em termos de saúde e segurança, 
desvalorização de propriedades e atividades compatíveis justifica uma cabal 
descrição e qualificação dos impactes socioeconómicos locais. 

A tipologia de projeto e a presença potencial de habitats sensíveis e a proximidade de 
áreas de importância ecológica justificam que a Biodiversidade seja igualmente um 
fator muito importante a avaliar: 

• Presença potencial de habitats sensível (sobretudo áreas pontuais e dispersas 
de carvalhais) ainda que estes existam em muito pequenas dimensões, a 
presença de Áreas de proteção a alcateias de lobo e proximidade de áreas 
críticas de aves de Rapina que enfatizam o impacte potencial associado à 
potencial perturbação e colisão de espécies de avifauna com a linha de 
transporte; 

• Atravessamento de sítios importantes para a conservação da toupeira d´água, 
ainda que possa ser evitada a sua sobreposição através da localização dos apoios 
da linha elétrica 

• Potencial afetação direta de habitats e áreas de relevância ecológica, ainda que 
minimizada a sua sobreposição com a implantação de apoios sempre que 
possível. 

Por fim, em termos de fatores muito importantes a considerar, inclui-se o Património 
Cultural como um descritor preferencial de análise, com particular destaque para a 
presença de valores classificados e com zona de proteção especial justapostos à área de 
estudo, bem como outras ocorrências de cariz mais pontual não classificadas.  

Tal implica não apenas a descaracterização da envolvente de elementos patrimoniais 
existentes (em particular classificados), mas também a possibilidade de ocorrências 
arqueológicas não conhecidas nas áreas alvo de movimentações de terras. 
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Os fatores Solos e Geologia e Geomorfologia são fatores avaliados como importantes 
em termos de âmbito do EIA numa perspetiva de uso de recursos ocorrentes na área de 
influência do projeto (solos de elevada aptidão agrícola, sustentados pela 
representatividade de solos RAN, e ocorrências geológicas locais), mas cuja reduzida 
magnitude em termos de movimentação de terras (ainda que não desprezável) minimiza 
o potencial de perda de solos de elevada qualidade e aptidão para o uso agrícola e de 
perda de recursos geológicos relevantes. 

Fatores como Recursos Hídricos e Clima e Alterações Climáticas são componentes 
sobretudo de avaliação transversal (fatores pouco importantes), cuja relevância em 
termos de afetação ocorre sobretudo de forma indireta no âmbito de outros descritores 
como a Paisagem (onde o cruzamento de linhas de água e massas de água são pontos 
sensíveis do ponto de vista paisagístico), Biodiversidade (as galerias ripícolas são 
habitats de relevante valor ecológico, bem como a importância dos corpos de água ao 
nível da avifauna e do clima na definição de períodos críticos para a fauna), 
Condicionantes ao Uso do Solo (nomeadamente em termos de ocupação de Domínio 
Público Hídrico e incluindo ainda massas de água afetas ao abastecimento de meios de 
combate aéreo a incêndios) e Ambiente Sonoro (ventos dominantes e sua influência na 
dispersão sonora).  

Como tal serão abordados como fatores pouco importantes no âmbito da AIA dos 
projetos da subestação e linha de transporte, avaliados de forma sintética e focando 
estritamente os aspetos-chave das características climáticas da área e principais 
recursos hídricos intersetados pelos elementos de projeto. 

Sendo que os impactes resultantes das infraestruturas elétricas tendencialmente pouco 
relevantes – diminuta produção de águas residuais e limitada área construtiva, 
mitigando possíveis efeitos em termos de qualidade da água e rede hidrográfica – estes 
descritores serão sobretudo de enquadramento para a proposta de medidas de gestão 
ambiental de obra e boas práticas. 

Por fim, o fator Qualidade do Ar é considerado como residual em termos de impactes 
associados à exploração de linhas elétricas. No âmbito da fase de construção, a 
qualidade do ar será abordada sobretudo no âmbito das medidas de gestão ambiental 
de obra de carácter geral, para controlar emissões típicas de obra (movimentações de 
terras), não justificando assim a contabilização deste fator ambiental no âmbito 
temático do presente EIA, em linha com o definido metodologicamente entre a REN e 
APA (Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da 
Rede Nacional de Transporte – Linhas Aéreas, 2008). 
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Os fatores a analisar são hierarquizados assim da seguinte forma: 

Muito Importantes Importantes Pouco Importantes 

• Biodiversidade 

• Uso e Ocupação do Solo 

• Ordenamento do Território e 
Condicionantes ao uso do solo 

• Ambiente Sonoro – Recetores 
Sensíveis 

• Socioeconomia 

• Património Cultural 

• Paisagem 

• Solos 

• Geologia e 
Geomorfologia 

• Clima e Alterações 
Climáticas 

• Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No presente Capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente 
afetado e sua previsível evolução na ausência de concretização do projeto, respeitante 
à área de estudo do conjunto de troços alternativos definidos no subcapítulo 4.2 – Figura 
4.1 e Figura 4.2. 

O objetivo da caracterização da situação de referência é a descrição e diagnóstico do 
quadro atual dos fatores biofísicos e socioeconómicos identificados como relevantes, 
bem como a apresentação das perspetivas de evolução desse quadro de referência sem 
a implementação do projeto. 

Esta servirá como base de informação e benchmarking para a determinação e avaliação 
dos impactes gerados para cada uma das fases do projeto e análise comparativa de 
troços alternativos. 

No âmbito da elaboração do diagnóstico ambiental foi efetuada a recolha de dados 
junto de fontes primárias (reconhecimentos de campo e prospeção arqueológica) e de 
fontes secundárias (informação cedida no âmbito do contacto com entidades 
identificadas como relevantes, consulta bibliográfica, documentação oficial e consultas 
de especialidade) na versão mais atual possível. 
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5.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os valores médios dos vários elementos meteorológicos (temperatura, precipitação, 
entre outros), durante um período de tempo suficientemente longo para se admitir que 
ele representa o valor predominante daquele fator no local considerado, determinam o 
clima de um dado local. 

Séries longas de dados permitem estudar as variações e as tendências do clima sendo 
que, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), o período de 
análise adotado para determinar o clima de um dado local é de 30 anos. Como resultado, 
estabelecem-se normais de referência (normais climatológicas) dos vários elementos 
meteorológicos a partir das quais é possível classificar e identificar o tipo de clima 
daquele local.  

Neste sentido, a metodologia adotada para caracterizar climatologicamente a região em 
estudo consistiu em: 

• Identificar estações climatológicas instaladas na região onde o projeto se insere, 
que sejam representativas do clima na área dos troços alternativos. 

• Analisar as normais climatológicas das estações localizadas para os elementos 
meteorológicos pertinentes (temperatura, precipitação e evaporação, 
humidade relativa do ar, regime de ventos, nevoeiro, orvalho e geada); 

• Classificar o tipo de clima com base na análise das condições climáticas. 

A caracterização da situação atual no âmbito do clima passa ainda por: 

• Enquadramento das políticas e estratégias em vigor no âmbito das Alterações 
Climáticas a nível nacional; 

• Enquadramento das Alterações Climáticas nas regiões do Alto Minho e Cávado, 
nomeadamente no que respeita às vulnerabilidades da região;  

• Caracterização das emissões de gases com efeito de estufa nos concelhos da 
área de afetação do projeto, tendo por base o Relatório de Emissões de 
Poluentes Atmosféricos por concelho do ano 2015, realizado no âmbito da 
Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância 
(CLRTAP, 1979). 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

171 

5.2.2 ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS 

A Estação Climatológica de Braga foi identificada como representativa do clima da área 
em estudo pela proximidade ao local de implantação do projeto (20 km), pela 
semelhança geográfica e de orografia do terreno (altimetria do terreno na zona de 
implantação da estação é de 190m, enquanto que a altimetria na área de projeto varia 
entre 50 e 750m.  

A Figura 5.1 apresenta a localização desta estação relativamente ao projeto em estudo. 

 

Figura 5.1 – Localização da Estação Climatológica 
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5.2.3 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DA ÁREA DO PROJETO 

A caracterização climática da área onde se insere a área de estudo é efetuada com 
recurso à Normal Climatológica de 1971-2000 de Braga16, para os parâmetros 
meteorológicos temperatura e precipitação.  

Para análise dos restantes parâmetros apresentados teve-se em linha de conta a 
informação disponibilizada no Portal do Clima para a região do Alto Minho, que inclui os 
concelhos de Ponte de Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, 
Monção e Melgaço e para a região do Cávado, que inclui o concelho de Vila Verde, para 
o período 1971-2000. 

5.2.3.1 TEMPERAtURA DO AR E AMPLITUDE TÉRMICA 

Na Figura 5.2 são apresentados os valores médios mensais de temperatura tendo por 
base a normal climatológica (1971-2000) da Estação Climatológica de Braga. Verifica-se 
para a região em estudo que a temperatura média anual do ar no período 1971-2000 foi 
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.  

 

Fonte: Adaptado do IPMA, 2018 

Figura 5.2 – Temperaturas médias do ar Mensais da Normal Climatológica de Braga  
(1971-2000) 

 

16 Dados disponíveis no sítio online do IPMA, http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1971-
2000/002/, em outubro de 2018. 
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A Figura 5.3 apresenta a variação da amplitude térmica diária da Normal Climatológica 
dos anos 1971-2000 das regiões do Alto Minho e Cávado, sendo possivel verificar que 
durante os meses de Verão, a amplitude termica alcança valores máximos de 11,1°C 
(região do Alto Minho) e 11,3°C (região do Cávado), enquanto que nos meses de Inverno, 
se regista o valor de 5,3°C (região do Alto Minho) e 5,4°C (região do Cávado). Em média, 
para a região em estudo verifica-se uma amplitude térmica de 7,8°C (região do Alto 
Minho) e 8°C (região do Cávado). 

 

Fonte: Adaptado do IPMA, 2018 

Figura 5.3 – Amplitude Térmica diária da Normal Climatológica das Regiões do Alto Minho e 
Cávado (1971-2000) 

A Figura 5.4 apresenta a representatividade espacial da temperatura e a Figura 5.5 
apresenta a amplitude térmica na normal climatológica (1971-2000) para as regiões do 
Alto Minho e Cávado. 

 

Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.4 – Representação espacial da Temperatura média da Normal Climatológica das 
Regiões do Alto Minho e Cávado (1971-2000) 
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 Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.5 – Representação espacial da Amplitude Térmica diária da Normal Climatológica das 
Regiões do Alto Minho e Cávado (1971-2000) 

O quadro seguinte apresenta o número de dias com temperaturas máximas superiores 
ou iguais a 25ºC e 30°C e temperaturas mínimas inferiores ou iguais a 0°C e superiores 
ou iguais a 20°C. 

Quadro 5.1 – Número de dias com Tmáx ≥ 25°C, Tmáx ≥30°C, Tmin≥20°C e Tmin ≤0°C 

Temp Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

TMáx ≥30°C 0 0 0 0,1 0,8 4,8 9,7 8,9 5,0 0,6 0 0 29,3 

TMáx ≥25°C 0 0 1,5 2,6 5,6 14,3 21,5 23,1 15,3 5,2 0,2 0 89,3 

TMin ≥ 20°C 0 0 0 0 0 0,4 0,7 0,5 0 0 0 0 1,7 

TMin ≤ 0°C 4,4 2,3 1,0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,9 3,0 11,9 

Fonte: IPMA, 2018 

5.2.3.2 REGIME DO VENTO 

Segundo a normal climatológica (1971-2000) para as regiões do Alto Minho e Cávado 
(Figura 5.6), 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. 
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    Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.6 – Velocidade média do vento na Normal Climatológica das Regiões do Alto Minho e 
Cávado (1971-2000) 

A Figura 5.7 apresenta a representatividade espacial da velocidade do vento da normal 
climatológica (1971-2000) nas regiões do Alto Minho e Cávado. 

 

Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.7 – Representação espacial da velocidade do vento a 10m da  
Normal Climatológicadas das Regiões do Alto Minho e Cávado (1971-2000) 
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5.2.3.3 PRECIPITAÇÃO 

Na região de Braga, com base na normal climatológica de 1971-2000, a precipitação 
média anual acumulada é de 1 465,7 mm. A distribuição dos valores médios totais de 
precipitação é desigual, resultando na divisão do ano num período húmido de janeiro a 
maio e de outubro a dezembro, e num período seco entre junho e setembro (Figura 5.8). 
Refere-se ainda que a precipitação é inversamente proporcional à temperatura (Figura 
5.8). 

 

Fonte: Adaptado do IPMA, 2018 

Figura 5.8 - Termopluviometria registada na Normal Climatológica de Braga (1971-2000) 

A Figura 5.9 apresenta a representatividade espacial da precipitação da normal 
climatológica (1971-2000) nas regiões do Alto Minho e Cávado. 

 

Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.9 – Representação espacial da Precipitação da Normal Climatológica  
das Regiões do Alto Minho e Cávado (1971-2000) 
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5.2.3.4 HUMIDADE RELATIVA E EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

Segundo a normal climatológica (1971-2000) das regiões do Alto Minho e Cávado (Figura 
5.10) o ritmo intermensal da humidade do ar manifesta a estreita relação com a 
temperatura do ar, observando-se, naturalmente, menores valores da humidade do ar 
nos meses de verão, mais quentes. Os valores médios da humidade relativa do ar 
registados variam entre 66 e 86%, ao longo do ano.  

 

Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.10 - Valores da humidade relativa do ar da Normal Climatológica das Regiões do Alto 
Minho e Cávado (1971-2000) 

Segundo a normal climatológica (1971-2000) das regiões do Alto Minho e Cávado, a 
evapotranspiração de referência regista um valor médio anual de 2,8 mm/d, tomando 
os valores apresentados no quadro seguinte nas respetivas estações do ano. 

Quadro 5.2 – Evapotranspiração por estações do ano 

Estações do 
Ano 

Evapotranspiração (mm/d) da Região do Alto 
Minho 

Evapotranspiração 
(mm/d) da Região do 

Cávado 

Inverno ≈ 1,5 ≈ 1,5 

Primavera ≈ 2,9 ≈ 3,1 

Verão ≈ 4,5 ≈ 4,5 

Outono ≈ 2,5 ≈ 2,5 

   Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

A Figura 5.11 apresenta a representatividade espacial da Humidade Relativa e a Figura 
5.12 a Evapotranspiração da normal climatológica (1971-2000) nas regiões do Alto 
Minho e Cávado.  
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Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.11 – Representação espacial da Humidade Relativa da Climatológica das Regiões do 
Alto Minho e Cávado (1971-2000) 

 

Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.12 – Representação espacial da Evapotranspiração da Normal Climatológica das 
Regiões do Alto Minho e Cávado (1971-2000) 

5.2.3.5 RADIAÇÃO GLOBAL 

Tendo por base a normal climatológica das regiões do Alto Minho e Cávado de 1971-
2000, a radiação global média na área de estudo é de 137 W/m2 (Figura 5.14). A 
distribuição dos valores médios é desigual durante o ano, resultando na divisão do ano 
num período de menor exposição solar durante os meses de Inverno e num período 
onde a radiação é mais intensa, os meses de Verão (Figura 5.13). 
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Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.13 - Valores da radiação global da Normal Climatológica das Regiões do Alto Minho e 
Cávado (1971-2000) 

A Figura 5.14 apresenta a representatividade espacial da Radiação Global Média da 
normal climatológica (1971-2000) nas regiões do Alto Minho e Cávado.  

 

Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

Figura 5.14 – Representação espacial da Radiação Global da Normal Climatológica das 
Regiões do Alto Minho e Cávado (1971-2000) 
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5.2.3.6 ÍNDICE DE ARIDEZ E SECA 

Tendo por base a normal climatológica das regiões do Alto Minho e Cávado de 1971-
2000, o índice de Aridez varia anualmente entre 2,1 e 2,7, na região do Alto Minho e 
entre 2,2 e 2,9 na região do Cávado, enquanto que o índice de Seca apresenta os valores 
descritos no quadro seguinte. 

Quadro 5.3 – Índice de Seca (mediana) 

Estações do Ano Índice de Seca 

Inverno 0,1 

Primavera 0,0 

Verão 0,0 

Outuno 0,0 

Fonte: Adaptado do Portal do Clima, 2018 

A Figura 5.15 e Figura 5.16 apresentam respetivamente, a representatividade espacial 
dos Indices de Aridez e Seca da normal climatológica (1971-2000) na região do Baixo 
Alentejo.  

 

Figura 5.15 – Representação espacial do Índice de Aridez da Normal Climatológica das 
Regiões do Alto Minho e Cávado (1971-2000) 
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Figura 5.16 – Representação espacial do Índice de Seca da Normal Climatológica das Regiões 
do Alto Minho e Cávado (1971-2000) 

5.2.4 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

Para a delimitação dos distintos tipos de clima considerou-se a classificação de Köppen, 
que apesar de ter sido definida há cerca de 100 anos, é uma das classificações mais 
utilizadas em estudos climatológicos de todo o mundo. A classificação de Köppen define 
os tipos de clima com base nos valores médios mensais de precipitação e da 
temperatura. 

Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima temperado, do Tipo C, 
verificando-se o subtipo Cs (Clima temperado com Verão seco) e a variedade Csb (Clima 
temperado com Verão seco e suave): 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, a temperatura média do mês mais 
frio está compreendida entre -3°C e 18°C, enquanto o mês mais quente 
apresenta valores superiores a 10°C. 

s Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do 
semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e 
inferior a 40 mm. 

b Verão suave, a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22°C, 
com pelo menos 4 meses com médias acima de 10°C; 

 

Os valores extremos que caracterizam esta classificação baseiam-se em critérios 
arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo ocorrer 
divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 
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5.2.5 ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL 

A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC17), no 
seu artigo 1, define as alterações climáticas como: "uma mudança de clima que é 
atribuída direta ou indiretamente à atividade humana que altera a composição da 
atmosfera mundial e que, em conjunto com a variabilidade climática natural, é 
observada ao longo de períodos comparáveis”. 

As alterações climáticas constituem atualmente um dos maiores desafios da 
humanidade à escala global, tornando evidente a necessidade de mitigação dos 
impactes dos eventos climáticos extremos na sociedade, economia e ambiente, quer 
através da redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) quer através da 
adaptação ao fenómeno das alterações climáticas. 

O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas (IPCC, 2014) concluiu que a alteração da temperatura média global à 
superfície provavelmente excederá, até ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao 
registado no período 1850 -1900. O IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões 
de GEE serem a causa dominante do aquecimento observado no século XX indicando 
que a manutenção dos níveis atuais de emissões destes gases provocará um aumento 
da temperatura do sistema climático e tornará mais provável a existência de impactes 
irreversíveis para as populações e ecossistemas. 

Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, a 4 de novembro de 2016, a comunidade 
internacional (da qual Portugal faz parte) procura dar uma resposta global e eficaz à 
necessidade urgente de travar o aumento da temperatura média global entre outros 
desafios impostos pelas alterações climáticas.  

Os principais pontos-chave deste acordo são: 

• Limitar, até ao ano 2100, o aumento da temperatura média global a níveis 
abaixo dos 2°C tendo por base os valores da era pré-industrial (1850); 
prosseguindo esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C; 

• Estabelecer a apresentação obrigatória das ambições de cada país com vista à 
redução de emissões, tendo em conta o que cada governo considera viável, sob 
a forma de Intended Nationally Determined Contributions (INDC), prevendo-se 
a sua revisão a cada cinco anos de uma forma cada vez mais ambiciosa;  

• Atingir o balanço nulo entre as emissões de GEE de origem antropogénica e a 
remoção por sumidouros de carbono (ex: florestas) até 2050;  

• Garantir a transparência, compreensão e clareza das comunicações a efetuar;  

 

17 Sigla da designação em inglês United Nations Framework Convention for Climate Change 
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• Financiar as políticas de adaptação e mitigação climática das nações em 
desenvolvimento através da disponibilização, pelos países desenvolvidos, de 
100 mil milhões de dólares por ano até 2025 – sendo que o valor deverá ser 
reforçado após essa data.  

A generalidade dos estudos científicos mais recentes aponta a região do sul da Europa 
como uma das áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, sendo 
Portugal um dos países europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das 
alterações climáticas. No nosso país têm vindo, de facto, a intensificar-se os fenómenos 
de seca, desertificação, degradação do solo, erosão costeira, ocorrência de cheias e 
inundações e incêndios florestais. Para as situações de risco contribuem fenómenos 
climáticos extremos, como ondas de calor, picos de precipitação e temporais com ventos 
fortes associados, que se prevê que continuem a afetar o território nacional mas com 
maior frequência e intensidade. Outro dos impactes esperados é ainda o aumento da 
irregularidade intra e inter-anual da precipitação, com impactes assinaláveis nos 
sistemas biofísicos e de infraestruturas, dada a transversalidade inerente à 
disponibilidade e qualidade da água.  

O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) surgiu como a resposta política e institucional aos 
desafios das alterações climáticas e estabelece a visão e os objetivos da política climática 
nacional no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e medidas já existentes. 
A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes 9 objetivos: 

1) Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais 
riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

2) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE; 

3) Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 

4) Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em 
matéria de cooperação; 

5) Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 

6) Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para 
aumentar a ação individual e coletiva; 

7) Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

8) Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 

9) Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos 
objetivos climáticos nos domínios setoriais. 

https://www.apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
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O QEPiC inclui o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 
2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 
2020), os principais instrumentos de política nacional nas vertentes de mitigação e 
adaptação às alterações climáticas, respetivamente. 

O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões 
nacionais de GEE, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação a 
2005, de: 

• 18% a 23%, em 2020; 

• 30% a 40%, em 2030. 

Desta forma, garante o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e coloca 
Portugal em linha com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal apresentou à 
UNFCCC as suas intenções de redução de emissões a 6 de março de 2015 conjuntamente 
com os restantes membros da comunidade europeia, sob a forma de Intended National 
Determined Contributions).  

O PNAC pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono, 
gerando mais riqueza e emprego, e a integração dos objetivos de mitigação nas políticas 
setoriais (mainstreaming), alcançando assim um maior envolvimento e 
responsabilização de setores relevantes como transportes, energia, agricultura e 
floresta. 

A ENAAC 2020 tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, 
através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-
científico e em boas práticas”, estabelecendo os seguintes objetivos, tendo como 
horizonte o ano 2020: 

• Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

• Implementar medidas de adaptação; 

• Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 

5.2.6 ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NAS REGIÕES DO ALTO MINHO E CÁVADO 

Os concelhos nos quais a Linha Elétrica se insere, pertencem às regiões do Alto Minho e 
Cávado, duas regiões que enfrenta atualmente desafios particularmente relevantes no 
âmbito das Alterações Climáticas, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do 
risco de incêndios, danos na vegetação e cadeias de produção (temperatura elevada e 
ondas de calor), ocorrência de inundações, deslizamentos de vertentes, danos em 
edifícios e infraestruturas e alteração dos estilos de vidas (precipitação excessiva e 
ventos fortes), a fenómenos de erosão costeira e danos para sistema dunar e 
biodiversidade (subida do nível médio do mar). 

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117&sub3ref=1376
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117&sub3ref=1376
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=955
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=955
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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 (Arcos de 
Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de 
Lima, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira) um conjunto de medidas de 
adaptação que, a longo prazo, contribuam para minimizar os impactes das alterações 
climáticas em vários sectores, desde as florestas, à saúde, agricultura, biodiversidade e 
recursos hídricos.  

O projeto consiste assim num estudo multissectorial, onde se pretende caracterizar, aos 
níveis intermunicipal e municipal, os impactes e as oportunidades impostas pelas 
alterações climáticas e identificar as opções de intervenção para aumento da resiliência 
do território e mitigação dos riscos climáticos. 

Ainda no âmbito da adaptação, de realçar a Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas de Viana do Castelo (EMAAC Viana do Castelo), município próximo 
dos concelhos abrangidos pela área de estudo do projeto, elaborada no âmbito do 
projeto ClimAdaPT.Local, da qual resultou a identificação dos principais impactes 
atualmente observados no município associados a eventos climáticos, e que se expõem 
de seguida: 

• Aumento do risco de incêndio, danos para vegetação/biodiversidade e danos 
para as cadeias de produção, devido às temperaturas elevadas e ondas de calor; 

• Danos para a saúde, relacionado com as temperaturas elevadas e as ondas de 
calor; 

• Inundações resultantes de fenómenos de precipitação excessiva e danos em 
edifícios e infraestruturas, deslizamentos de vertentes, alterações nos estilos 
vida e danos para a vegetação e alterações na biodiversidade; 

• Subida do nível médio do mar é responsável por fenómenos de erosão costeira 
e danos para o sistema dunar, danos para a vegetação e biodiversidade, 
alterações nos estilos de vida e deslizamentos de vertentes.  

• Vento forte pode conduzir a danos para a vegetação, danos em edifícios e 
infraestruturas, queda de estruturas e danos para o sistema dunar.  

No que diz respeito aos incêndios florestais, o Plano Municipal da Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (PMDFCI) define para cada Eixo Estratégico metas, indicadores e 
entidades responsáveis pela prossecução das ações preconizadas. O quadro seguinte 
sintetiza a classificação de risco de incêndio de cada concelho. 
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Quadro 5.4 – Classificação de risco de incêndio de acordo o PMDFCI em vigor 

Município PMDFCI Classificação do Município na Área de Estudo 

Vila Verde 2ªGeração (2012) Predominam áreas de risco alto e muito alto  

Ponte de Lima 2ªGeração (2012) 
A norte predominam zonas de risco elevado a muito 
elevado, enquanto que a sul predominam áreas de 

risco baixo a moderado 

Ponte da Barca 2ªGeração (2012) 
Predominam áreas de risco alto e muito alto com 

algumas zonas de baixo risco 

Arcos de 
Valdevez 

2ªGeração (2014) 
Território classificado de forma heterogénea com risco 
baixo e alto, verificando-se algumas manchas de risco 

muito alto 

Paredes de 
Coura 

2ªGeração (2014) Predominam áreas de risco médio a muito alto 

Monção 3ªGeração (2018) 
Predominam área de risco muito baixo a baixo, 

identificando-se ainda assim uma mancha de alto risco 

Melgaço 3ªGeração (2018) Predominam áreas de baixo risco 

 

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. Os respetivos documentos foram elaborados tendo em consideração os 
principais riscos existentes nos concelhos: 

• Vila Verde (2015), destacando-se riscos naturais (movimentos de massa, cheias, 
inundações, ondas calores, vagas de frio, secas), riscos tecnológicos (incêndios 
urbanos e industriais, acidentes em estabelecimentos industriais perigosos, 
acidentes no transporte de mercadorias perigosas, colapso de estruturas/danos 
avultados em edifícios, acidentes rodoviários) e riscos mistos (incêndios 
florestais, contaminação da água); 

• Ponte de Lima (2014), destacando-se riscos naturais (cheias e inundações, 
movimentos de massa), riscos tecnológicos (acidentes graves de tráfego 
rodoviários) e riscos mistos (incêndios florestais, degradação dos solos, invasão 
por acácias); 

• Ponte de Barca (2014), destacando-se riscos naturais (nevões, ondas de calor, 
vagas de frio, cheias e inundações, movimentos de massa em vertentes), riscos 
tecnológicos (acidentes graves de tráfego rodoviário, incêndios urbanos, rutura 
de barragens e acidentes em indústrias de pirotecnia e de explosivos) e riscos 
mistos (incêndios florestais); 

• Arcos de Valdevez (2014), destacando-se riscos naturais (nevões, ondas de 
calor, vagas de frio, cheias e inundações, movimentos de massa em vertentes), 
riscos tecnológicos (acidentes rodoviários, incêndios urbanos, acidentes 
industriais, rutura de barragens) e riscos mistos (incêndios florestais); 
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• Paredes de Coura (2014), destacando-se riscos naturais (nevões, ondas de calor, 
vagas de frio, risco de seca, cheias e inundações, sismos, movimentos de massa 
em vertentes), riscos tecnológicos (acidentes rodoviários, transporte de 
mercadorias perigosas, incêndios urbanos, acidentes em infraestruturas fixas de 
transporte de produtos perigosos) e riscos mistos (incêndios florestais); 

• Monção (2015), destacando-se riscos naturais (terramotos, inundações e 
cheias, deslizamentos de terras, ventos fortes, ciclones, tornados, seca, ondas 
de calor, vagas de frio, neve), riscos tecnológicos (acidentes graves de tráfego, 
acidentes no transporte de mercadoria perigosa, colapso de tuneis e pontes, 
rutura de barragens, acidentes em parques industriais, acidentes em industrias 
pirotécnicas, acidentes em instalações de combustíveis, incêndios urbanos, 
colapso de estruturas, concentrações humanas) e riscos mistos (incêndios 
florestais, acidentes de poluição); 

Por fim, 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. 

5.2.7 CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO DE ESTUFA (GEE) NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE 

AFETAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto é desenvolvido nos concelhos de Vila Verde, Ponte de Lima, Ponte da Barca, 
Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Monção, e Melgaço sendo que os mesmos não 
apresentam emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) particularmente relevantes 
em nenhum sector de atividade, evidenciando um peso pouco significativo no contexto 
de emissões nacionais, de acordo com o Relatório de Emissões de Poluentes 
Atmosféricos por concelho do ano 2015, realizado no âmbito da Convenção sobre 
Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979).  

A distribuição das emissões de GEE do ano 2015 pelos diversos sectores de atividade é 
apresentada em termos de quilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) no 
gráfico da Figura 5.17. As emissões de CO2e resultam do somatório das emissões de CO2 
(dióxido de carbono), CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso)18. 

 

18 O Potencial de Aquecimento Global considerado para o cálculo do CO2 equivalente foi retirado do Quinto 
Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, 2014 
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Figura 5.17 - Emissões de GEE nos concelhos atravessados pela área de estudo, distribuídas 
pelos sectores de atividade (2015) 
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Em Vila Verde, as emissões de GEE totalizam 135,7 quilotoneladas de CO2e, que se 
distribuem pelo transporte rodoviário (52,3%), agropecuária (10,9%), tratamento de 
resíduos (10,9%), outra combustão estacionária (8,5%), fontes naturais (6,9%), outras 
atividades agrícolas (4,7%), industria (2,9%), transporte não rodoviário (2,4%), com os 
restantes sectores a terem uma representatividade nula ou muito reduzida. 

Em Ponte de Lima, as emissões de GEE totalizam 196 quilotoneladas de CO2e, que se 
distribuem pelo transporte rodoviário (40,8%), fontes naturais (24,5%), outra 
combustão estacionária (11,5%), agropecuária (10%), tratamento de resíduos (4,3%), 
outras atividades agrícolas (4,2%), industria (2,3%), transporte não rodoviário (1,9%), 
com os restantes sectores a terem uma representatividade nula ou muito reduzida. 

Em Ponte da Barca, as emissões de GEE totalizam 39,4 quilotoneladas de CO2e, que se 
distribuem pelo transporte rodoviário (50,4%), fontes naturais (18,2%), agropecuária 
(12,3%), tratamento de resíduos (7,4%), outra combustão estacionária (5,6%), outras 
atividades agrícolas (4,6%), com os restantes sectores a terem uma representatividade 
nula ou muito reduzida. 

Em Arcos de Valdevez, as emissões de GEE totalizam 105,3 quilotoneladas de CO2e, que 
se distribuem pelo transporte rodoviário (38,4%), agropecuária (18,3%), fontes naturais 
(14%), outra combustão estacionária (10%), tratamento de resíduos (5,7%), outras 
atividades agrícolas (5,6%), transporte não rodoviário (4,2%) e industria (3,3%), com os 
restantes sectores a terem uma representatividade nula ou muito reduzida. 

Em Paredes de Coura, as emissões de GEE totalizam 33,0 quilotoneladas de CO2e, que 
se distribuem pelo transporte rodoviário (52,1%), agropecuária (26,1%), outras 
atividades agrícolas (8,0%), tratamento de resíduos (5,3 %), outra combustão 
estacionária (2,9%), industria (2,1%) e transporte não rodoviário (1,7%), com os 
restantes sectores a terem uma representatividade nula ou muito reduzida. 

Em Monção, as emissões de GEE totalizam 91,1 quilotoneladas de CO2e, que se 
distribuem pelo transporte rodoviário (38,5%), fontes naturais (37,8%), agropecuária 
(7,9%), outra combustão estacionária (4,7%), tratamento de resíduos (4,5 %), outras 
atividades agrícolas (3,8%), com os restantes sectores a terem uma representatividade 
nula ou muito reduzida. 

Em Melgaço, as emissões de GEE totalizam 35,5 quilotoneladas de CO2e, que se 
distribuem pelo transporte rodoviário (52,2%), fontes naturais (15%), agropecuária 
(11,1%), outra combustão estacionária (8,9%), tratamento de resíduos (5,8 %), outras 
atividades agrícolas (3,8%), transporte não rodoviário (2,1%), com os restantes sectores 
a terem uma representatividade nula ou muito reduzida. 

Face ao exposto, de uma forma geral destacam-se o transporte rodoviário, a 
agropecuária e as emissões naturais como determinantes para as emissões totais de GEE 
dos concelhos abrangidos pela área de estudo e respetivos troços alternativos. 
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5.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A caracterização da vertente ambiental geologia e geomorfologia teve por base os 
seguintes elementos: 

• Carta Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000 (LNEG, 2010); 

• Carta Geológica de Portugal na escala 1:200.000, folha 1 (Pereira et al., 1989) e 
respetiva notícia explicativa de Pereira et al., (1992); 

• Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988); 

• Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual); 

• Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes 
(RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei no 235/83, de 31 de maio; 

• Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1, 2010); 

• Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; 

• Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia; 

• Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de 
geossítios de relevância nacional (http://geossitios.progeo.pt/); 

• Ofício do LNEG 01939 de 06/11/2018; 

• Ofício da EDM, n.º 0463 de 16/10/2018; 

• Carta de Ordenamento e Condicionantes do PDM dos concelhos intersetados 
pelos troços em análise: Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Arcos de 
Valdevez, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Vila Verde. 

5.3.2 ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO 

A morfologia da região em que se implanta o Projeto apresenta alguma 
heterogeneidade, com contrastes acentuados, entre relevos heterogéneos que 
culminam frequentemente em planaltos mas sem continuidade entre si, e vales em geral 
largos, de fundo relativamente aplanado nas cotas mais baixas, seguindo orientações 
preferenciais mas marcadas de forma irregular ou sinuosa e que se distribuem 
sobretudo ao longo dos principais rios.  

Os relevos mais importantes correspondem sobretudo a rochas graníticas, estando a 
área de estudo entre a Serra de Arga e a região do Corno do Bico a oeste, e as Serras da 
Peneda e Soajo a leste. 
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As depressões alinhadas e ocupadas pela rede hidrográfica principal dispõem-se 
sobretudo ao longo da direção geral ENE-WSW, observando-se também distribuições 
segundo NE-SW a NNE-SSW e NW-SE. 

A orientação principal referida é exemplificada pela distribuição das linhas de água 
principais, com os rios Lima e Minho eventualmente dependentes de fraturas regionais 
profundas e assim intercetando a estrutura geológica regional, em que as diferentes 
unidades se dispõem sensivelmente NW-SE a NNW-SSE (Pereira, coord., 1992). 

Com uma morfologia e paisagem diversificada, expressa pelo contraste entre serras, 
planaltos e vales em geral largos, a região em causa apresenta uma relação franca com 
a geodiversidade presente, tendo em conta o modelado granítico (Fotografia 5.1) ou 
xistento e algum condicionalismo tectónico, com destaque para o cisalhamento de 
Malpica-Lamego (Castro et al., 2010).  

A identificação da fracturação é dificultada devido a uma reduzida expressão de 
afloramentos e à degradação pela erosão, o que dificulta também na região a 
comprovação por critérios geomorfológicos de tectónica ativa; no entanto, é assumida 
a hipótese de deslocamentos verticais diferenciados entre blocos, segundo direções NE-
SW a E-W e N-S a NW-SE (Pereira, coord., 1992). 

 

Fotografia 5.1- Modelado granítico presente na área de estudo. 

Na evolução geomorfológica da região, os vales largos de fundo plano e vertentes 
acidentadas corresponderão a corredores de erosão, refletindo a penetração para o 
interior de uma superfície de aplanação poligénica, plio-quaternária (Ferreira 1986, in 

Pereira, coord., 1992). Associados a esta aplanação estão diversos depósitos plio-
quaternários, preservados em áreas deprimidas, interpretadas como paleo-relevos 
colmatados ou como depressões tectónicas. 

O desenvolvimento das zonas mais montanhosas que caracterizam o Minho Ocidental 
será anterior ao Pliocénico, com episódios de levantamento tectónico associados ao 
escalonamento de níveis de aplanação e com superfícies culminantes mais elevadas 
como é o caso da Peneda-Gerês Cabral, in, Pereira, coord., 1992). 
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5.3.3 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

Portugal continental insere-se, em grande parte da sua extensão, no Maciço Antigo ou 
Hespérico, que ocupa a parte ocidental e central da Península Ibérica e, constitui o 
núcleo primitivo e fundamental do território, que o mar só tornou a invadir na periferia. 
Em redor do Maciço Hespérico dispõem-se as restantes unidades constituintes da 
Península Ibérica, sendo este maciço, o fragmento mais contínuo do soco Hercínico na 
Europa. 

A Península caracteriza-se por unidades morfoestruturais específicas (Figura 5.18), 
apresentando uma superfície de cerca de 581.000 km2 e largura máxima de 1.000 km, 
constituída por regiões de relevo distintas, organizado diferencialmente em planaltos e 
serras, na região central, orlas montanhosas, da periferia para o interior e, bacias, 
planícies e serras, da periferia para o exterior. 

 

Figura 5.18– Unidades morfoestruturais da Península Ibérica (adaptado de Ribeiro et 
al.1979). 1- Bacias; 2- Orlas e cadeias moderadamente deformadas; 3- Cadeia Alpina; 4- Bacia 

Hercínica 

A bacia hercínia ou também designado como maciço antigo, em Portugal continental, 
está individualizado em diferentes terrenos: a Zona de Galiza e Trás-os-Montes, a Zona 
Centro Ibérica (ZCI), a Zona de Ossa Morena (ZOM) e a Zona Sul Portuguesa (ZSP). Parte 
destes terrenos estão cobertos pelas bacias meso-cenozóicas.  

De acordo com a Figura 5.19, 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 Xisto-Grauváquico das Beiras. 
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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. 

 

Figura 5.19– Esquema tectono-estratigráfico de Portugal continental (LNEG, 2010) 

À escala regional, de acordo com a Carta Geológica de Portugal, Folha 1 (Pereira et al., 
1989), na escala 1:200.000 e respetiva notícia explicativa (Pereira et al., 1992) os troços 
em análise situam-se sobre metassedimentos do paleozoico (parautóctone), rochas 
graníticas e algumas manchas de cobertura holocénicas associadas às linhas de água.  

O Quadro 5.5 apresenta a compilação das várias litologias presentes nos troços em 
análise de acordo com o DESENHO 02 (Volume III – Peças Desenhadas). 
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Quadro 5.5 – Compilação das litologias cartografadas nos troços em análise  

Litologia Troços Alternativos 

Atual e Holocénico 

a – Depósitos fluviais e estuarinos, não atuais, que acompanham o canal dos 
rios, associados a depósitos atuais 

T1,T4, T5, T6,T8 

Quaternário antigo e Pliocénico recente 

PQ – Depósitos fluviais e lacustres cobertos ou não por depósitos de 
solifluxão periglaciar 

T8 

Unidades alóctones: Parautóctone 

Silúrico indiferenciado 

Unidade do Minho central (UMC) – pelitos e psamitos, skamitos e vulcanitos, 
xistos negros, quarzitos cinzentos (*), pelitos e psamitos, xistos negros com 
intercalações de ampelitos (**) e liditos (***). 

T1, T2, T6, T5, T8, 
T10, T11, T12, T14, 

T15, T16 

Granitóides biotíticos com plagiocase cálcica e seus diferenciados 

II
3 - Granito monzonítico, de grão médio, porfiróide, com duas micas, 

essencialmente biotítico 
T2, T3,T4, T5, T6 

II
2 - Granito porfiróide, de grão grosseiro, essencialmente biotítico 

T5, T6, T7, T10, T11, 
T12 

II
2 - Granodioritos e quartzodioritos, biotíticos, porfiróides ou com esparsos 

megacristais 
T12 

II
1 - Granodiorito porfiróide, biotitico, com megacristais muito desenvolvidos T6, T7,T 8, T10,T11 

Granitos de duas micas Hercínicos 

 Maciços Alóctones 
Maciço das Serras Peneda-
Amarela 

 

 I 

3 

Granito de grão médio de duas 
micas e com esparsos megacristais 

-- T1 

-- 

Granito de grão médio ou 
grosseiro de duas micas 

T5,T12, T14, T15,T16 

Granito de grão fino a médio de 
duas micas 

T5, T12, T13 

Granito de grão médio de duas 
micas, às vezes com restitos 

T13 

Granito inomogéneo de grão 
médio a fino 

T12, T13, T14,T15 

Filões e Massas 

δ - Rochas básicas T6, T5, T12 

q - Quartzo T1, T5 

γp - Pegmatito T1, T14 

5.3.4 SISMICIDADE E NEOTECTÓNICA 

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. 
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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. 

São conhecidos diversos acidentes ativos (Cabral & Ribeiro, 1988), com destaque para a 
referida zona de cisalhamento dúctil de Malpica - Lamego, observando-se algumas 
falhas ativas prováveis de tipologia diversa e uma falha ativa certa. As direções 
aproximadas são N-S e ENE-WSW. A sobreposição da Carta Neotectónica de Portugal 
aos troços propostos no projeto evidencia bem este facto, aspeto bem patente na Figura 
5.20. 

 

Figura 5.20 – Carta Neotectónica de Portugal (adaptada Cabral & Ribeiro, 1988) 

A intensidade sísmica é um parâmetro que permite avaliar as vibrações sísmicas sentidas 
num certo local tendo em conta os efeitos produzidos em pessoas, objetos e estruturas. 
De acordo com a Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional, período e 1901-
1972) observada em Portugal Continental a área de estudo situa-se entre as zonas V e 
VI (Figura 5.21 a)). 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 (Figura 5.21 b)), 
maioritariamente na zona VI.  
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Figura 5.21 - Área de estudo implantada na Carta de Intensidade Sísmica e na Carta de 
Isossistas de Intensidades Máximas 

Analisando a escala de Mercalli modificada de 1956 para Portugal continental, a 
Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e grau X, respetivamente, 
como forte e destruidor. De acordo com a referida escala, os sismos de grau V (forte) é 
sentido fora de casa; pode ser avaliada a direção do movimento; as pessoas são 
acordadas; os líquidos oscilam e alguns extravasam; pequenos objetos em equilíbrio 
instável deslocam-se ou são derrubados; as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se; os 
estores e os quadros movem-se e os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram 
o seu estado de oscilação.  

Os sismos de grau VI (bastante forte) são sentidos por todos, muitos assustam-se e 
correm para a rua, as pessoas sentem a falta de segurança, os pratos, as louças, os vidros 
das janelas, os copos, partem-se; objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras; 
os quadros caem das paredes; as mobílias movem-se ou tombam; os estuques fracos 
fendem; pequenos sinos tocam (igrejas e escolas); as árvores e arbustos são 
visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo ruído.  

A sismicidade de uma região também pode ser avaliada com base no grau de sismicidade 
atribuído pelo Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP). Este regulamento contém informação que permite a definição das ações 
sísmicas nos locais das obras, quer para sismos distantes quer para sismos próximos, em 
função das quatro zonas em que o país foi dividido, A, B, C e D, por ordem decrescente 
de grau de sismicidade. A influência do grau de sismicidade é traduzida pelo coeficiente 

de sismicidade, .  
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Figura 5.22 - Zonamento sísmico de acordo com várias normas: a) Regulamento de Segurança 
e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (1983); b) e c) Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1 2009) 

Na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental a área de estudo localiza-se na 

zona D (Figura 5.22a)), à qual corresponde o valor de  de 0,3.  

De acordo com o Eurocódigo 8 - Projeto de estruturas para resistência aos sismos (EC8), 
a ação de fenómenos sísmicos mais ou menos severos pode ser sistematizada em dois 
grandes tipos: 

• Ação sísmica do Tipo 1, correspondente a sismos distantes, de grande 
magnitude e com epicentro no mar (sismicidade interplacas Eurasiática e 
Africana); 

• Ação sísmica do Tipo 2, associada a sismos locais, de magnitude moderada e 
pequena distância focal (sismicidade intraplaca Eurasiática). 

O documento de regulamentação define, em função do tipo de ação sísmica considerada 
e para cada uma das zonas sísmicas definidas, o valor da aceleração de referência de 
projeto, como esquematizado na Figura 5.22 b) e c). 

A zona onde se insere a área de estudo corresponde à zona sísmica 1.6, relativamente à 
ação sísmica do Tipo 1 (Figura 5.22 b)), e à zona 2.5 no que se refere à ação de Tipo 2 
(Figura 5.22 c)). No Quadro 5.6, destacam-se as acelerações máximas de referência de 
projeto a considerar. 
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Quadro 5.6 – Aceleração máxima de referência de projeto para as zonas sísmicas definidas no 
Eurocódigo 8 

AÇÃO SÍSMICA TIPO 1 AÇÃO SÍSMICA TIPO 2 

Zona Sísmica agR (m/s2) Zona Sísmica agR (m/s2) 

1.1 2.5 2.1 2.5 

1.2 2.0 2.2 2.0 

1.3 1.5 2.3 1.7 

1.4 1.0 2.4 1.1 

1.5 0.6 2.5 0.8 

1.6 0.35 - - 

5.3.5 PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Para a identificação e caracterização do património geológico foi consultada a 
informação do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e da Associação 
ProGeo (Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico – Grupo 
Português). De acordo com as suas plataformas de informação geológica, 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.  

Salienta-se que a tese de mestrado “Património geológico do Vale do Minho e sua 
valorização geoturística” de Rodrigues (2009) identifica 4 Geossítios (Alto dos Teares, 
Castelo da Furna, Castelo de S. Martinho da Penha e Penedo da Toca) relativamente 
perto dos troços em análise, mas sem os intersectar.  

5.3.6 RECURSOS MINERAIS 

Os recursos geológicos e energéticos identificados nos troços em análise foram 
recolhidos da plataforma da DGEG e LNEG, de informação enviada pelo LNEG através de 
ofício à QUADRANTE, e através da consulta dos PDM dos municípios intersectados. Na 
Figura 5.23 representam-se as várias áreas de interesse, nomeadamente pedreiras, 
áreas de prospeção e pesquisa de recursos minerais, áreas em período de exploração 
experimental, ocorrências minerais e antigas explorações mineiras. Devido a sua 
proximidade aos troços em análise também estão representadas na Figura 5.23 os 
parques eólicos existentes na zona envolvente de implantação do projeto.  

Os recursos hidrogeológicos e geotérmicos presentes na plataforma da DGEG não 
intersectam os troços em análise 

Ainda no âmbito deste estudo, a empresa LUSORECURSOS foi contactada pela 
QUADRANTE a fim de averiguar as condicionantes e eventuais restrições e servidões 
existentes à implantação do projeto nas áreas atribuídas ou pedidas por esta empresa 
para a exploração ou pesquisa de recursos geológicos (ver ANEXO I do Volume IV- 
Anexos). Em resposta, a empresa LUSORECURSOS informou que não tem qualquer 
“concessão/exploração mineira, nem áreas pedidas ou concedidas para prospeção e 
pesquisa” na área em estudo. 
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No ANEXO I do Volume IV- Anexos, apresenta-se a referida resposta. 

 

Figura 5.23 – Recursos geológicos e energéticos presentes na área de estudo 
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Seguidamente procede-se a uma caracterização dos recursos geológicos que ocorrem 
na área de estudo e nos respetivos troços alternativos e área envolvente. 

• Pedreiras 

De acordo com a informação fornecida na plataforma da DGEG, ocorrem duas pedreiras 
na área de estudo. Adicionalmente foram consultadas as cartas de condicionantes dos 
PDM dos concelhos abrangidos e verificou-se a ocorrência de mais duas pedreiras, 
totalizando assim 4 pedreiras na área de análise e apenas uma delas intersecta a área 
de estudo do Troço T4. No Quadro 5.7 encontra-se a informação relativa às mesmas. 

Quadro 5.7 – Pedreiras na área de estudo 

N.º 
Cadastro 

Titular Denominação Subst. Concelho Troço Fonte 

6748 
LABORIOSA TAREFA - 

UNIPESSOAL, LDA 
Cernadas Granito Monção *n a DGEG 

6741 
PEDRIVALÕES - EXTRACÇÃO DE 

PEDRA UNIPESSOAL, LDA 
Valões Granito Vila Verde T4 DGEG 

4441 Elevolution – Engenharia S.A. Serdedelo Granito 
Ponte de 

Lima 
*n a PDM 

/CCDR-N 

-- -- Chã de Moura -- 
Ponte de 

Lima 
*n a 

PDM 

*na: Pedreiras existentes fora do limite dos Troços Alternativos em Análise. 

• Prospeção e pesquisa de depósitos minerais 

Na área de estudo existem 6 pedidos para prospeção e pesquisa de depósitos minerais 
dos quais 2 foram concedidos (MNPP04712, MNPP01215) e um está em publicitação 
(MNPPP0410) (Quadro 5.8). 

Quadro 5.8 – Áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais 

N.º 
Cadastro 

Titular/Denominação Substância Licenciamento 
Designação 

da Área 

Troços 
em 

análise 

MNPP04712 LUSORECURSOS MRC, LDA 
Au, Ag, W, 

Sn 

Extrato 567/2013, DR 
172, Série II, 06-09-

2013 - 2ª Prorrogação 
Marrancos 

T1, T2, 
T4 

MNPP01215 ALDEIA & IRMÃO, SA Feld., Qz 
Extrato 765/2015, DR 
210, Série II, 27-10-

2015 

Chão da 
Veiga 

-- 

MNPPP0410 
SLIPSTREAM RESOURCES 
INVESTMENTS PTY LTD 

Qz, Feld, Li, 
outros 

Aviso 8933/2016, DR 
137, Série II, 19-07-

2016 
Calvelo T1 

MNPP04712 LUSORECURSOS MRC, LDA 
Au, Ag, W, 

Sn 
Pedido – 3ª 
Prorrogação 

Marrancos T1,T2, T4 

MNPPP0411 
SLIPSTREAM RESOURCES 

PORTUGAL, LDA 
Qz, Feld, Li, 

outros 
Pedido 

Ponte de 
Lima 

T1 

MNPPP0484 
FMG EXPLORATION PTY 

LTD 
Li e 

associados 
Pedido FMG007 

T14, T15, 
T16 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

201 

 

Das áreas para prospeção e pesquisa cartografadas na Figura 5.23, apenas a MNPP01215 
não intersecta qualquer troço em análise.  

Todas as restantes áreas para prospeção e pesquisa de depósitos minerais intersectam 
parte ou a totalidade dos troços. 

Note-se que estas áreas apresentam interesse para a exploração de metais por parte 
das empresas titulares dos pedidos, nomeadamente, ouro, prata, tungsténio, estanho, 
lítio, quartzo, feldspato. Atualmente não constituem indústrias extrativas, contudo, no 
futuro, poderão constituir-se como tal, pelo que importa salvaguardar. 

• Áreas em período de exploração experimental 

Na Figura 5.23 observa-se a existência de duas áreas pedidas para um período de 
exploração experimental para as seguintes substâncias: ouro, prata, tungsténio e 
estanho. Uma destas áreas pedidas pela empresa Lusorecursos Mrc, Lda (MNPCE4712) 
intersecta o Troço T4 em toda a sua largura. Por isso e cumulativamente às áreas de 
prospeção e pesquisa que intersectam o mesmo troço, foi delimitado o Troço T3 para 
haver alternativa ao Troço T4 no caso de a implantação do projeto não seja aí viável.  

• Concessões Mineiras 

A concessão mineira pedida pela empresa Aldeia & Irmão, SA (MNPC01215) para a 
exploração de feldspatos e quartzo intersecta a envolvente, mas não intersecta nenhum 
troço em análise.  

• Ocorrência Mineral 

De acordo com informação enviada pelo LNEG, parte da envolvente da área de estudo 
dos vários troços alternativos percorre a designada Faixa Caminha/Braga que apresenta 
potencialidade em tungsténio, estanho e ouro. Por outro lado, o concelho de Vila Verde 
detém quase na sua totalidade potencialidade em ouro e prata na chamada Área Vila 
Verde/Germil. No Quadro 5.9 estão compiladas todas as ocorrências minerais existentes 
na região envolvente da área de estudo dos troços. 

De acordo com a Figura 5.23, no concelho de Arcos de Valdevez conhecem-se as 
ocorrências minerais de quartzo e feldspato de Castro (581QzFl) e de Figueiredo 
(577QzFl). No concelho de Ponte da Barca encontram-se as ocorrências de ouro de 
Ponte da Barca/Muia e Eiros (11Au) e de Monte das Corujeiras (20Au). 

Situada entre os concelhos de Ponte da Barca e de Vila Verde, encontra-se a ocorrência 
de ouro de Tinas de Oiro/Grouvelas (19Au), localizada no Troço 4. No concelho de Vila 
Verde, já no limite da área de estudo, encontra-se ainda a ocorrência de ouro de 
Godinhaços (17Au). 

Passando ao concelho de Ponte de Lima, surgem as ocorrências de estanho de Carapita 
e Portos (142Sn), de S. Salvador (143Sn) e ainda a conhecida ocorrência de tungsténio 
de Fojo Lobal (279W), localizada no Troço T1. 
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Quadro 5.9 – Ocorrências minerais na área de estudo 

SIORMINP Ocorrência Localidade Concelho 

11Au Ponte da Barca / Muia e Eiros - 2151, 2467 Vila Nova de Muia Ponte da Barca 

17Au Godinhaços Godinhaços Vila Verde 

19Au Tinas de Oiro / Grovelas - 2556 Grovelas Ponte da Barca 

20Au Monte das Corugeiras - 2545 Touvedo (S. Lourenço) Ponte da Barca 

142Sn Carapita e Portos - 2411, 2438 Rebordães (Souto) Ponte de Lima 

143Sn S. Salvador - 2325 Rebordães (Souto) Ponte de Lima 

279W Fojo Lobal Fojo Lobal Ponte de Lima 

577QzFl Figueiredo - 1213p Senharei Arcos de Valdevez 

581QzFl Crasto - 1148p Rio de Moinhos Arcos de Valdevez 

 

O LNEG salienta ainda que nenhum destes depósitos minerais se encontra 
concessionado, devendo-se, no entanto, na execução deste projeto não comprometer 
o futuro acesso aos eventuais recursos minerais ainda por explorar (ver ANEXO I do 
Volume IV - Anexos). 

• Antigas explorações mineiras 

Nas zonas onde se registou no passado exploração mineira subterrânea, a eventualidade 
de existirem trabalhos subterrâneos próximo da superfície é bastante elevada. Na Figura 
5.23 pode-se observar os limites de antigas explorações mineiras enviadas pelo LNEG e 
no Quadro 5.10 algumas das suas características.  

Quadro 5.10 – Antigas explorações mineiras na área de estudo 

Número Nome Substância Situação Início Fim 

2545 Monte das Corugeiras Au Abandonada 11/03/1950 17/03/1966 

2556 Tinas de Oiro Au Revogada 01/04/1950 15/02/1975 

2438 Portos Au Abandonada 01/11/1949 01/03/1968 

2411 Carapita Au Abandonada 22/08/1949 01/03/1968 

2325 S. Salvador Au Revogada 25/06/1948 14/10/1992 

2467 Eirós Au Abandonada 15/12/1949 17/03/1966 

2151 Muia Au, Ag Abandonada 02/02/1946 17/03/1966 

1055-P Penacova Qz, Fd Revogada 17/04/1973 14/12/1977 

1148-P Crasto nº3 Qz, Fd Revogada 09/11/1978 21/01/1992 

1213-P Figueiredo nº6 Qz, Fd Revogada 02/12/1981 18/04/1987 

 

No Troço T8 ocorre uma antiga exploração mineira (2556) associada à exploração da 
ocorrência de ouro de Tinas de Oiro/Grouvelas (19Au). No Troço T5 ocorre a antiga 
exploração mineira (1213-P) associada às ocorrências minerais de quartzo e feldspato 
de Figueiredo (577QzFl). 

A localização de antigas explorações mineiras deve ser tida em conta na fase de 
construção das fundações dos apoios da linha a construir. 
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• Parques Eólicos 

De acordo com a informação consultada na plataforma da DGEG, verifica-se a presença 
de 3 parques eólicos na envolvente da área de estudo dos troços alternativos, os quais 
se encontram concentrados na zona Noroeste, nos concelhos de Arcos de Valdevez e 
Monção (Quadro 5.11). 

Quadro 5.11 – Parques eólicos na área de estudo 

Denominação Licenciamento Concelho 

Alto Minho I – Mendoiro / Bustavade Licenciado Monção 

Alagoa de Cima Licenciado Arcos de Valdevez 

Cotão Em Licenciamento Arcos de Valdevez 

 

Na Figura 5.23 verifica-se que os troços em análise não interferem com a implantação 
de nenhum dos aerogeradores dos parques eólicos referidos no Quadro 5.11, apesar de 
se registar a proximidade do Troço T12 aos parques eólicos do Cotão e de Alagoa de 
Cima e do Troço T13 ao parque eólico do Alto Minho I –Mendoiro /Bustavade. 
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5.4 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

5.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste Capítulo pretende-se caracterizar aspetos relevantes relativos aos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos e suscetíveis de poderem ser, de alguma forma, 
afetados pelo projeto. 

A caracterização efetuada compreende: 

• Caracterização dos recursos hídricos superficiais (hidrografia e hidrologia; 
ocorrência de cheias; usos das águas superficiais; estado das massas de água e 
sensibilidade à poluição); 

• Caracterização dos recursos hídricos subterrâneos (Identificação, caracterização 
e funcionamento do sistema aquífero; usos das águas subterrâneas; fontes de 
poluição, estado das massas de água e vulnerabilidade à poluição); 

• Caracterização da qualidade da água (recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos). 

Os desenvolvimentos apresentados tiveram, sobretudo, como base os seguintes 
elementos: 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica 1 (RH1 – Minho e Lima), 1º e 2º Ciclos 
de Planeamento, consultados a partir do website da APA; 

• Geovisualizador do SINIAmb disponível on line; 

• Website do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH); 

• Informação recebida da ARH Norte e LNEG; 

• Bibliografia da especialidade. 

5.4.2 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

5.4.2.1 HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA 

Todo o projeto insere-se na Região Hidrográfica 1 (RH1), que integra as bacias 
hidrográficas dos rios Lima e Minho em território nacional. No DESENHO 03 (Volume III 
– Peças Desenhadas), apresenta-se o enquadramento hidrográfico da área de estudo e 
respetivos troços alternativos. 
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O futuro percurso da linha elétrica, independentemente da alternativa em estudo, 
inicia-se na bacia hidrográfica do rio Lima, do lado da margem esquerda (sul), transpõe 
seguidamente o próprio rio Lima e depois entra, pelo lado sul, em território da bacia 
hidrográfica do rio Minho, junto ao qual termina, uma vez que é este rio que faz a 
fronteira com Espanha. 

Além do rio Lima, que é o principal rio atravessado pelo projeto, os diversos troços em 
análise atravessam afluentes e subafluentes de ambas as margens do rio Lima e da 
margem esquerda do rio Minho. 

O território do Alto Minho, onde se desenvolve o projeto, é marcado por uma densa 
rede hidrográfica, com um padrão de drenagem regular, influenciado pela fracturação 
(ENE-WSW, NNW-SSE a N-S, NE-SW a NNE-SSW, NW-SE).  

Na Figura 5.24 apresenta-se a localização da área de estudo face às massas de águas 
consideradas de acordo com a Diretiva Quadro da Água (DQA), no contexto da RH1. 

 

Figura 5.24 – Localização da área de estudo face às massas de água superficial (DQA), no 
contexto da RH1 

No Quadro 5.12 apresenta-se a identificação das massas de água superficiais (DQA) 
atravessadas pelos troços em análise.  



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

206 

Quadro 5.12– Cursos de água atravessadas pelos troços em estudo e caracterização das 
Massas de água superficiais classificadas no âmbito da DQA 

TROÇO CURSOS DE ÁGUA 
MASSA DE ÁGUA DEFINIDA NO ÂMBITO DA DQA 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 

T1 

Ribeira de Nevoinho 

Ribeira de Garantau (*) 

Ribeira da Bouça Fria 

Ribeiro de Milhãos 

--- --- --- 

T2 

Ribeira de Penela 

Ribeiro do Souto 

Ribeiro do Medo (*) 

--- --- --- 

T3 

Ribeiro de Penascais 

Rio Vade 

Ribeiro da Quebradada (*) 

PT01LIM0037 
Rio Vade (afluente da 

margem esquerda do rio 
Lima) 

Rio natural 

T4 
Ribeiro da Foz 

Rio Vade 
PT01LIM0037 

Rio Vade (afluente da 
margem esquerda do rio 

Lima) 
Rio natural 

T5 

Ribeira de Fundego 

Ribeiro do Casal 

Rio Lima 

Rio da Fonte 

Rio Ázere 

Ribeiro de Cabanas 

Rio Cabreiro 

Rio Vez 

PT01LIM0041 

Rio Lima (HMWB-Jusante B. 
Touvedo) 

 

Rio 
fortemente 
modificado 

PT01LIM0029 
Rio Ázere (afluente da 

margem esquerda do rio 
Vez) 

Rio natural 

PT01LIM0026 
(**) 

Rio Vez (afluente da 
margem direita do rio Lima) 

Rio natural 

T6 
Rio Trovela 

Rio Lima 
PT01LIM0056 Rio Lima (WB4) 

Massa de 
água de 

transição 
(estuário) 

T7 Ribeira da Portela (*) --- --- --- 

T8 

Ribeira da Portela 

Ribeira da Granja 

Ribeiro de Tonde 

Ribeiro de Soutelim 

Ribeiro de Real 

Ribeiro das Pias 

--- --- --- 

T9 Ribeiro da Barteiro --- --- --- 

T10 

Rego Novo (*) 

Ribeiro de Barteiro (*) 

Ribeiro das Pias 

--- --- --- 

T11 Rio Mestre --- --- --- 

T12 

Ribeiro de S. Mamede 

Ribeira do Frango 

Ribeira de Cambela 

Ribeiro de Padroso 

--- --- --- 

T13 
Rio de Sucrasto 

Corga de Medinha 
--- --- --- 
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TROÇO CURSOS DE ÁGUA 
MASSA DE ÁGUA DEFINIDA NO ÂMBITO DA DQA 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 

T14 

Rio Mouro 

Corga do Rio (*) 

Corga da Poça Lobada (*) 

PT01MIN0010 
Rio Mouro (afluente da 

margem esquerda do rio 
Minho) 

Rio natural 

T15 
Corga da Cante 

Rio Mouro 
PT01MIN0011 

Rio Mouro (afluente da 
margem esquerda do rio 

Minho) 
Rio natural 

T16 

Corga da Ameixoeira 

Corga das Tripas (*) 

Corga de Cantes 

Rio Minho 

--- --- --- 

(*) Encontra-se marginalmente face ao troço, de modo que facilmente pode não ser interferido pela linha. 
(**) Estão previstos dois atravessamentos neste troço / Fonte: PGRH1 (2º Ciclo de Planeamento) 
 

Salienta-se que os Troços T1 e T2 e os Troços T7 a T13 e o Troço T16 não afetam qualquer 
massa de água superficial no âmbito da DQA.  

Esta situação explica-se pelo facto destes troços se inserirem sobretudo em áreas de 
cabeceiras entre diferentes sub-bacias de afluentes dos rios Lima e Minho, onde apenas 
estão presentes linhas de água de pequenas dimensões (em termos de extensão linear 
total e de bacia drenada), que não são consideradas como massas de água superficiais 
de acordo com a DQA.  

A cerca de 1,5 km a montante da transposição do rio Lima verificada no Troço T5, há a 
presença da Barragem de Touvedo, neste mesmo rio. Esta barragem é a mais próxima 
da área de estudo que associa uma albufeira de águas públicas. O volume útil da 
albufeira é de 4,5 hm3, sendo o volume total de 15,5 hm3.  

Como referência para caracterização das disponibilidades hídricas e sua variação 
interanual e intra-anual apresenta-se, para as diversas massas de água presentes na 
área em estudo, estimativas constantes no PGRH1.  

No Quadro 5.13 pretende-se ilustrar diferenças entre o escoamento anual em ano 
médio, seco e húmido nas bacias hidrográficas das massas de água da área em estudo. 

Quadro 5.13 – Variabilidade interanual do escoamento superficial na área em estudo 

BACIA 

MASSA DE ÁGUA ESCOAMENTO ANUAL (DAM3) 

CÓDIGO NOME ANO SECO 
ANO 

MÉDIO 
ANO 

HÚMIDO 

Rio 
Lima 

PT01LIM0026 Rio Vez 146.773 207.436 263.870 

PT01LIM0029 Rio Ázere 58.324 83.075 107.560 

PT01LIM0037 Rio Vade 54.188 76.575 101.778 

PT01LIM0041 
Rio Lima (HMWB-Jusante B. 

Touvedo) 
1.933.249 2.955.196 4.014.984 

PT01LIM0056 Rio Lima (WB4) 2.006.158 3.054.238 4.150.492 
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BACIA 

MASSA DE ÁGUA ESCOAMENTO ANUAL (DAM3) 

CÓDIGO NOME ANO SECO 
ANO 

MÉDIO 
ANO 

HÚMIDO 

Rio 
Minho 

PT01MIN0010 Rio Mouro 79.979 111.558 140.008 

PT01MIN0011 Rio Mouro 124.190 173.566 218.247 

 

Verifica-se que o escoamento em ano seco corresponde a cerca de 65% a 70% do 
escoamento em ano médio. Por outro lado, o escoamento em ano húmido corresponde 
a um acréscimo da ordem de 25% a 35% face ao verificado em ano médio. No Quadro 
5.14 apresenta-se a distribuição mensal do escoamento superficial gerado em ano 
hidrológico de características médias, nas bacias das massas de água da área de estudo. 

 Quadro 5.14 – Variabilidade intra-anual do escoamento superficial na área em estudo 

CÓDIGO DA 
MASSA DE 

ÁGUA 

ESCOAMENTO EM % DO TOTAL ANUAL 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

PT01LIM0026 3,9 8,8 13,8 25,7 18,6 11,4 6,8 5,1 2,7 1,0 0,5 1,6 

PT01LIM0029 3,9 8,8 13,8 25,7 18,6 11,4 6,8 5,1 2,7 1,0 0,5 1,6 

PT01LIM0037 2,8 7,0 11,4 18,3 25,2 13,8 8,4 5,2 4,1 1,9 0,7 1,2 

PT01LIM0041 2,8 7,0 11,4 18,3 25,2 13,8 8,4 5,2 4,1 1,9 0,7 1,2 

PT01LIM0056 2,8 7,0 11,5 18,3 25,0 13,9 8,5 5,2 4,1 1,9 0,6 1,2 

PT01MIN0010 5,9 11,4 20,5 29,7 14,9 8,9 3,9 2,6 0,6 0,1 0,2 1,4 

PT01MIN0011 5,9 11,4 20,5 29,7 14,9 8,9 3,9 2,6 0,6 0,1 0,2 1,4 

 

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. 

5.4.2.2 OCORRÊNCIA DE CHEIAS 

Apresenta-se na Figura 5.25 a delimitação das áreas inundáveis na ocorrência de caudais 
de ponta de cheia com período de retorno de 100 anos. 

Considerando os troços em análise, apenas o Troço T6, na área onde transpõe do rio 
Lima (a montante de Ponte de Lima), se sobrepõe claramente em área de leito de cheia. 
Refira-se que a transposição do rio Lima a montante de Ponte da Barca, na área do Troço 
T5, corresponde já a uma secção bastante encaixada do vale onde o leito de cheia não 
tem expressão em área. 
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Fonte: SNIAmb 

Figura 5.25 – Áreas identificadas como de leito de cheia (100 anos) na área em estudo 

5.4.2.3 USOS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Na RH1 os principais usos consumptivos das águas superficiais são para fins agrícolas 
(35,2 hm3), seguindo-se o uso urbano público (10,6 hm3) e o industrial (7,9 hm3). 

Como origem de águas superficiais destaca-se, na RH1, o empreendimento da barragem 
de Touvedo é de fins múltiplos, associando os usos de produção de energia, 
abastecimento público e navegação turística. 

Para além do aproveitamento da reserva de água da barragem de Touvedo, na 
envolvente da área em estudo existe uma frequente utilização das águas superficiais em 
diversos regadios tradicionais que sustentam atividades agrícolas daquela região. 
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Entre as massas de água superficiais interferidas pelos troços em estudo, o rio Lima a 
jusante da barragem de Touvedo (PT01LIM0041), como o rio Ázere (PT01LIM0029), 
associam ambos, uma captação de água superficial para abastecimento público. Estas 
duas massas de água são interferidas pelo Troço T5. 

5.4.2.4 ESTADO DAS MASSAS DE ÁGUA E SENSIBILIDADE À POLUIÇÃO 

No âmbito do PGRH1 (2º ciclo de planeamento) procedeu-se a uma avaliação do 
estado/potencial ecológico, estado químico e estado global das massas de água 
superficiais. 

De acordo com esta avaliação apresenta-se, no Quadro 5.15 a classificação do estado 
das massas de água atravessadas pelos troços em estudo. 

Quadro 5.15 – Massas de água superficiais (DQA) atravessadas pelos troços em estudo 

BACIA 

MASSA DE ÁGUA ESTADO DA MASSA DE ÁGUA 

CÓDIGO NOME TROÇO(S) 
ESTADO/POTENCIAL 

ECOLÓGICO 
ESTADO 

QUÍMICO 
ESTADO 
GLOBAL 

Rio 
Lima 

PT01LIM0026 Rio Vez T5 Bom Desconhecido 
Bom e 

superior 

PT01LIM0029 Rio Ázere T5 Bom Bom 
Bom e 

superior 

PT01LIM0037 Rio Vade T3 e T4 Razoável Bom 
Bom e 

superior 

PT01LIM0041 

Rio Lima 
(HMWB-

Jusante B. 
Touvedo) 

T5 Razoável Bom 
Inferior 
a Bom 

PT01LIM0056 
Rio Lima 

(WB4) 
T6 Bom Desconhecido 

Bom e 
superior 

Rio 
Minho 

PT01MIN0010 Rio Mouro T14 Excelente 
Desconhecido Bom e 

superior 

PT01MIN0011 Rio Mouro T15 Bom 
Desconhecido Bom e 

superior 

 

O rio Lima, na área de Ponte da Barca (a jusante da barragem de Touvedo), destaca-se 
por apresentar estado global inferior a bom. No sentido oposto, evidencia-se o setor de 
montante do rio Mouro, que apresenta um estado/potencial ecológico excelente. 

De referir que a totalidade dos rios Vez, Ázere e Mouro está classificada como área 
piscícola. Esta classificação associa-se aos Troços T5, T14 e T15. 

Refere-se ainda que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro, a área 
de estudo não inclui massas de água superficiais sensíveis à poluição. 
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5.4.3 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

5.4.3.1 IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS GERIAS E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUÍFERO 

Toda a área de estudo inclui-se na grande unidade hidrogeológica do maciço antigo e, 
dentro deste, na zona Centro-Ibérica, onde ocupam grande extensão as rochas 
granitoides e, com menor expressão (e presença sobretudo a sul de Ponte de Lima), 
formações de xistos afetados por graus de metamorfismo variável.  

Por abranger duas bacias hidrográficas distintas, definem-se, no Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica dos rios Minho e Lima (PGRH1), duas massas de água subterrânea 
abrangendo a área em estudo: 

• Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima; 

• Maciço Antigo Indiferenciado da bacia do Minho 

 

Figura 5.26 – Localização da área de estudo face às massas de água subterrâneas, no contexto 
da RH1 

No Quadro 5.16 apresentam-se as características gerais destas massas de água. 
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Quadro 5.16 - Características gerais das massas de água subterrâneas definidas na área em 
estudo 

                              DESIGNAÇÃO 

PARÂMETROS 

MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO 
DA BACIA DO LIMA 

MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO 
DA BACIA DO MINHO 

Código PTA0x1RH1 PTA0x2RH1 

Sistema aquífero/aquífero Maciço Antigo Indiferenciado Maciço Antigo Indiferenciado 

Dimensão 939,120 km2 1.445,578 km2 

Área de recarga 939,120 km2 1.445,578 km2 

Precipitação média anual 2.010 mm/ano 1.983mm/ano 

Disponibilidade hídrica 
subterrânea atual 

94,31 hm3/ano 129 hm3/ano 

 

As águas subterrâneas ocorrem inteiramente em aquíferos descontínuos com 
permeabilidade fissural instalados em rochas cristalinas e cristalofílicas. Existem, ainda, 
pequenos depósitos de vale ou mesmo de maciços muito alterados em que a 
permeabilidade dominante é intersticial e, nalguns casos, mista. De uma forma geral, a 
profundidade até à rocha sã, não fraturada, é relativamente pequena. 

A circulação de água subterrânea nas rochas granitoides e metassedimentares da zona 
Centro Ibérica é, geralmente superficial, sendo condicionada pela espessura da camada 
de alteração e pela rede de fraturas resultante da descompressão dos maciços. A 
espessura da zona com potencial interesse hidrogeológico é, nestes meios, geralmente 
da ordem de 70 a 100 m. 

Neste contexto hidrogeológico a profundidade das captações verticais não vai 
geralmente além dos 80 metros e, as zonas produtivas não ultrapassam os 30 a 40 
metros de profundidade. Captações em galeria de minas são ainda frequentes, havendo 
também o aproveitamento de nascentes. 

Como nas rochas cristalinas a circulação faz-se sobretudo numa camada superficial de 
rochas alteradas ou mais fraturadas, verifica-se que, geralmente, os níveis freáticos 
acompanham bastante fielmente a topografia e são muito sensíveis às variações na 
precipitação, dirigindo-se o escoamento em direção às linhas de água onde se dá a 
descarga. 

De um modo geral nos xistos e granitos tendem a verificar-se produtividades menores 
relativamente a outros tipos litológicos. As produtividades na região noroeste tendem a 
ser mais elevadas nos xistos que nos granitos, sendo a mediana dos caudais nos xistos 
(da ordem de 3,5 m3/h) bem superior que a dos granitos (da ordem de 0,5 m3/h). A 
mesma tendência se verifica, nesta região, para a transmissividade, com mediana na 
ordem de 3 m2/dia nos xistos e da ordem de 1,5 m3/dia nos granitos (INAG, 2000).  

De acordo com a taxa de recarga estimada para este tipo de formações geológicas, a 
disponibilidade hídrica subterrânea situar-se-á entre os 94,31 hm3/ano no Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho (0,1 hm3/km2/ano) e os 129 hm3/ano no 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima (0,09 hm3/km2/ano). Estes valores 
correspondem a aproximadamente a 90% da recarga subterrânea média da região 
(PGRH1, 1º Ciclo de Planeamento). 
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5.4.3.2 USOS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Na RH1 os principais usos das águas subterrâneas são para fins agrícolas (55,1 hm3), 
seguindo-se o uso urbano público (8,2 hm3) e urbano particular (7,3 hm3). Outros usos 
(indústria, pecuária e turismo) têm expressão marginal. 

O aproveitamento direto de água de poços para consumo humano ao nível de cada 
habitação é uma situação que ocorre na área em estudo, uma vez que não existe nas 
áreas mais rurais abastecimento público domiciliário. 

Para um conhecimento detalhado de captações subterrâneas licenciadas (sobretudo 
tipo furo), em toda a área de estudo, foi solicitada informação à ARH Norte, 
complementada com informação fornecida pelo LNEG.  

Como resultado dessa análise e de acordo com o DESENHO 04 (Volume III – Peças 
Desenhadas), nos troços em análise identificam-se um total de 213 captações, das quais: 

• 3 captações públicas e 196 captações privadas e constantes das bases de dados 
da ARH Norte; 

• 14 nascentes identificadas na informação fornecida pelo LNEG; 

• As restantes 196 correspondem a captações para rega, indústria, outras sem ser 
para consumo humano. 

As captações públicas identificadas, destinadas à produção de água de abastecimento 
para consumo humano (urbano) encontram-se no interior dos Troços T3 e T5: 

• Troço T3: Captação CP-007-Vilar, concelho de Vila Verde (0,0023 hm3); 

• Troço T5: Captação S. Jorge (F1), concelho de Arcos de Valdevez (0,0068 hm3); 
e Captação S. Jorge (F2), concelho de Arcos de Valdevez (0,0068 hm3). 

De acordo com o parecer da APA, incluído no ANEXO I – Volume IV – Consulta Entidades, 
na área de estudo não existem perímetros de proteção para as captações de 
abastecimento público, esta informação é equivalente à constante nos PDM de Vila 
Verde e de Arcos de Valdevez, onde se inserem as captações. No entanto, no âmbito do 
presente projeto, procedeu-se à delimitação de um perímetro de proteção de 100m 
como medida preventiva, para garantir a não afetação das mesmas por parte da 
localização dos apoios a definir em Projeto de Execução. 

A localização das captações de água de abastecimento público e respetivas zonas de 
proteção (preventivas) constam do DESENHO 04 (Volume III- Peças Desenhadas). 

No Quadro 5.17 abaixo identifica-se, de acordo com as suas características, a quantidade 
de captações subterrâneas privadas (ARH Norte, 2018) presentes em cada um dos troços 
alternativos em análise. 
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Quadro 5.17– Captações subterrâneas privadas nos troços alternativos em estudo 

TROÇOS 

N.º DE CAPTAÇÕES 

TOTAL 

USO TIPOLOGIA UTILIZAÇÃO 

PARTICULAR COLETIVO 
FURO 

VERTICAL 
POÇO MINA GALERIA NASCENTE OUTROS 

CONSUMO 
HUM. 

CONSUMO 

REGA 
REGA + 
OUTRA 

INDÚSTRIA OUTRA HUM. + 
REGA 

T1 50 39 11 14 16 13 0 1 6 2 2 45 0 0 1 

T2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

T3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

T4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

T5 31 28 3 8 6 7 1 1 8 1 2 24 1 0 3 

T6 49 32 17 8 11 11 0 1 18 1 3 45 0 0 0 

T7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

T8 45 40 5 25 7 7 0 2 4 2 6 36 0 1 0 

T9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

T10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

T12 5 5 0 2 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 

T13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

T14 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

T15 6 6 0 0 1 4 1 0 0 0 0 6 0 0 0 

T16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Da análise do quadro observa-se a presença de captações subterrâneas privadas em 
todos os troços em análise, com exceção do Troço T10. 

A distribuição das captações é bastante irregular, evidenciando-se áreas de maior 
densidade de captações no final do Troço T1 e início do Troço T6 (a sul de Ponte de 
Lima), no Troço T8 (a norte de Ponte de Lima) e na secção central do Troço T5 (a 
nordeste de Arcos de Valdevez). 

As captações particulares são muito mais abundantes que as coletivas. Em relação à 
tipologia ocorre uma grande variedade, com largo predomínio do furo vertical, 
seguindo-se, com representação por diversos troços, os poços e minas. Em relação às 
utilizações, a rega é a dominante, sendo de registar alguns casos de captações privadas 
para consumo humano (Troços T1, T5, T6, T7 e T8). 

No DESENHO 04 (Volume III – Peças Desenhadas) apresenta-se a localização das 
captações de água privadas presentes nos troços em estudo. 

A partir da informação fornecida pela entidade contatada, o LNEG, foi possível 
identificar, nos Troços em análise, 14 pontos de água, todos eles nascentes, não estando 
associada informação relativamente a utilizações. No DESENHO 04 (Volume III – Peças 
Desenhadas) estão também identificadas estas 14 nascentes, verificando-se que os 
troços onde estão presentes estes pontos de água (nascentes) são os seguintes: 

• Troço T1 – Presença de 3 Nascentes 

• Troço T2 – Presença de 2 Nascentes 

• Troço T4 – Presença de 2 Nascentes 

• Troço T7 – Presença de 1 Nascente 

• Troço T10 – Presença de 1 Nascente 

• Troço T11 – Presença de 1 Nascente 

• Troço T12 – Presença de 4 Nascentes 

Relativamente a outros tipos de ocorrências e usos de águas subterrâneas, refira-se 
ainda que, das pesquisas efetuadas, incluindo a consulta do geovisualizador do website 
da DGEG (https://geoapps.dgeg.pt/sigdgeg/), não se identifica a presença, na área de 
estudo, de captações de águas de nascente e de águas minerais naturais, concessões de 
água mineral natural e perímetros de proteção associados. 

5.4.3.3 ESTADO DAS MASSAS DE ÁGUA E VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO 

No que concerne ao estado das massas de água subterrâneas, no âmbito da DQA, 
verifica-se que, em ambas as massas de água (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Lima e Bacia Indiferenciado da Bacia do Minho): 

• O estado químico é bom, 

https://geoapps.dgeg.pt/sigdgeg/
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• O estado quantitativo é bom, 

• O estado global é bom e superior. 

Em relação à vulnerabilidade dos aquíferos à poluição, importa distinguir este conceito 
do conceito de risco de poluição: se o primeiro está ligado às características e ao modo 
de jazida das formações que constituem os aquíferos, o segundo engloba ainda os 
potenciais focos de poluição, tornando-se muito mais abrangente. 

No âmbito do PGBHRH1 (1º Ciclo) utilizou-se o Índice de Suscetibilidade (IS) (Ribeiro, 
2005) com o objetivo de determinar a vulnerabilidade à poluição das diversas massas 
de águas subterrâneas. Este índice, semelhante ao índice DRASTIC (Aller et al., 1987), 
corrige a redundância de alguns dos parâmetros do DRASTIC e permite considerar as 
atividades antrópicas. 

O Índice de Suscetibilidade (IS) considera quatro dos sete parâmetros do índice DRASTIC, 
nomeadamente, profundidade do nível freático (D), recarga (R), material do aquífero (A) 
e declive (S) e foi adicionado um novo parâmetro, uso do solo (LU), que corresponde 
neste caso à ocupação do solo. O LU é obtido com base em pontuações atribuídas a cada 
uma das classes em que se divide o uso do solo.  

O IS é calculado a partir da soma ponderada desses valores:  

IS= 0,186D + 0,212R + 0,259A + 0,121T + 0,222LU 

De acordo com as classes estabelecidas, determina-se a maior ou menor probabilidade 
de determinada área ser mais ou menos vulnerável à contaminação das águas 
subterrâneas. 

As classes estabelecidas são as seguintes: 

• IS>85: Suscetibilidade Muito elevada, 

• 75<IS<85 Suscetibilidade Alta, 

• 65<IS<75 Suscetibilidade Média a alta,  

• 55<IS<65 Suscetibilidade Média,  

• 45<IS<55 Suscetibilidade Média a baixa, 

• IS<45: Suscetibilidade Baixa. 

De acordo com o PGBHRH1 (1º Ciclo) o valor médio do IS é de 45 no caso da bacia do 
Minho e de 42 no caso da bacia do Lima, o que corresponde, em ambos os casos a 
suscetibilidade baixa. 
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5.4.4 QUALIDADE DA ÁGUA 

5.4.4.1 ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Para a caracterização da qualidade das águas superficiais atravessadas pela área de 
estudo, foram consultados os dados disponibilizados pelo SNIRH – Sistema Nacional de 
Informação sobre Recursos Hídricos (do Instituto da Água), relativamente à Rede de 
Monitorização de Qualidade da Água.  

Consideraram-se as estações com dados disponíveis localizadas nas bacias dos rios Lima 
e Minho: 

• Estação 03F/03 – Bertiandos (rio Lima), altitude 0 m, coord. X 158503, 
coord. Y 531553; 

• Estação 01G/02 – Foz Mouro (rio Minho), altitude 9 m, coord. X 178377, 
coord. Y 567373). 

Na Figura 5.28 apresenta-se a localização das duas estações de monitorização de água 

superficial. 

Para ambas as estações, foi analisado o período de 2004 a 2013, correspondente aos 
últimos 10 anos de dados disponíveis, considerando a classificação de acordo com as 
características de qualidade para usos múltiplos.  

A classificação da qualidade da água para usos múltiplos permite obter informação 
sobre os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água 
classificada. São consideradas cinco classes:  

 

• A - água equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as 
utilizações mais exigentes em termos de qualidade; 

• B - água com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também 
satisfazer potencialmente todas as utilizações; 

• C - água com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais 
e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de 
vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta 
para recreio sem contacto direto; 

• D - águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação. 
A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória;  

• E - águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.  

Excelente Boa Razoável Má

E

Muito Má

A B C D
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Os limiares que definem o enquadramento nas diferentes classes para cada parâmetro 
correspondem aos da tabela adotada pelo SNIRH, que se reproduz na Figura 5.27. 

 

Fonte: http://snirh.apambiente.pt/ 

Figura 5.27 – Classificação das águas superficiais de acordo com as características de 
qualidade para usos múltiplos 

Os resultados obtidos, relativamente às estações de monitorização e período de análise, 
apresentam-se no Quadro 5.18. 

Quadro 5.18 – Classificação da qualidade da água superficial de acordo com as características 
de qualidade para usos múltiplos 

ANO 

ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE BERTIANDOS (RIO LIMA) – 
03F/03 

ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE FOZ MOURO 
(RIO MINHO) – 0G1/02 

CLASS. PARÂMETRO (S) LIMITANTE (S) CLASS. PARÂMETRO (S) LIMITANTE (S) 

2004 C 
Oxigénio dissolvido (sat), azoto kjeldahl 

e  coliformes totais 
B 

Coliformes totais, coliformes 
fecais, pH e estreptococos fecais 

2005 E Azoto kjeldahl C Carência química de oxigénio 

2006 C Coliformes totais e fosfatos P2O5 B 
Estreptococos fecais, coliformes 

fecais, coliformes totais e pH 

2007 D Fósforo  C Fósforo 

2008 B 
pH, coliformes totais, coliformes 

fecais e estreptococos fecais 
B 

Estreptococos fecais, coliformes 
fecais, coliformes totais e pH 

2009 C Coliformes totais, coliformes fecais e azoto kjeldahl B Coliformes fecais, coliformes totais e pH 

E

Muito Má

Percentil Frequência Min Max Min Max Min Max Min Max

mg/l A 85 3 0.01 0.05 0.1 >0.1

mg/l N 85 4 0.5 1 2 6 >3

mg/l NH4 85 8 0.5 1.5 2.5 4 >4

mg/l O2 85 8 3 5 8 20 >20

mg/l O2 85 8 10 20 40 80 >80

mg/l Pb 85 3 0.05 0.1 0.1 >0.1

mg/l CN 85 3 0.05 0.08 0.08 >0.08

mg/l Cu 85 3 0.05 0.2 0.5 1 >1

/100 ml 85 8 20 2000 2000 >20000

/100 ml 85 8 50 5000 5000 >50000

S/cm,20º 85 8 750 1000 1500 3000 >3000

mg/l Cr 85 3 0.05 0.08 0.08 >0.08

mg/l Cd 85 3 0.001 0.005 0.005 >0.005

/100 ml 85 4 20 2000 2000 >20000

mg/l C6H5OH 85 4 0.001 0.005 0.01 0.1 >0.1

mg/l Fe 85 3 0.5 1 1.5 2 >2

mg/l P2O5 85 8 0.4 0.54 0.94 1 >1

mg/l P 85 8 0.2 0.25 0.4 0.5 >0.5

mg/l Mn 85 3 0.1 0.25 0.5 1 >1

mg/l Hg 85 3 0.0005 0.001 0.001 >0.001

mg/l NO3 85 8 5 25 50 80 >80

mg/l 85 8 3 5 10 25 >25

% saturação de O2 85 8 90 70 50 30 <30

mg/l Se 85 3 0.01 0.05 0.05 >0.05

mg/l, sulfato de lauril e sódio 85 4 0.2 0.5 0.5 >0.5

mg/l 85 8 25 30 40 80 >80

mg/l Zn 85 3 0.3 1 3 5 >5

Escala Sorensen 85 8 6,5 8.5 5.5 9 5 10 4.5 11 >11

Unidades

C

Razoável

D

Má

A

Excelente
Métodos de Calculo

B

Boa

http://snirh.apambiente.pt/
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=03F/03
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ANO 

ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE BERTIANDOS (RIO LIMA) – 
03F/03 

ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE FOZ MOURO 
(RIO MINHO) – 0G1/02 

CLASS. PARÂMETRO (S) LIMITANTE (S) CLASS. PARÂMETRO (S) LIMITANTE (S) 

2010 B 

Coliformes fecais, estreptococos fecais, azoto 
kjeldahl, carência bioquímica de oxigénio, carência 

química de oxigénio, pH, coliformes 
totais e oxidabilidade 

B pH e oxidabilidade 

2011 B 
Estreptococos fecais, coliformes fecais, carência 

química de oxigénio, pH e coliformes totais 
B pH 

2012 B 
Coliformes totais, estreptococos fecais, coliformes 

fecais, nitratos, ph e carência bioquímica de 
oxigénio 

A --- 

2013 C 
Coliformes totais, fósforo p e oxigénio dissolvido 

(sat) 
D Carência química de oxigénio 

Legenda:  
 

No caso da estação de Bertiandos (rio Lima) a classificação no período em análise tem 
variado entre muito má e boa. As classificações mais frequentes têm sido as de boa e 
razoável. De um modo geral regista-se uma evolução positiva, na medida que a partir 
de 2007 deixa de haver classificação inferior a razoável e a classificação de bom passa a 
ser a mais comum. 

Os parâmetros limitantes mais recorrentes são os coliformes totais, seguindo-se o azoto 
kjeldahl, os coliformes e estreptococos fecais e o pH.  

A estação de Foz Mouro (rio Minho) testemunha uma situação mais favorável, com uma 
classificação que tem variado entre má e excelente. Neste caso a tendência evolutiva 
não é evidente, uma vez que, nos anos mais recentes a uma classificação de excelente 
em 2012 sucedeu uma classificação de má. 

Os parâmetros mais limitantes têm sido o pH, os coliformes fecais e os estreptococos 
fecais, os dois últimos revelando contaminação orgânica. 

5.4.4.2 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

De um modo geral, na RH1, as águas do sistema aquífero do Maciço Antigo 
Indiferenciado apresentam mineralização baixa e qualidade química aceitável, com 
valores de pH geralmente baixos o que, por vezes, leva a que algumas espécies químicas 
possam atingir concentrações indesejáveis, como é o caso do alumínio, ferro e 
manganês, podendo, em certos casos, ultrapassar o VMR ou até mesmo o VMA 
definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (PGRH1, 1º Ciclo de Planeamento). 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na área de estudo, consultaram-
se os dados obtidos nas 2 estações de monitorização da Rede de Qualidade de Águas 
Subterrâneas existentes da rede do SNIRH – Sistema Nacional de Informação sobre 
Recursos Hídricos: 

• Estação 28/N1 – Poço (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima), altitude 
23 m, coord. X 159342, coord. Y 532443; 

Excelente Boa Razoável Má

E

Muito Má

A B C D

https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=03F/03
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/mapa_TodasEstacoes/iframe_dados.php?sel_codigo=03F/03
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• Estação 3/N1 – Poço (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima), altitude 
40 m, coord. X 178843, coord. Y 564242; 

A estação 28/N1 está localizada na baixa do rio Lima, a cerca de 2,5 km a oés-sudoeste 
de Ponte de Lima e a 4,5 km a oeste-sudoeste do corredor correspondente ao Troço T6, 
na zona da transposição do rio Lima.  

A Estação 3/N1 encontra-se a cerca de 3,2 km a oeste do corredor correspondente ao 
Troço T15 e a 3,1 km a sul do rio Minho. Na Figura 5.28, apresenta-se a localização das 
referidas estações de monitorização. 

 

Figura 5.28- Localização das Estações de Monitorização das Águas Superficiais e Subterrâneas 
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Os registos obtidos nas 4 estações de monitorização foram analisados e classificados de 
acordo com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (e suas alterações), que define a 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas de acordo com os seus potenciais usos. 

A classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I 
do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (e suas alterações). 

A classificação inclui três níveis decrescentes de qualidade: A1, A2 e A3 a que 
correspondem processos distintos de tratamento para a produção de água para 
abastecimento: 

• A1 – Tratamento físico e desinfeção, 

• A2 – Tratamento físico, químico e desinfeção, 

• A3 – Tratamento físico, químico, de afinação e desinfeção. 

No Quadro 5.19 apresenta-se, para as estações de monitorização anteriormente 
referidas, a classificação atribuída nos últimos 10 anos com dados disponíveis (2008-
2017). Pretende-se assim conhecer a tendência evolutiva em anos recentes, registando-
se o(s) parâmetros responsáveis pela classificação. 

Quadro 5.19 – Classificação da qualidade da água subterrânea de acordo com as 
características de qualidade para produção de água de abastecimento 

Ano 

Estação de Monitorização 28/N1 

(Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Lima) 

Estação de Monitorização 3/N1 (Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho) 

Class. Parâmetro (s) Limitante(s)  Class. Parâmetro (s) Limitante(s) 

2008 > A3 Fluoretos > A3 Fluoretos 

2009 > A3 Fluoretos > A3 Fluoretos 

2010 A2 
Coliformes fecais, Coliformes totais e 

pH 
A2 

pH 

2011 A2 Coliformes fecais, coliformes totais e pH A2 pH 

2012 A2 Coliformes fecais, coliformes totais e pH A2 pH 

2013 A2 pH A2 Azoto amoniacal e pH 

2014 A2 Oxigénio dissolvido (sat) e pH A2 pH 

2015 A2 pH A3 Oxigénio dissolvido (sat) 

2016 A2 Azoto amoniacal e pH A2 pH 

2017 > A3 Fluoretos > A3 Fluoretos 

 

A análise do quadro anterior permite verificar que a evolução da qualificação das águas 
para consumo humano tem sido similar nas duas estações de monitorização, indiciando 
uma tendência geral, de nível regional, no maciço antigo indiferenciado na RH1. 
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No período em análise, as ocorrências de classificação mais desfavorável (>A3) 
verificaram-se, em ambas as estações, nos anos de 2008, 2009 e, novamente, em 2017. 
O elevado teor de fluoretos surge sempre como o fator responsável, o que indicia razões 
geoquímicas. 

No intervalo entre 2010 e 2016 a qualificação é A2 em ambas as estações, com exceção 
do ano de 2015, com classificação A3 na estação 3/N1, devido ao teor de oxigénio 
dissolvido.  

A classificação A2 deve-se sempre ao parâmetro pH (provável causa geoquímica). No 
entanto, no caso da estação 28/N1 (bacia do rio Lima), surgem com frequência outros 
parâmetros responsáveis, quase sempre os coliformes fecais e totais e, em 2014, o 
oxigénio dissolvido, denunciando contaminação orgânica. 
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5.5 AMBIENTE SONORO 

5.5.1 NOTA PRÉVIA 

O presente descritor (abrangendo não só a presente caracterização da situação de 
referência, mas também as demais secções relacionadas específicas e relativas a 
Ambiente Sonoro – 5.14, 6.5, 6.16, 7, 8.1.2) foi desenvolvido com base no Estudo 
Acústico elaborado pela empresa CERTIPROJECTO, cuja versão integral se apresenta no 
ANEXO V, Volume IV de Anexos ao EIA. 

O mesmo, para facilitar a consulta, foi transposto para o Relatório Síntese, revertendo-
se para a versão original no caso que alguma incoerência seja verificada. 

5.5.2 INTRODUÇÃO 

No âmbito do presente EIA importa estudar o ambiente sonoro, uma vez que as Linhas 
de Muito Alta Tensão (LMAT) geram campos sonoros que podem implicar impactes nas 
populações envolventes. 

No âmbito do presente descritor a área objeto de estudo integra o conjunto de troços 
alternativos definidos, com secção transversal padrão de 400m, acrescida de outros 50-
100m adicionais para cada lado a partir do limite do troço. De referir que a ocupação 
urbana, nas áreas em análise para este descritor, se caracteriza por construções 
dispersas ou pequenos núcleos urbanos, com habitações até 2 pisos, servidos na maioria 
por estradas municipais. Não obstante, a maioria da área de estudo apresenta uma 
ocupação do tipo rural. 

Assim, e de forma a estudar este descritor, os trabalhos foram desenvolvidos de acordo 
com o “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da 
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade - Linhas Aéreas”, com a especificação 
Técnica “Monitorização do Ambiente Sonoro de Linhas de Transporte de Eletricidade” 
(ET-0011), edição 5, 2012-03-02 e com o Regulamento Geral do Ruído, estabelecido no 
Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Na presente Fase de Estudo Prévio da Linha Ponte de Lima – Fontefría, troço Português, 
a 400 kV (adiante “Linha”) são definidos, dentro da Área de Estudo, dezasseis troços 
alternativos e ou complementares entre si, para a implantação da mesma, sendo 
objetivo da presente análise a sua caracterização acústica. 

Para o efeito e como critério de análise foi caracterizado o ambiente sonoro atualmente 
em presença junto de recetores sensíveis distribuídos pela Área de Estudo, foi avaliada 
a densidade habitacional dos diferentes troços previstos, representada pelo número de 
recetores sensíveis neles presentes, e a potencial ocorrência de impactes com maior 
grau de probabilidade nos contextos em que onde essa densidade é maior e/ou 
represente uma disposição territorial que promove a aproximação da linha futura com 
os recetores existentes (avaliando ainda nestes casos o potencial efeito cumulativo da 
presença de outras linhas de MAT). 
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5.5.3 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO 

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora – 
Regulamento Geral do Ruído (RGR) – aprovada pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro, estabelece o seguinte: 

Artigo 3.º 

Definições 

 “Atividade ruidosa permanente” a atividade desenvolvida com carácter 
permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para 
quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte 
de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços;  

“Atividade ruidosa temporária” a atividade que, não constituindo um ato 
isolado, tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou 
incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os 
efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, competições 
desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados;  

“Avaliação acústica” a verificação da conformidade de situações específicas de 
ruído com os limites fixados;  

“Fonte de ruído” a ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, 
estrutura ou infraestrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para 
quem habite ou permaneça em locais onde se faça sentir o seu efeito;  

(…)  

“Indicador de ruído” parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído 
ambiente que tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-
estar humano;  

“Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)” o indicador de ruído, 
expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

Lden = 10× log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10  

“Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)” o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada 
correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 
representativos de um ano;  

“Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)” o nível sonoro médio de longa 
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada 
correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 
representativos de um ano;  
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“Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)” o nível sonoro médio de longa 
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada 
correspondente, determinado durante uma série de períodos noturnos 
representativos de um ano;  

(…)  

“Período de referência”: intervalo de tempo a que se refere um indicador de 
ruído, de modo a abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos 
seguintes termos:  

i) Período diurno - 07h00 às 20h00,  

ii) Período do entardecer - 20h00 às 23h00,  

iii) Período noturno - 23h00 às 07h00. 

“Recetor sensível” o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou 
espaço de lazer, com utilização humana; (…)  

“Ruído ambiente” o ruído global observado numa dada circunstância num 
determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte 
da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado;  

“Ruído particular” componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 
identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;  

 “Ruído residual” ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos 
particulares, para uma situação determinada.  

“Zona mista” a área definida em plano municipal de ordenamento do território, 
cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos 
referidos na definição de zona sensível;  

“Zona sensível” a área definida em plano municipal de ordenamento do território 
como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, 
ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades 
de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés 
e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos 
de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno; 

(…) 

Artigo 11.º 

Valores limite de exposição 

1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, 
devem ser respeitados os seguintes valores limite de exposição: 
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a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior 
superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 
dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente 
exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 
45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

(…) 

2 – Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, 
por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, 
em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou 
mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite 
fixados no presente artigo. 

3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os 
n.os 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de 
exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden 
igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

4 – Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no 
presente artigo, a avaliação deve ser efetuada junto do ou no recetor 
sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição 
devem, sempre que tecnicamente possível, estar afastados, pelo 
menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à exceção do solo, e 
situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando 
aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do nível de 
cada piso de interesse, nos restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação 
seja passível de caracterização através dos valores neles 
representados. 

(…) 

Artigo 12.º  

Controlo prévio das operações urbanísticas 

(…)  

6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, 
bem como de novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto 
se verifique a violação dos valores limite fixados no artigo anterior. 
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(…) 

Artigo 13º 

Atividades ruidosas permanentes 

1 – A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em 
zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na 
proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º; 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a 
diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente 
determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou 
atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no 
período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do 
anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.” 

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adotadas as 
medidas necessárias, de acordo com a seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído; 

c) Medidas de redução no recetor sensível. 

3 – Compete à entidade responsável pela atividade ou ao recetor sensível, 
conforme quem seja titular da autorização ou licença mais recente, adotar 
as medidas referidas na alínea c) do número anterior relativas ao reforço 
de isolamento sonoro. 

(…) 

5 – O disposto na alínea b) do nº 1 não se aplica, em qualquer dos períodos 
de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no 
exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq 
do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 
dB(A), considerando o estabelecido nos n.º 1 e 4 do anexo I. 

(…) 

Artigo 14º 

Atividades ruidosas temporárias 

É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade 
de: 
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a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 
úteis entre as 20 e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Artigo 15º 

Licença especial de ruído 

1 – O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, 
em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de 
licença especial de ruído pelo respetivo município, que fixa as condições 
de exercício da atividade relativas aos aspetos referidos no número 
seguinte. 

2 – A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a 
antecedência mínima de 15 dias úteis relativamente à data de início da 
atividade, indicando: 

a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade; 

b) Datas de início e termo da atividade; 

c) Horário; 

d) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora; 

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando 
aplicável; 

f) Outras informações consideradas relevantes. 

Deve-se ainda respeitar a legislação complementar em matéria de poluição sonora 
nomeadamente a relativa aos equipamentos a utilizar que consta no Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de novembro. 

5.5.4 ZONAMENTO ACÚSTICO 

No âmbito do n.º 2 do Art.º 6 Capítulo II do Decreto-Lei n.º 9/2007, compete aos 
municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a 
classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas.  

Com exceção do concelho de Arcos de Valdevez, que classifica os troços em estudo como 
“zona mista”, sendo aplicáveis os valores limite (Critério de Exposição Máxima) definidos 
no Art.º 11.º: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), os restantes troços em análise encontram-
se em zonas não classificadas como zonas mistas ou zonas sensíveis, sendo aplicáveis os 
respetivos limites definidos no mesmo artigo: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 
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5.5.5 METODOLOGIA 

A análise dos impactes acústicos decorrentes do Projeto em título é feita em termos 
previsionais, através da comparação das condições acústicas correspondentes à 
evolução da Situação Atual (sem a implementação do Projeto, designada por 
“Alternativa Zero”), com as que resultarão quer da fase de execução da obra, quer da 
fase de exploração do empreendimento nas condições futuras (com a plena operação 
da Linha, designada por “Situação Futura”). 

Neste contexto, a caracterização dos níveis sonoros de ruído ambiente exterior, 
atualmente existentes junto dos recetores sensíveis representativos identificados na 
envolvente aos troços previstos assume especial importância. 

A caracterização do ambiente acústico atual em recetores sensíveis distribuídos pela 
Área de Estudo, através da realização de campanhas de medição dos níveis sonoros 
observados in situ(19), nos períodos diurno, do entardecer e noturno, em condições 
representativas da atividade local normal, seguindo os procedimentos constantes na 
Norma NP ISO 1996:2011, “Acústica. Descrição, Medição e Avaliação do Ruído 
Ambiente” - Partes 1 e 2, no documento “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente 
– no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”, editado 
pela APA em outubro de 2011; 

5.5.6 IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO ACÚSTICA 

A seleção dos pontos de monitorização acústica teve em consideração os seguintes 
princípios: 

1) Identificação do edificado do tipo sensível em cada troço e das tipologias de 
interesse, com vista à seleção de recetores sensíveis representativos do ponto 
de vista do ambiente sonoro apercebido, antes da instalação da Linha; 

2) Seleção de pelo menos um ponto de medição acústica em cada Troço; 

3) Identificação de situações representativas de possível estrangulamento de 
passagem para a Linha; 

4) Identificação de situações representativas de possível impacte cumulativo com 
outras linhas de MAT. 

 

19 Todos os registos acústicos foram efetuados pelo Certipro-Lab, Laboratório de Ensaios Acústicos da 
Certiprojecto, Lda., com Anexo Técnico de Acreditação, L0599 do IPAC, sendo os respetivos relatórios 
apresentados no Anexo 1 do Estudo Acústico (ANEXO V – Volume IV). Os relatórios do Laboratório contêm 
um conjunto de informação relevante, que deve ser consultada: fotografias dos locais de monitorização, 
metodologia de medição, localização dos pontos e respetivas coordenadas, detalhe das fontes sonoras 
apercebidas, entre outras. No presente documento são apresentados excertos dos relatórios do 
Laboratório que resumem as caracterizações efetuadas. 
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Através de fotografia aérea e tendo sido estabelecido um conjunto de troços em estudo 
procedeu-se à contabilização do número de edifícios habitacionais existentes dentro dos 
limites de cada Troço, com largura aproximada de 400m, e em duas coroas externas 
adjacentes, ambas com 50m de largura, de 50 e 100m, permitindo uma avaliação 
alargada do número de habitações potencialmente afetadas. 

A metodologia utilizada apresenta uma estimativa do número de habitações no interior 
dos troços alternativos, que dá uma indicação do quantitativo populacional 
potencialmente afetado. 

O Quadro 5.20, adiante, identifica a estimativa de edifícios do tipo habitacional dentro 
de cada troço. 

Quadro 5.20 – Estimativa do número de habitações no interior dos troços alternativos 
previstos para implementação da LMAT 

TROÇOS 
INTERIOR DO TROÇO 

DISTÂNCIA DE 50 M DO 
LIMITE DO TROÇO 

DISTÂNCIA ENTRE 50-100M 
DO LIMITE DO TROÇO 

Número de Habitações 

T1(1) 160 40 47 

T2 0 0 0 

T3 42 10 4 

T4 14 11 14 

T5(1) 69 6 11 

T6 51 18 22 

T7 11 14 16 

T8 162 44 35 

T9 0 1 1 

T10 8 0 0 

T11 1 0 0 

T12 13 17 28 

T13 0 10 11 

T14 3 14 5 

T15 2 1 8 

T16 2 2 3 

(1) Nestes troços existe atualmente em funcionamento uma outra LMAT 

Os recetores identificados representam assim diferentes situações acústicas, mas que 
se podem agrupar em termos genéricos nas seguintes: 
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• Espaços classificados em PDM como urbanos (mas quase exclusivamente de 
baixa densidade, dado que se evitou a interseção de grandes aglomerados 
populacionais), de reduzida expressão no total da área de estudo, 
caracterizados por: 

o Área predominantemente de habitação unifamiliar, mas com uma 
incidência muito localizada, associada a pequenos aglomerados (presente 
no troço T1, T3, T4, T6, T7, T8, T14); 

o Presença de grandes infraestruturas de tráfego (A3 nos troços T1, T6, T8, 
IP9 nos troços T6 e T8); 

o Acessos existentes principalmente constituídos por estradas nacionais e 
municipais, com tráfego reduzido; 

o Sem presença relevante de atividade comercial ou serviços, limitando-se 
a atividade local pouco expressiva, associado ao uso habitacional; 

o Ruído apercebido: tráfego rodoviário (sobretudo de AE e nacionais, 
municipais com tráfego pouco expressivo) e ruídos de origem natural; 

• Espaços rurais / naturais predominantes, caracterizados por: 

o Acessos existentes principalmente constituídos por estradas municipais 
de tráfego reduzido; 

o Atividade agrícola muitas vezes de carácter sazonal; 

o Ruído apercebido: muitas vezes de origem natural proveniente da 
oscilação da vegetação, e comportamento de animais domésticos ou 
relativos à agropecuária; 

o Atividade local pouco expressiva: deslocação de alfaias agrícolas, 
conversação de habitantes, entre outras. 

A identificação de situações de possível estrangulamento para a passagem da Linha em 
estudo foi realizada conhecendo a localização das LMATs atualmente em 
funcionamento e que são a Linha Pedralva – Ponte de Lima, a 400 kV, que atravessa o 
Troço 1, e a Linha Mendoiro – Pedralva, a 150 kV que atravessa os troços 5 e 13 (Ver 
Desenho 23, Volume III).  

Para a identificação de situações de estrangulamento20, foram considerados os casos 
em que a secção dentro do troço/corredor disponível para a passagem da linha é inferior 
a 150 metros de largura, ou seja, uma colocação otimizada da linha permitiria um 
afastamento de 75m da mesma a cada recetor, conforme se exemplifica na figura 
seguinte. 

 

20 Estas situações correspondem ao pior cenário possível, em que se está em presença de uma zona de 
maior densidade de recetores, se verifica qual a zona com menor ocupação local que permita a passagem 
da linha sem sobrepor recetores sensíveis e se verifica quais as zonas em que a distância entre dois 
recetores consecutivos é menor de 150m. 
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Figura 5.29 – Exemplo de identificação de contexto de estrangulamento e secção disponível 
para passagem da linha 

Tendo em conta os pressupostos atrás mencionados selecionaram-se 24 recetores 
sensíveis representativos, a seguir descritos, identificando-se ainda quais as situações 
que foram consideradas como sendo de estrangulamento e aquelas que poderiam 
configurar potenciais impactes cumulativos com linhas existentes. 

Quadro 5.21 – Descrição detalhada dos recetores objeto de caracterização acústica e 
considerados representativos 

PONTO 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

(1) 

DESCRIÇÃO DO LOCAL TROÇO LOCALIDADE 
CENÁRIO/ 

REPRESENTATIVIDADE 
COORDENADAS 

P1 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos, localizada na 

proximidade da 
localidade de Regueira 

1 
Arredores de 

Regueira 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de 3 casas) 

(LMAT a 400 kV 200m a Poente) 
(Zona de possível impacte 

cumulativo com linha 400kV) 

41.676462°, -
8.599062° 

P2 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos, localizada na 

localidade de Portela 

1 Portela 

Aglomerado Habitacional de 
Baixa Densidade (Núcleo de 7 

casas) (Zona de possível impacte 
cumulativo com linha 400kV) 

41.708171°, -
8.579061° 
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PONTO 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

(1) 

DESCRIÇÃO DO LOCAL TROÇO LOCALIDADE 
CENÁRIO/ 

REPRESENTATIVIDADE 
COORDENADAS 

P3 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos, localizada na 

localidade de 
Merouços 

1 Merouços 

Aglomerado Habitacional de 
Baixa Densidade (Núcleo de 3 

casas) (Zona de estrangulamento 
e possível impacte cumulativo 

com linha 400kV) 

41.696694°, -
8.537620° 

P4 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos, localizada na 

localidade de 
Albergaria 

1 Albergaria 

Aglomerado Habitacional de 
Baixa Densidade (Núcleo de 8 

casas) (Zona de 
estrangulamento) 

41.703258°, -
8.529833° 

P5 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos, localizada na 
localidade de Vilar 

3 Vilar 
Aglomerado Habitacional de 

Baixa Densidade (Núcleo de 3 
casas) 

41.730828°, -
8.436373° 

P6 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos, localizada na 

localidade de 
Lobagueira 

3 Lobagueira 
Aglomerado Habitacional de 

Baixa Densidade (Núcleo de 5 
casas) 

41.738812°, -
8.412585° 

P7 
Junto ao portão de 

Quinta localizada em 
Grovelas 

4 Grovelas 
Aglomerado Habitacional Rural 

(Núcleo de 3 casas) 
41.751034°, -

8.433301° 

P8 

Pequena Quinta isolada 
constituída por 

habitação com um piso, 
na proximidade de 

Valinhos 

6 Valinhos 
Aglomerado Habitacional Rural 

(Núcleo de 2 casas) 
41.759592°, -

8.523575° 

P9 

Habitação do tipo 
unifamiliar com um 
piso, localizada em 

Fonte do Monte 

6 
Fonte do 
Monte 

Aglomerado Habitacional de 
Baixa Densidade (Núcleo de 20 

casas) (Zona de 
estrangulamento) 

41.777224°, -
8.557094° 

P10 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos, localizada em 

Casa Nova 

8 Casa Nova 

Aglomerado Habitacional de 
Baixa Densidade (Núcleo de 20 

casas) (Zona de 
estrangulamento) 

41.780689°, -
8.565373° 

P11 

Habitação do tipo 
unifamiliar com um 
piso localizada em 

Quintão 

5 Quintão 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de 17 casas) 

(Zona de estrangulamento e 
possível impacte cumulativo 

com linha 150kV) 

41.786234°, -
8.380514° 

P12 

Habitação do tipo 
unifamiliar com um 
piso, localizada em 

Nova 

8 Nova 

Aglomerado Habitacional de 
Baixa Densidade (Núcleo de 17 

casas) (Zona de 
estrangulamento) 

41.807450°, -
8.580457° 
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PONTO 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

(1) 

DESCRIÇÃO DO LOCAL TROÇO LOCALIDADE 
CENÁRIO/ 

REPRESENTATIVIDADE 
COORDENADAS 

P13 

Habitação unifamiliar 
de dois pisos integrada 
em núcleo habitacional 

a Norte de Calheiros 

10 
Norte de 
Calheiros 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de 5 casas) (Zona de 

estrangulamento) 

41.821420°, -
8.557407° 

P14 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos; povoação de 

Souto da Lama 

5 Souto da Lama 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de 10 casas) (Zona de 

estrangulamento e possível 
impacte cumulativo com linha 

150kV) 

41.820709°, -
8.370462° 

P15 

Habitação do tipo 
unifamiliar com um 
piso, localizada em 

Senharei 

12 Senharei 
Aglomerado Habitacional Rural 

(Núcleo de 9 casas) 
41.891956°, -

8.474457° 

P16 

Habitação do tipo 
unifamiliar com dois 
pisos, localizada em 

Vale 

5 Vale 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de 11 casas) (Zona de 
possível impacte cumulativo 

com linha 150kV) 

41.928869°, -
8.424746° 

P17 

Casa isolada com algum 
grau de degradação 

com um piso 
aparentando pertencer 
a serviço de vigilância 

da floresta 

5 
Habitação 

Isolada 

Casa Isolada (desconhecendo-se 
se está em uso) 

(Zona de possível impacte 
cumulativo com linha 150kV) 

41.970024°, -
8.417942° 

P18 

Habitação do tipo 
unifamiliar isolada e 
localizada junto da 

EN101 (povoação mais 
próxima: Mangueiro) 

12 Mangueiro Casa Isolada (Junto da EN101) 
41.974044°, -

8.477947° 

P19 

Habitação isolada de 
difícil acesso, situada 

junto de ribeira 
(povoação mais 
próxima: Retiro) 

15 Retiro 
Casa Isolada (Junto da M503) 

(Difícil acesso) 
42.032783°, -

8.350987° 

P20 

Habitação de um piso 
integrada em Quinta 

(povoação mais 
próxima: Pomar) 

16 Pomar 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de 3 casas) 

(Zona de estrangulamento, uma 
vez que o corredor é mais curto 

junto desta habitação) 

42.078618°, -
8.335055° 

P21 

Habitação unifamiliar 
com um piso, 

localizado a 10m da EN 
202, em Refoios do 

Lima, (zona de 
estrangulamento do 

Troço 7) 

7 
Refoios do 

Lima 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de 5 casas) (Zona de 

estrangulamento) 

41.792204°, -
8.560583° 
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PONTO 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

(1) 

DESCRIÇÃO DO LOCAL TROÇO LOCALIDADE 
CENÁRIO/ 

REPRESENTATIVIDADE 
COORDENADAS 

P22 
Habitação unifamiliar 

com dois pisos, na 
localidade de Gojo 

5 Gojo 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de cerca de 20 casas) 

(Zona de possível impacte 
cumulativo com linha 150kV) 

41.785321°, -
8.375833° 

P23 

Habitação unifamiliar 
com um piso, em 

Granja de Baixo, fora 
do Troço 

13 
Granja de 

Baixo 

Aglomerado Habitacional Rural 
(Núcleo de 20 casas) (uma vez 

que no interior do Troço 13 não 
existem habitações considerou-
se no presente caso habitações 

na proximidade do limite) 

42.001427°, -
8.375939°; 

P24 

Habitação unifamiliar 
com dois pisos, isolado, 

junto à localidade de 
Modelos 

14 Modelos 

Casa Isolada 

(Linha de distribuição a 60 kV, 
existente a cerca de 200m a 

Norte/Poente) 

42.014102°, -
8.319401°; 

(1) Ver Desenho 23 (Volume III), com indicação da localização dos pontos de medição acústica. 

A seleção de 24 pontos de monitorização cumpriu os critérios atrás estabelecidos, 
considerando-se representativos do tipo de recetores envolvente à futura LMAT. Para 
reforçar essa representatividade e ainda demonstrar a grande variação na distribuição 
de recetores sensíveis que existe por toda a área de estudo, a título exemplificativo 
apresentam-se seguidamente, Quadro 5.22 e Quadro 5.23, as distâncias mínimas 
aproximadas verificadas entre o eixo do corredor e recetores sensíveis mais próximos, 
assim como as distâncias aproximadas dos 24 pontos de monitorização ao eixo do 
corredor da Linha. 

Quadro 5.22 – Distâncias aproximadas dos recetores mais próximos do eixo de cada Troço 

TROÇO COORDENADAS DO RECETOR 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE UM 

RECETOR AO EIXO DO TROÇO EM 
ESTUDO (M) 

1 41.703310°, -8.530015° ≈ 1 

3 41.733356°, -8.434884° ≈ 4 

4 41.750939°, -8.429271° ≈ 108 

5 41.785745°, -8.378029° ≈ 6 

6 41.759476°,-8.523717° ≈ 27 

7 41.792034°, -8.562492° ≈ 73 

8 41.808184°, -8.580711° ≈ 4 

10 41.822390°, -8.556459° ≈ 28 

11 41.842728°, -8.539231° ≈ 156 

12 41.893789°, -8.477405° ≈ 14 

13 42.001492°, -8.376068° ≈ 214 

14 42.013976°, -8.319411° ≈ 150 

15 42.032562º, -8.349051º ≈ 58 

16 42.079494°, -8.335935° ≈ 40 
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Quadro 5.23 – Distâncias dos pontos de monitorização acústica ao eixo de cada troço em 
estudo 

PONTO DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

COORDENADAS 
DISTÂNCIA AO EIXO DO 
TROÇO EM ESTUDO (M) 

P1 (Troço 1) 41.676462°, -8.599062° ≈150 

P2 (Troço 1) 41.708171°, -8.579061° ≈158 

P3 (Troço 1) 41.696694°, -8.537620° ≈257 

P4 (Troço 1) 41.703258°, -8.529833° ≈10 

P5 (Troço 3) 41.730828°, -8.436373° ≈285 

P6 (Troço 3) 41.738812°, -8.412585° ≈70 

P7 (Troço 4) 41.751034°, -8.433301° ≈180 

P8 (Troço 6) 41.759592°, -8.523575° ≈12 

P9 (Troço 6) 41.777224°, -8.557094° ≈90 

P10 (Troço 8) 41.780689°, -8.565373° ≈50 

P11 (Troço 5) 41.786234°, -8.380514° ≈70 

P12 (Troço 8) 41.807450°, -8.580457° ≈50 

P13 (Troço 10) 41.821420°, -8.557407° ≈80 

P14 (Troço 5) 41.820709°, -8.370462° ≈80 

P15 (Troço 12) 41.891956°, -8.474457° ≈100 

P16 (Troço 5) 41.928869°, -8.424746° ≈100 

P17 (Troço 5) 41.970024°, -8.417942° ≈22 

P18 (Troço 12) 41.974044°, -8.477947° ≈80 

P19 (Troço 15) 42.032783°, -8.350987° ≈50 

P20 (Troço 16) 42.078618°, -8.335055° ≈130 

P21 (Troço 7) 41.792204°, -8.560583° ≈ 86 

P22 (Troço 5) 41.785321°, -8.375833° ≈ 170 

P23 (Troço 13) 42.001427°, -8.375939°; ≈ 222 

P24 (Troço 14) 42.014102°, -8.319401°; ≈ 148 

 

Assim, para avaliação quantificada do ambiente acústico nesses locais foram 
considerados 24 recetores de referência, distribuídos pela área de estudo, permitindo 
caracterizar todos os troços com ocupação sensível, na generalidade das zonas de 
interesse, atravessadas pelos diferentes troços em análise. Os pontos de medição são 
representados na Figura 5.30. 

O Desenho 23 (Volume III do EIA) apresenta a localização dos pontos de medição 
acústica, em fotografia aérea e carta militar, de forma a complementar a informação 
gráfica atrás apresentada, permitindo assim melhor identificação do posicionamento 
relativo entre os recetores e as infraestruturas existentes e previstas. Os relatórios de 
recolha de dados acústicos em anexo (Anexo 1 do Estudo Acústico – ANEXO V, Volume 
IV), apresentam igualmente informação relevante relativa à localização e 
enquadramento dos recetores em análise (fotografias e indicação da sua localização em 
foto aérea). 
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Figura 5.30 – Localização dos Pontos de Medição Acústica para caracterização da situação de 
referência 
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5.5.7 NÍVEIS SONOROS OBSERVADOS ATUALMENTE 

A caracterização do ambiente acústico foi efetuada através da realização de campanhas 
de medição dos níveis sonoros observados in situ, nos períodos diurno, do entardecer e 
noturno, em condições representativas da atividade local normal (incluindo a circulação 
de tráfego rodoviário).  

A referida caracterização foi realizada pela Certipro-Lab, Laboratório Acreditado, 
durante os meses de outubro e novembro de 2018 e complementarmente em fevereiro 
de 2020, em condições meteorológicas de tempo seco e vento fraco, e seguindo os 
procedimentos constantes na Norma NP ISO 1996:2011, “Acústica. Descrição, Medição 
e Avaliação do Ruído Ambiente” - Partes 1 e 2 e no documento “Guia Prático para 
Medições de Ruído Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em 
conta a NP ISO 1996”, editado pela APA em outubro de 2011 (no Anexo 1 do Estudo 
Acústico – ANEXO V, Volume IV – apresentam-se os relatórios de ensaio). 

As medições acústicas consistiram no registo dos valores assumidos pelos indicadores 
de ruído Ld, Le e Ln, em dB(A) nos locais com interesse, de modo a obter resultados 
representativos dos níveis sonoros do ruído ambiente exterior nos 3 períodos de 
referência regulamentares, através de amostragens de duração adequada (nunca 
inferiores a 15 minutos), em condições acústicas normais das zonas (atividade local e 
circulação rodoviária), e de acordo com as possibilidades de acesso aos locais. 

Para o efeito foi utilizado um sonómetro integrador de Bruel & Kjaer 2250 (Classe de 
Precisão 1), com filtros para análise de frequências em bandas de 1/3 de oitava, 
verificado em laboratório acreditado e devidamente calibrado no início e final de cada 
campanha de medições. 

De modo a confirmar as observações iniciais e obter valores com maior 
representatividade para cada período de referência, as medições acústicas foram 
repetidas em ocasiões distintas, a horas diferentes, em cada um dos locais selecionados, 
de acordo com as Diretrizes estabelecidas. 

Para registo de parâmetros meteorológicos – humidade relativa, velocidade do vento e 
temperatura – foram utilizados anemómetro de marca e modelo Testo 425 e termo-
higrómetro de marca e modelo Rotronic Hygropalm HP22, igualmente calibrados pelo 
Instituto de Soldadura e Qualidade. 

As medições acústicas foram efetuadas em posições representativas dos recetores 
sensíveis em análise e das principais fontes sonoras em presença, permitindo a 
identificação do ambiente sonoro atual nas áreas de interesse. 

No Quadro 5.24, a seguir, são apresentados os níveis sonoros LAeq, em dB(A), registados 
nas condições atuais em cada ponto de medição acústica, e os valores dos indicadores 
de ruído regulamentares Ld, Le, Ln e Lden (este último recorrendo à formulação 
matemática indicada para o efeito no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, atrás 
transcrito), determinados com base nos valores dos níveis sonoros registados in situ. 
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Quadro 5.24 – Indicadores de ruído relativos aos pontos de monitorização em análise (todos os pontos estão inseridos em Zonas Não Classificadas, com exceção dos Pontos 
P14, P15 e P16, localizados em “Zona Mista” - Art.º 3.º - do Decreto – Lei n.º 9/2007) 

P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P1 

(Troço 1) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 
rodoviário pouco 

significativo oriundo de 
estrada municipal 

adjacente 

41.676462°, 
-8.599062° 

39 38 37 44 

 

 

P2 

(Troço 1) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 
rodoviário pouco 

significativo oriundo de 
estrada municipal 

adjacente 

41.708171°, 
-8.579061° 

43 42 41 47 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P3 

(Troço 1) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 

rodoviário: A3/IP1 (a 
35m); estrada de acesso 

à habitação 

41.696694°, 
-8.537620° 

50 44 40 50 

 

 

P4 

(Troço 1) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 

rodoviário na A3/IP1 ao 
longe e estrada 

municipal adjacente 

41.703258°, 
-8.529833° 

42 40 38 46 

 

 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

241 

P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P5 

(Troço 3) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 

rodoviário reduzido 
(estrada municipal 

M532) 

41.730828°, 
-8.436373° 

49 45 43 50 

 

 

P6 

(Troço 3) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 

rodoviário reduzido 
(estrada municipal) 

41.738812°, 
-8.412585° 

48 48 47 54 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P7 

(Troço 4) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 
rodoviário pouco 

significativo 

41.751034°, 
-8.433301° 

47 44 38 48 

 

 

P8 

(Troço 6) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro= 1,5m) 

Ruídos Naturais 
41.759592°, 
-8.523575° 

39 37 37 44 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P9 

(Troço 6) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 

rodoviário da A3/IP1 
audível 

41.777224°, 
-8.557094° 

44 41 38 46 

 

 

P10 

(Troço 8) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais e 
autoestrada A3/IP1 

41.780689°, 
-8.565373° 

57 54 44 57 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P11 

(Troço 5) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=1,5m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 
rodoviário pouco 

significativo 

41.786234°, 
-8.380514° 

41 42 41 48 

 

 

P12 

(Troço 8) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro= 1,5m) 

Ruídos Naturais e 
autoestrada A3/IP1 

41.807450°, 
-8.580457° 

44 42 40 47 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P13 

(Troço 10) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 
rodoviário pouco 

significativo oriundo de 
estrada municipal 

adjacente 

41.821420°, 
-8.557407° 

39 38 38 45 

 

 

P14 

(Troço 5) 

(Zona Mista) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais; 
Ruído de tráfego 
rodoviário pouco 

significativo oriundo de 
estrada municipal 

adjacente 

41.820709°, 
-8.370462° 

47 44 41 49 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P15 

(Troço 12) 

(Zona Mista) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais (água a 
correr); 

Ruído de tráfego 
rodoviário pouco 

significativo oriundo de 
estrada municipal 

adjacente 

41.891956°, 
-8.474457° 

45 40 40 47 

 

 

P16 

(Troço 5) 

(Zona Mista) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais (água a 
correr, entre outros) 

41.928869°, 
-8.424746° 

45 45 45 51 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P17 

(Troço 5) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro= 1,5m) 

Ruídos Naturais 
41.970024°, 
-8.417942° 

41 41 40 47 

 

 

P18 

(Troço 12) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos naturais e 
tráfego rodoviário 

EN101 

41.974044°, 
-8.477947° 

62 60 48 62 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P19 

(Troço 15) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro= 1,5m) 

Ruídos Naturais (água a 
correr); 

Tráfego rodoviário 
adjacente na M503 

42.032783°, 
-8.350987° 

56 55 53 60 

 

 

P20 

(Troço 16) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais e 
Tráfego Rodoviário 

longínquo 

42.078618°, 
-8.335055° 

45 43 41 48 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P21 

(Troço 7) (Zona 
Não Classificada) 

(hmicro=1,5m) 

Ruído de tráfego 
rodoviário da EN202, 
em período diurno e 
entardecer e ruídos 
naturais em período 

noturno 

41.792204°, 
-8.560583° 

55 53 47 54 

 

 

P22 

(Troço 5) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos Naturais (água a 
correr, entre outros); 

Atividade local 

41.785321°, 
-8.375833° 

46 47 45 47 
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P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

FONTES DE RUÍDO 
COORD. (LAT, 

LONG) 

(2)LD (2)LE (2)LN (3)LDEN 
REGISTO FOTOGRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DO PONTO 
DE MEDIÇÃO dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P23 

(Troço 13) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=1,5m) 

Ruídos Naturais (água a 
correr, entre outros); 

Atividade local 

42.001427°, 
-8.375939° 

40 40 41 42 

 

 

P24 

(Troço 14) 

(Zona Não 
Classificada) 

(hmicro=4,0m) 

Ruídos naturais 
42.014102°, 
-8.319401° 

35 33 35 36 

 

 
(1) Ver Desenho 23 (Volume III do EIA) com indicação da localização dos pontos de medição acústica. 
(2) Ld – indicador de ruído relativo ao período diurno (07h – 20h); Le – indicador de ruído relativo ao período de entardecer (20h-23h); Ln - indicador de ruído relativo ao período 
noturno (23h-07h); 
(3) Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10 (Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10  (art.º 3.º do Decreto-Lei n.º  9/2007).
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O n.º 3 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 (RGR) estabelece o Critério de Exposição 
Máxima a ser cumprido, dependendo da classificação de zonas estabelecida pelos 
municípios: 

• Zonas Não Classificadas como Zonas Mistas e Zonas Sensíveis: Lden ≤ 63 dB(A) e 
Ln ≤ 53 dB(A); 

• Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A); 

• Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A). 

Com exceção do concelho de Arcos de Valdevez, que classifica os troços em estudo como 
“zona mista”, sendo aplicáveis os valores limite definidos no Art.º 11.º: Lden ≤ 65 dB(A) e 
Ln ≤ 55 dB(A), os restantes troços em análise encontram-se em zonas não classificadas 
como zonas mistas ou zonas sensíveis, sendo aplicáveis os respetivos limites definidos 
no mesmo artigo: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

Os resultados das medições acústicas efetuadas e as observações efetuadas in situ, 
permitem verificar que na generalidade dos recetores sensíveis analisados, 
representativos dos troços em avaliação, o ambiente sonoro na Situação de Referência, 
caracterizado por  valores dos indicadores regulamentares Lden e Ln nas gamas de Lden ≤ 
62 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), respeita os limites estabelecidos para zonas não classificadas, 
Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

A maioria dos recetores apresenta indicadores de ruído com ordens de grandeza 
Lden ≈ 50 dB(A) e Ln ≈ 40 dB(A), permitindo caracterizar o ambiente acústico como pouco 
perturbado, típico de espaços rurais e espaços urbanos de baixa densidade 
populacional. 
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5.6 BIODIVERSIDADE 

5.6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No âmbito da caracterização dos sistemas ecológicos foi caracterizada a vegetação e o 
seu enquadramento fitossociológico, foram identificados os usos do solo e os habitats 
naturais em presença, foram identificadas as espécies da flora e da fauna 
potencialmente presentes na área de estudo, e caracterizadas quanto ao seu estatuto 
de proteção e enquadramento legal nacional e comunitário. 

A área de estudo inclui a área total de estudo dos troços e, consequentemente, a 
superfície de cada troço alternativo em análise. Esta será, portanto, a denominação da 
área em análise ao longo do presente descritor. 

Para efeitos de pesquisa de dados secundários, foram consideradas as quadrículas UTM 
10x10km que são atravessadas pelos vários troços alternativos em análise. Nos pontos 
seguintes apresenta-se a metodologia específica de caracterização de cada componente 
da Biodiversidade na área de estudo definida para o efeito. 

5.6.1.1 ÁREAS PROTEGIDAS E CLASSIFICADAS 

Foi analisada a localização de Áreas Protegidas e Classificadas face à localização dos 
troços em estudo, a partir das delimitações disponibilizadas pelo ICNF. Analisaram-se 
ainda as localizações das IBAs na região, tal como definidas pela BirdLife International. 

5.6.1.2 FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

No âmbito do presente relatório foram determinados os habitats presentes na área de 
estudo, com particular destaque para os habitats naturais e semi-naturais que constam 
do Anexo I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado posteriormente pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro. 

Neste Capítulo são elencadas as espécies de flora protegidas e com interesse do ponto 
de vista da conservação potencialmente presentes na área de estudo, nomeadamente 
aquelas listadas nos anexos dos diplomas mencionados no parágrafo anterior. São ainda 
destacadas outras espécies com estatuto biogeográfico (endemismos lusitânicos ou 
ibéricos). 

A identificação e caracterização da componente Flora, Vegetação e Habitats incluíram 
uma visita de campo que decorreu entre 12 e 15 de novembro de 2018. 

Foram determinados os habitats dominantes ao longo da área de estudo, sempre que 
se apresentavam com um estado de conservação pelo menos razoável.  

Os mesmos foram representados através de manchas, sempre que a área mínima foi 
igual ou superior a 1 ha e a largura mínima ao menos de 20 m (ICNF, 2014a; Guiomar et 
al., 2009).  
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Nas linhas de água, a largura mínima não se aplica, uma vez que é frequentemente 
inferior a 20 m, e as condicionantes geofísicas associadas aos cursos de água são 
suficientemente seletivas para que se encontrem comunidades contrastantes com as 
que ocorrem na envolvente. 

A cartografia de tipologias de habitats e unidades de vegetação foi elaborada com base 
em fotointerpretação de fotografias aéreas disponíveis. As imagens foram trabalhadas 
com recurso a sistemas de informação geográfica, a partir da carta de ocupação de solos 
de 2010, de elementos do Atlas do Ambiente (SNIAmb, 2017) e de elementos recolhidos 
nas prospeções no terreno. 

Foram identificados os habitats naturais e semi-naturais constantes do Anexo I da 
Diretiva 92/43/CEE, de 21 de maio (e respetiva transposição para a legislação nacional 
através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, atualizado posteriormente pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro) sempre que houve, ao menos, condições razoáveis de reconhecimento e de 
conservação. 

Com base na informação recolhida no campo e com recurso a bibliografia especializada, 
foi realizada uma abordagem fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da 
qual estes foram descritos e caracterizados. Esta abordagem permite a avaliação da 
importância das comunidades vegetais (específicas de determinado biótopo) presentes 
na área de estudo, análise fundamental para avaliar a sensibilidade da área em análise. 

Realizaram-se inventários florísticos que representassem comunidades vegetais de 
características específicas, de forma a englobar a variação encontrada na área total. A 
natural variação de umas parcelas de inventário para outras revela-se em elencos e 
relações de composição e estrutura únicos, pelo que ocorrem divergências na 
classificação das comunidades, motivo pelo qual nem sempre ocorrem as repetições por 
tipologia desejadas. 

As parcelas de inventário foram marcadas através de um ponto central, com recurso a 
sistemas de posicionamento global. Foi marcada uma área quadrada fixa de 10 x 10 m 
para todos os inventários, exceto os estabelecidos em galerias ripícolas, que têm uma 
forma linear, ao longo do curso de água, de 10 x 3 m. 

Foi listado todo o elenco florístico até à categoria taxonómica de espécie (ou subespécie 
ou variedade, se aplicável), e através de estimativas visuais foram atribuídos um valor 
de abundância (Quadro 5.25) e um grau de coberto (entre 0 e 1) para cada elemento do 
elenco. Foram estimados graus de cobertura dos estratos verticais (herbáceo, arbustivo, 
arbóreo e total da vegetação). 

As estimativas de coberto são apresentadas até à área mínima que equivale a 0,01 (i.e. 
1 m2 nas parcelas de 10 x 10 m e 0,3 m2 nas de 10 x 3 m) e admitem um valor mínimo 
padrão de 0,005 quando o coberto é menor que 0,01.  
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Quadro 5.25 – Escala de abundâncias 

ABUNDÂNCIA INDIVÍDUOS POR M2 

1 Raro 

2 Até 4 indivíduos na área total 

3 < 1 

4 1 a 2 

5 3 a 25 

6 25 a 50 

7 50 a 75 

8 > 75 

Fonte: Braun-Blanquet (1932, adaptado) 

No decorrer da elaboração do elenco florístico, foram identificadas as espécies com 
estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou as que se encontram 
abrangidas por legislação nacional (Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril (Convenção 
CITES); Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro; Decreto-Lei n.º 
565/99, de 21 de dezembro; Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de setembro, prorrogado 
pelo Decreto-Lei n.º 116/2009, de 23 de dezembro e Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 
maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho). 

5.6.1.3 FAUNA 

No âmbito do presente relatório são referidas como espécies ameaçadas as espécies 
classificadas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) com o 
estatuto Vulnerável, Em perigo ou Criticamente em perigo. 

Neste Capítulo serão elencadas na secção 5.6.5 as espécies de fauna ameaçadas 
potencialmente presentes na área de estudo. Contudo, tendo em conta a tipologia do 
projeto em análise, será mais detalhada a informação apresentada referente às aves e 
morcegos, dado o risco de mortalidade por colisão, assim como dos grandes mamíferos 
ameaçados (lobo e gato-bravo) que possam ser afetados pelo aumento de perturbação 
e fragmentação de habitat na área de implantação do projeto. 

A metodologia utilizada na caracterização da fauna da área em estudo baseou-se na 
observação de espécies no terreno e na avaliação da sua ocorrência potencial tendo em 
conta os biótopos presentes e que foram identificados durante os trabalhos de campo 
(ver DESENHO 05.02, Volume III – Peças Desenhadas).  

Para a determinação da ocorrência potencial das diferentes espécies foi tida em 
consideração a informação da sua distribuição em território nacional e os seus requisitos 
ecológicos, obtida através de informação solicitada e disponibilizada pelo ICNF, de 
pesquisa bibliográfica e na cartografia disponibilizada pelo ICNF para apoio à aplicação 
do “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica” (ICNB/Atual ICNF, 2010).  
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A importância das comunidades presentes para a conservação da natureza em Portugal 
e ao nível comunitário foi avaliada, respetivamente, com base no estatuto de 
conservação das diferentes espécies do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 
(Cabral et al. 2006) e no Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que altera o 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que por sua vez altera o Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, e transpõe para o direito nacional a Diretiva Habitats (Diretiva 
n.º 92/43/CEE, de 21 de maio) e a Diretiva Aves (Diretiva n.º 79/409/CEE, de 2 de abril). 

Para as aves e de acordo com os critérios definidos no Protocolo REN/ ICNF (ex-ICNB) 
(REN & APA, 2008), foi ainda considerada a classificação SPEC (Species of European 
Conservation Concern da Birdlife International – SPEC1 e SPEC2) e a classificação de 
sensibilidade ao risco de colisão das espécies com Linhas Elétricas (ICNB/Atual ICNF, 
2010). No entanto, importa referir que no referido Protocolo a classificação SPEC não é 
um critério utilizado na definição de espécie ameaçada e afeta ao impacte de colisão 
com linhas elétricas. 

A recolha de informação bibliográfica e cartográfica teve como referência as quadrículas 
UTM 10 x 10 km NG31, NG32, NG33, NG41, NG42, NG43, NG44, NG45, NG52, NG53, 
NG54 e NG55 em que a área de estudo se insere. As diferentes fontes consultadas 
encontram-se identificadas nos pontos seguintes.  

Em sede de Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA – Capítulo 2 do EIA), 
foi realizado um conjunto de levantamentos de campo tendo em conta os troços 
preliminarmente definidos, abrangendo todos esses troços de forma a obter índices de 
diversidade e de abundância específica para cada um deles, conforme a Figura seguinte. 

Os levantamentos de campo da fauna terrestre vertebrada em geral existente na área 
de estudo, em especial da avifauna foram, assim, realizados nos dias 12 a 15 de 
novembro de 2018, a partir das seguintes unidades de amostragem, distribuídos pelos 
diferentes biótopos presentes ao longo dos vários corredores alternativos (Figura 5.31): 

• 82 pontos de observação e escuta para avifauna, com a duração de 10 minutos 
cada; 

• 2 pontos de observação de aves de rapina e outras aves planadoras, com 
duração de 1 hora cada; 

• 42 transetos para amostragem de herpetofauna e mamíferos, de extensão 
variável. 

Estes pontos foram distribuídos de forma a abranger os diferentes biótopos 
identificados preliminarmente com base em fotografia aérea e cartas de ocupação de 
solo, confirmadas posteriormente durante os trabalhos de campo, abrangendo os 
seguintes: matos, floresta mista, eucaliptal e outras exóticas, folhosas, agrícola, pinhal, 
afloramentos rochosos, rio, galeria ripícola e áreas artificializadas. 
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Figura 5.31 – Localização dos pontos de observação para levantamentos de fauna dos 
corredores alternativos em estudo definidos no âmbito do EGCA 
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A definição inicial dos pontos de amostragem de fauna, e nomeadamente dos pontos 
de escuta de avifauna, teve ainda em linha de conta o facto do estudo incluir uma análise 
comparativa de troços com vista à seleção do traçado mais adequado considerando 
todos os fatores em análise. Procurou-se distribuir os pontos pelos corredores de forma 
a cobrir os biótopos presentes ao longo da toda a sua extensão, originando, por 
exemplo, uma maior densidade de pontos na parte oeste da área de estudo, devido ao 
maior número de troços existentes.  

A definição do número de pontos de amostragem foi ainda condicionada pelo 
estabelecimento de uma distância mínima entre pontos (para evitar pseudorreplicação) 
e pela acessibilidade dos troços. Dada a extensão da área de estudo, privilegiou-se a 
amostragem da maior variabilidade de biótopos, com mais enfase em biótopos passíveis 
de albergar maior riqueza específica mais distantes uns dos outros, em detrimento da 
amostragem de troços muito próximos com ocorrência de biótopos similares. 

Posteriormente e a nível de estudo prévio, esses troços foram sendo otimizados e 
complementados com o surgimento de novos troços alternativos em função do decurso 
da avaliação efetuada, incorporando os resultados transversais de todos os descritores, 
de forma a que se chegou à configuração final conforme a Figura 5.32. 

Nesta evolução, surgiu a necessidade de subdividir alguns dos troços iniciais de maior 
extensão e prever outros com uma menor extensão, com a sua consequente 
renumeração, conforme se pode verificar na Figura 5.32 abaixo, o que resultou em 3 
troços (T2, T3 e T15) ficarem sem quaisquer pontos de amostragem e outros (por 
exemplo, o T6) ficarem com uma maior concentração de pontos. 
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Figura 5.32 – Localização dos pontos de observação para levantamentos de fauna dos 
corredores alternativos em estudo definidos em função dos corredores da linha Minho-Norte 

revistos considerados no EIA 
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Em função destas alterações, foi então efetuada uma reavaliação da metodologia 
anteriormente adotada tendo como base a nova configuração, de forma a aferir se os 
pontos selecionados como representativos e necessários para a caracterização se 
mantinham como válidos. Essa reavaliação teve em consideração a proporção de 
biótopos abrangidos pelos pontos de amostragem inseridos nos troços da nova 
configuração (num total de 62; ver DESENHO 05.02; Volume III – Peças Desenhadas). 
Para este efeito, nos pontos de amostragem de aves (pontos de escuta), numa 
perspetiva conservativa, considerando que a técnica utilizada permite uma amostragem 
eficaz de um buffer de 30m em redor do centróide dos pontos de amostragem, observa-
se no quadro seguinte a comparação entre a representatividade dos biótopos para a 
área de estudo e tendo em conta o referido buffer no conjunto de pontos de 
amostragem. 

Quadro 5.26 - Biótopos nos corredores e proporção de área amostrada 

BIÓTOPO 
ÁREA TOTAL CORREDORES 

ÁREA AMOSTRADA NOS PONTOS DE 
ESCUTA DE AVES (BUFFER 30 M) 

HA % HA % 

Afloramentos 
rochosos 

32,16 0,5 0,46 2,1 

Agrícola 731,40 10,8 0,77 3,6 

Artificial 185,81 2,8 0,94 4,4 

Eucaliptal e 
outras exóticas 

806,82 12,0 3,02 14,1 

Floresta mista 1.006,18 14,9 2,79 13,0 

Folhosas 712,21 10,6 2,91 13,5 

Galeria ripícola 28,36 0,4 0,00 0,0 

Matos 2.608,78 38,7 9,79 45,6 

Pinhal 625,13 9,3 0,82 3,8 

Rio 4,73 0,1 0,00 0,0 
 

Da análise do quadro pode verificar-se que os levantamentos de aves com base em 
pontos de escuta foram realizados nos diferentes biótopos presentes, de forma 
estratificada relativamente à sua representatividade na área de estudo e à sua 
adequabilidade para albergar maiores níveis de riqueza específica. 

Considerando estar assegurada uma adequada representatividade da amostragem em 
toda a área de estudo, e relembrando ainda a abordagem metodológica inicial para a 
distribuição dos pontos pela mesma, verifica-se que os pontos de amostragem 
presentes nos troços circundantes dos troços T2, T3 e T15 forneceram informação válida 
para a sua caracterização complementarmente às fontes de informação secundária 
consideradas relativamente à distribuição potencial das espécies. 

Os troços com ausência de pontos de amostragem não parecem diferir de forma 
relevante dos outros troços, tendo em conta o Escalonamento Multidimensional Não-
Métrico (NMDS) abaixo representado (Figura 5.35). 
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Figura 5.33 – Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) dos troços em análise 
relativamente à proporção de biótopos representada pelos pontos de amostragem 

selecionados 

Efetivamente, os troços T2 e T3 estão representados em proximidade com outros troços 
com pontos de amostragem, considerando-se assim semelhantes entre si, podendo 
assumir-se que a sua amostragem não é indispensável para caracterizar a diversidade 
de biótopos presente na área de estudo. O troço T15 parece evidenciar algumas 
diferenças face aos restantes troços, no entanto há a considerar que os pontos de 
amostragem dos troços vizinhos se situam na sua estreita proximidade. 

A ocorrência e distribuição dos vários biótopos foram avaliadas numa primeira fase com 
base em fotografia aérea, sendo mais tarde aferida durante os trabalhos de campo, 
tendo-se considerado a presença dos seguintes: Matos, Floresta mista, Eucaliptal e 
outras exóticas, Folhosas, Agrícola, Pinhal, Afloramentos rochosos, Rio, Galeria ripícola 
e Áreas artificializadas. 

Registos de fauna realizados fora dos corredores definidos em sede de EGCA foram 
considerados em fase de EIA como observações suplementares para efeitos de 
comparação entre corredores (ver capítulo 9), tendo sido, no entanto, incorporados no 
estudo no que diz respeito à compilação do elenco de espécies e avaliação de impactes. 

Por fim, e neste seguimento, importa destacar as premissas metodológicas para a 
seleção de corredor preferencial nesta componente. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

261 

A seleção do corredor preferencial para a passagem da linha, do ponto de vista da 
biodiversidade, foi baseada não só na informação obtida no campo mas também na 
informação disponível relativamente à distribuição potencial das espécies faunísticas, e 
das aves em particular. As principais fontes de informação secundária relativamente à 
avifauna, tal como referido acima, foram as seguintes: 

• Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008); 

• Aves Invernantes e Migradoras de Portugal 2011-2013 (Equipa atlas, 2018); 

• Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB/Atual ICNF, 2010) e 
informação geográfica associada. 

Efetivamente, a informação da distribuição potencial é de grande importância no 
âmbito da avaliação de impacte, tendo em conta, por exemplo, a fenologia das espécies, 
sendo que algumas estão ausentes na época em que os levantamentos de campo do 
presente EIA foram efetuados. 

Assim, a caracterização de cada troço em análise considerou a informação proveniente 
de fontes secundárias, não obstante ser considerada também a informação recolhida 
no campo; o facto de uma espécie não ser confirmada no campo, mas estar 
potencialmente presente na área (considerando a presença dos seus biótopos de 
ocorrência) implica que esta seja considerada na caracterização de cada troço que 
intersecta a sua área de ocorrência potencial e, por conseguinte, na análise da 
adequabilidade da passagem da linha nessa localização, do ponto de vista da ecologia. 

De acordo com a metodologia apresentada de avaliação de impactes, as espécies com 
estatuto de ameaça são as mais relevantes na determinação da sua importância. Em 
particular, a análise comparativa dos corredores alternativos considera, no que diz 
respeito à fauna, o cruzamento com habitats potenciais de espécies ameaçadas. Como 
foi já referido, nos levantamentos de campo apenas uma espécie ameaçada, das 15 
potenciais para a área, foi confirmada. 

Daqui se conclui que a distribuição das espécies potenciais e dos seus biótopos foram as 
determinantes para a análise e avaliação do corredor preferencial, não tendo as 
espécies confirmadas tido influência significativa para esta avaliação. 

• Anfíbios 

Para a recolha de informação de distribuição e comportamento das espécies de anfíbios 
potencialmente presentes na área de estudo foram consultados o Atlas dos Anfíbios e 
Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) e o Guia Fapas de Anfíbios e Répteis de 
Portugal (Almeida et al., 2001). 
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• Répteis 

Para a recolha de informação relativa a comportamento e distribuição das espécies de 
répteis potencialmente ocorrentes na área de estudo foram consultados o Atlas dos 
Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) e o Guia Fapas de Anfíbios e Répteis 
de Portugal (Almeida et al., 2001). 

• Aves 

Para a recolha de informação comportamental e de distribuição das espécies de aves 
potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como para uma melhor preparação 
da campanha de campo, foram consultados o Altas das Aves Nidificantes em Portugal 
(Equipa atlas, 2008), o Guia de Aves – Guia de campo das aves de Portugal e Europa 
(Mullarney et al., 2003) e as Aves Invernantes e Migradoras de Portugal 2011-2013 
(Equipa atlas, 2018).  

Para verificação da possível existência de áreas sensíveis para as aves na área de estudo, 
consultou-se ainda a cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 
elétrica” (ICNB/Atual ICNF, 2010). 

A amostragem da comunidade de aves em geral foi efetuada nos pontos de observação 
e escuta referidos anteriormente, com duração de 10 minutos, sendo que os indivíduos 
detetados foram identificados visualmente, com uso de binóculos, ou de forma auditiva. 
Para deteção dirigida de aves de rapina e outras aves planadoras foram realizados dois 
pontos de observação com duração de 1 hora. 

• Mamíferos 

Para a recolha de informação comportamental e de distribuição sobre as espécies de 
mamíferos potencialmente ocorrentes na área de estudo foram consultados o Atlas de 
Mamíferos de Portugal (Bencatel et al., 2017), o Guia dos Mamíferos Terrestres de 
Portugal Continental, Açores e Madeira (Mathias et al., 1999), o Atlas dos Morcegos de 
Portugal Continental (Rainho et al., 2013), os Morcegos das Áreas Protegidas 
Portuguesas I (Rainho et al., 1998) e a Situação Populacional do Lobo em Portugal 
(Pimenta et al., 2005).  

Para verificação da possível existência de abrigos de morcegos na área de estudo, 
consultou-se ainda a cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 
elétrica” (ICNB/Atual ICNF, 2010).  

Foi efetuado um pedido ao ICNF no âmbito do presente processo de AIA no sentido de 
verificar a existência de informação relevante para integrar no presente estudo. A 
informação recebida foi devidamente incorporada na presente Situação de Referência. 
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Por fim, de referir que a fauna aquática foi caracterizada com base em informação 
secundária disponível, nomeadamente para os grupos da ictiofauna e invertebrados 
aquáticos, a partir dos dados fornecidos pelo ICNF e pela informação obtida a partir de 
Moreira et al. (2002). 

5.6.2 ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO E FITOSSOCIOLÓGICO 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada 
pelas características físicas do território (nomeadamente por características edáficas e 
climáticas), sendo possível realizar um enquadramento da vegetação pela biogeografia 
(Alves et al., 1998). Este tipo de estudos permite realizar uma abordagem concreta sobre 
a distribuição das espécies e, em conjunto com a fitossociologia, possibilita a 
caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região. 

De acordo com Franco (2000), a área de estudo localiza-se na zona Norte, na subdivisão 
Noroeste, que se caracteriza por um índice de aridez inferior a 30%. O Noroeste 
subdivide-se numa zona baixa (até 700 m) no Oeste e numa zona alta (acima de 700 m), 
sobretudo no Leste e Sul, que correspondem respetivamente ao Noroeste Ocidental e 
Noroeste Montanhoso. A área de projeto localiza-se na região Norte, em ambas as zonas 
Noroeste Ocidental e Montanhoso. 

No que diz respeito à caracterização biogeográfica da área de estudo, esta enquadra-se 
na Região Eurosiberiana, Sub-região Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, 
Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-Asturiana, Sector Galaico-
Português, maioritariamente no Subsetor Miniense, Superdistrito Miniense Litoral 
(Costa et al., 1998). No seu extremo norte, a área de estudo sobrepõe numa área pouco 
representativa, o Subsetor Geresiano-Queixense (Costa et al., 1998). 

O Subsetor Miniense é um território predominantemente granítico, progressivamente 
enrugado em direção ao interior. Existem na sua área alguns endemismos, cujas 
populações são exclusivas ou estão em grande parte incluídas nesta unidade, tais como: 
Armeria pubigera, Coincya monensis var. johnstonii, Jasione lusitana, Narcissus 
cyclamineus, Narcissus portensis, Scilla merinoi, Silene marizii e Ulex micranthus (tojo-
gatenho). A vegetação climácica é constituída por carvalhais mesotemperados e 
termotemperados da associação Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis 
(carvalhais colinos, acidófilos, galaico-portugueses de carvalho-roble) que sobrevivem 
em pequenas bolsas seriamente ameaçadas. São característicos os giestais da 
associação Ulici latebracteati-Cytisetum striatum (comunidade termocolina, a norte do 
Rio Mondego) e os tojais endémicos das associações Ulicetum latebracteatominoris 
(tojal-urzal do piso colino das áreas meridionais do sector Galaico-Português) e Erico 
umbellatae-Ulicetum micranthi (associação colina e montana húmida dos setores 
Galaico-Português e Beirense Litoral onde representa uma etapa avançada de 
destruição dos carvalhais naturais termófilos). 

Ocorrem ainda os tojais do Ulici europaei-Ericetum cinereae (tojal-urzal denso, 
desenvolvendo-se sobre solos podzolisados com húmus) e localmente os urzais-tojais 
do Ulici minoris-Ericetum umbellatae (urzal de solos ácidos exigente em precipitações 
estacionais) (Costa et al., 1998, Espírito-Santo et al., 1995a). 
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A área de projeto localiza-se maioritariamente no Superdistrito Miniense Litoral, onde 
existe uma correlação entre a distribuição do Ulex europaeus subsp. latebracteatus 
(tojo-arnal-do-litoral) e do Ulex micranthus (tojo-gatenho) e respetivas comunidades.  

Na parte mais interior do Superdistrito, à exceção dos vales mais entalhados, aqueles 
dois tojos são substituídos pelo Ulex europaeus subsp. europaeus (tojo-arnal) integrado 
em duas associações de grande área de ocupação: a Ulici europaei-Ericetum cinereae 
(tojal-urzal denso, desenvolvendo-se sobre solos podzolisados com húmus, do Setor 
Galaico-Português) e a Ulici europaei-Cytisetum striati (comunidade termocolina nos 
territórios mais continentais e frios) (Costa et al., 1998, Espírito-Santo et al., 1995a). 

O Subsetor Geresiano-Queixense tem um relevo muito acidentado. São endémicas 
deste Subsector: Armeria humilis subsp. humilis, Centaurea limbata subsp. geresensis e 
Iris boissieri. Alguns táxones têm a totalidade ou uma parte significativa dos indivíduos 
portugueses neste território, como Agrostis hesperica, Anemone trifolia subsp. albida, 
Armeria sampaioi (endemismo lusitano), entre outras.  

Os bosques climácicos geresiano-queixenses são os carvalhais supratemperados de 
Quercus robur (Vaccinio-Quercetum roboris) e os carvalhais de Quercus pyrenaica do 
Holco mollis-Quercetum pyrenaicae.  

Na vegetação também se encontram comunidades típicas como o zimbral 
VaccinioJuniperetum nani, o vidoal ombrófilo Holco mollis-Betuletum celtibericae, o 
medronhal reliquial com azereiros Frangulo alni-Arbutetum unedonis prunetosum 
lusitanicae (endémico deste Subsector), o urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum 
ciliaris, o arrelvado vivaz de solos esqueléticos de cumes graníticos Minuartio recurvae-
Silenetum acutiflorae, o prado de lima Agrostio-Arrhenatheretum bulbosi, as 
comunidades turfófilas do Anagallido-Juncion bulbosi, etc.. Nesta área o clima é mais 
frio e continentalizado e o período de geadas é mais prolongado que no Miniense (Costa 
et al., 1998). 

5.6.3 ÁREAS CLASSIFICADAS 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 
de outubro, inclui a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas 
que integram a Rede Natura 2000 e ainda as demais áreas classificadas ao abrigo de 
compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente sítios 
Ramsar e áreas da Rede de Reservas da Biosfera, tendo-se incluído as mesmas na 
presente análise. 

Conforme se pode observar na Figura 5.34, a AE sobrepõe algumas áreas inseridas no 
SNAC, havendo ainda a considerar a proximidade a algumas outras. O quadro seguinte 
(Quadro 5.27) apresenta a presença de Áreas Classificadas numa envolvente de 50 km 
relativamente à área de estudo. 
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Quadro 5.27 – Áreas pertencentes ao SNAC numa envolvente de 50 km 
relativamente à área de estudo, áreas (ha) e percentagens de sobreposição com troços 

alternativos 

TIPOLOGIA DESIGNAÇÃO 
ÁREA SOBREPOSTA DISTÂNCIA 

(km) (Troços) 

SIC PTCON0019-Rio Minho 
14,4 ha 

(T16) 
- 

SIC PTCON0020-Rio Lima 
104,5 ha 

(T4,T5,T8) 
- 

SIC PTCON0001-Peneda/Gerês 
31,6 ha 

(T5) 
- 

SIC PTCON0040-Corno do Bico - 0,04 (T12) 

ZPE PTZPE0002-Peneda/Gerês - 0,3 (T5) 

Reserva da 
Biosfera 

Gerês-Xurês  
2.079,4 ha 

(T1,T2,T3,T4,T5,T9,T11, 
T12,T13,T16) 

- 

AP Parque Natural da Peneda-Gerês - 1,9 (T5) 

AP Paisagem Protegida do Corno do Bico - 
0,8 (T11) 
0,5 (T12) 

AP 
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro 

de Arcos 
- 4,4 (T8) 

AP Litoral Norte - 17 

AP 
Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde e Reserva 

Ornitológica do Mindelo 
- 39 

SIC PTCON0039-Serra d’Arga - 8 

SIC PTCON0017-Litoral Norte - 21 

ZPE PTZPE0001-Estuários dos Rios Minho e Coura - 14 

Ramsar 3PT013-Lagoas de Bertiandos e de São Pedro de Arcos - 4,4 (T8) 

Legenda: AP – Área Protegida; SIC – Sítio de Importância Comunitária; ZPE – Zona de Proteção Especial. 

Embora não possuindo estatuto legal de proteção, é ainda de destacar a aproximação 
do Troço T5 com a IBA (Important Bird Area) das Serras da Peneda e Gerês. Esta 
sobrepõe-se, na totalidade da sua área, à ZPE da Peneda/Gerês. A cerca de 12,5 km para 
oeste situa-se a IBA do Estuário do Minho e Coura. 
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Figura 5.34 – Enquadramento regional das Áreas Classificadas. 
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5.6.4 FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

5.6.4.1 ELENCO FLORÍSTICO E ESPÉCIES PROTEGIDAS 

No decurso dos trabalhos de campo foi possível identificar um elenco florístico (ANEXO 
VI, Quadro VI.1 do Volume IV – Anexos) constituído por 67 famílias e 200 espécies, 
subespécies e variedades. Ocorrem duas espécies incluídas nos Anexos do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro (Quadro 5.28). Das espécies não 
abrangidas por legislação específica, verifica-se a presença de sete endemismos 
ibéricos. 

Quadro 5.28 – Espécies com valor de conservação identificadas na área de estudo, com 
indicação do nome comum, sempre que existente, grau de endemicidade e proteção legal 

FAMÍLIA 
ESPÉCIE / NOME 

COMUM 
ENDEMISMO/LEGISLAÇÃO 

Asparagaceae 

Ruscus aculeatus 

Erva-dos-vasculhos, 
gilbardeira 

DL 140/99 de 24 de abril, alterado pelo DL 
49/2005 de 24 de fevereiro e pelo DL 156-
A/2013 de 8 de novembro (Anexo B-V) 

Blechnaceae 

Woodwardia 
radicans  

Feto-do-botão 

DL 140/99 de 24 de abril, alterado pelo DL 
49/2005 de 24 de fevereiro e pelo DL 156-
A/2013 de 8 de novembro (Anexos B-II e B-
IV) 

Boraginaceae 

Echium 
plantagineum 

Soagem, chupa-mel 

Endemismo ibérico 

Boraginaceae Omphalodes nitida Endemismo ibérico 

Fabaceae Adenocarpus lainzii Endemismo ibérico 

Fabaceae Cytisus multiflorus Endemismo ibérico 

Fabaceae 
Ulex micranthus 

Tojo-gatenho 
Endemismo ibérico 

Plantaginaceae 
Linaria 
triornithophora 

Endemismo ibérico 

Salicaceae Salix salviifolia Endemismo ibérico 

 

No que se refere à flora protegida, observaram-se duas espécies: Ruscus aculeatus e 
Woodwardia radicans. A primeira espécie está incluída no Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, de 8 de novembro, onde se incluem as espécies de interesse comunitário 
cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de 
gestão. A segunda, Woodwardia radicans, integra os Anexos B-II e B-IV do mesmo 
diploma, que dizem respeito, respetivamente, a espécies de interesse comunitário cuja 
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, e a espécies de 
interesse da comunidade que exigem uma proteção rigorosa. 

De referir, ainda, a presença de sobreiro Quercus suber, espécie protegida ao abrigo de 
legislação nacional específica (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho). 
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Do elenco florístico fazem parte 17 taxa introduzidos no território de Portugal 
continental. Destes, sete estão classificados como invasoras ou potenciais invasoras e 
enquadradas pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro (ver ANEXO 
VI, Quadro VI.1 do Volume IV – Anexos). 

5.6.4.2 COMUNIDADES DE VEGETAÇÃO E HABITATS 

A área em estudo apresenta uma elevada influência de atividades antrópicas, o que é 
bem ilustrado pela expressão de unidades de vegetação associadas a essa presença, que 
totalizam 24% da sua superfície total (considerando neste âmbito a vegetação exótica – 
acacial e resinosas, áreas agrícolas, áreas artificiais e o eucaliptal).  

De realçar que, entre estas unidades, o eucaliptal e a as áreas agrícolas são, 
respetivamente, a terceira e a quarta classes de ocupação mais representadas.  

Os habitats naturais e semi-naturais abrangidos pelo Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, presentes na área de estudo são listados 
seguidamente: 

• HABITAT 4020* Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix (Prioritário) 

Pequena mancha de matos higrófilos no Troço T14 em estado de conservação mediano, 
afetada por algum excesso de pastoreio. Com domínio de Ulex minor e Erica ciliaris e 
com presença de outras espécies características de zonas húmidas, como Danthonia 
decubens, Serratula tinctoria e Molinia caerulea, bem como alguns musgos como 
Sphagnum sp. 

• HABITAT 4030PT2 Charnecas secas europeias 

Habitat que surge um pouco por toda a área de estudo, e por todos os Troços 
alternativos. Está presente sob forma de matos baixos, apresentando-se degradado em 
parte significativa da área de estudo, quer por intervenções silvícolas, quer por 
passagem de fogo, ou pela sucessão ecológica, havendo tendência para transição para 
matos altos, ou para vegetação arbórea.  

As principais espécies indicadoras desta degradação são Agrostis spp. e Cytisus striatus. 
Geralmente ocorre o domínio de espécies de Ulex spp., principalmente Ulex europaeus, 
surgindo também em algumas situações Ulex minor e/ou Ulex micranthus. Estas 
espécies são acompanhadas por Daboecia cantabrica e outras ericáceas, como Erica 
cinerea ou Erica umbellata. 
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• HABITAT 9230PT1 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 
pyrenaica  

Os carvalhais que surgem na área de estudo apresentam forte influência atlântica, sendo 
dominados por Quercus robur, ocorrendo normalmente também outras espécies 
arbóreas como Castanea sativa, Betula pubescens, Acer pseudoplatanus e Ilex 
aquifolium.  

No estrato arbustivo, é frequente Erica arborea, Pyrus cordata, Ruscus aculeatus e, 
pontualmente, Arbutus unedo. No estrato herbáceo, surge Hedera helix, Rubus sp. ou 
Lonicera periclymenum, bem como alguns fetos, como Davallia canariensis, Dryopteris 
sp., ou Polypodium sp. 

• HABITAT 9330 Florestas de Quercus suber 

Surgem na área de estudo algumas manchas dominadas por sobreiral, onde 
normalmente pontuam também alguns carvalhos. Este habitat apresenta-se em geral 
degradado, sendo o subcoberto normalmente pouco denso, apenas com algumas 
plantas arbustivas como Erica sp., Ulex sp. ou Ruscus aculeatus. 

• Habitat 91E0PT1* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-paldion, Alnion incanae, Salicion albae) (Prioritário) 

Na área de estudo, este habitat caracteriza-se por galerias ripícolas dominadas por Alnus 
glutinosa, acompanhado por Salix sp., Betula celtiberica e, pontualmente, com Fraxinus 
angustifolia. No subcoberto é comum a presença de fetos como Osmunda regalis, 
Polystichum setiferum e Blechnum spicant. De destacar a presença de Woodwardia 
radicans, espécie dos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99 na sua redação atual, 
numa das galerias ripícolas do Troço T6. 

• Habitat 92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

Na área de estudo este habitat surge geralmente em galeria ripícola e, pontualmente, 
noutras zonas húmidas. É dominado por Salix sp., sendo acompanhado frequentemente 
por Rubus sp., Vitis vinifera ou Frangula alnus. Nalgumas manchas surgem também 
alguns fetos como Osmunda regalis e Polystichum setiferum. 

• Habitat 9260 Florestas de Castanea sativa 

Floresta de Castanea sativa, com presença de Quercus robur. Na área de estudo este 
habitat surge apenas no Troço T14. 

• Habitat 8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion 
ou da Sedo albi-veronicion dillenii 

Este habitat surge em afloramentos quer xistosos, quer graníticos. Na área de estudo 
surge algo degradado. A sua composição florística caracteriza-se pela presença de 
Sedum brevifolium e Sedum hirsutum, ocorrendo espécies indicadoras, como Agostis 
truncatula ou Leucojum autumnale. 
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No que diz respeito a Habitats Não-Naturais, ou seja, aqueles que não se enquadram 
nos habitats naturais e semi-naturais listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-
Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, há a referir a presença na área de estudo dos 
seguintes Habitats Não Naturais: 

o Matos baixos 

Os matos baixos são a unidade de vegetação identificada na área de estudo com maior 
ocupação, representando cerca de 32% da área cartografada. Apresentam geralmente 
uma estrutura degradada, encontrando-se muitas vezes em recuperação de operações 
silvícolas ou de incêndios florestais.  

Frequentemente, apresentam-se em forma de tojais, com Ulex europaeus, Ulex minor 
ou Ulex micranthus, verificando-se também giestais de Cytisus striatus e Cytisus 
multiflorus. Nos matos em melhor estado de conservação, são frequentes espécies 
como Daboecia cantabrica e outras espécies arbustivas como Erica cinerea, Erica 
umbellata, Erica ciliaris, Calluna vulgaris ou o Halimium lasianthum. Nos matos mais 
degradados é comum um maior grau de cobertura de gramíneas como Agrostis curtisii 
ou Agrostis truncatula, ou de Pteridium aquilinum. 

o Matos altos 

Em grande parte da área de estudo estes matos caracterizam-se pelo domínio de Cytisus 
striatus, criando manchas densas desta espécie com uma altura considerável, podendo 
atingir os 3 - 4m. Estes giestais incluídos na classe Cytisetea scopario-striati são 
característicos do piso super-húmido das serras a norte do Mondego, e estão 
normalmente associados à recuperação da vegetação numa fase pós-fogo. Os matos 
altos na área de estudo surgem também, nalguns casos, com domínio de Ulex 
europaeus. 

o Matos higrófilos 

Matos baixos em zona húmida, com domínio de Erica ciliaris e Ulex minor. Surgem 
também várias espécies relacionadas com estes ambientes, como Serratula tinctoria, 
Danthonia decumbens ou Sphagnum sp. 

o Pinhal 

Monocultura de pinheiro bravo (Pinus pinaster). Nesta unidade de vegetação é 
frequente a regeneração natural de carvalhos (Quercus robur) e sobreiros (Quercus 
suber). O estrato arbustivo é frequentemente diverso, surgindo Ulex spp., Pyrus cordata, 
Frangula alnus e Erica sp. No estrato herbáceo, são abundantes as comunidades de 
Pteridium aquilinum. 
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o Eucaliptal 

Áreas de produção florestal de eucalipto, que apresentam um sub-coberto 
relativamente pobre, principalmente causado pelo tipo de gestão aplicado, onde são 
efetuados cortes rasos com uma periodicidade curta. A vegetação presente nos 
eucaliptais da área de estudo é essencialmente de Agrostis spp. no estrato herbáceo e 
no estrato arbustivo de espécies como Ulex sp. e Erica sp., verificando-se também 
alguma regeneração natural de Quercus robur. 

o Carvalhal 

Floresta dominadas por Quercus robur, normalmente acompanhado por outras espécies 
arbóreas, como Betula pubescens, Castanea sativa ou Acer pseudoplatanus. Também 
são comuns nesta unidade Pyrus cordata, Rubus sp., Lonicera periclymenum, Hedera 
hibernica, e diversas espécies de fetos. Nos carvalhais mais a norte é frequente a 
presença de Ilex aquifolium no subcoberto. 

o Sobreiral 

Floresta dominada por Quercus suber, com subcoberto pouco denso com algumas 
arbustivas como Ulex sp. ou Erica sp.. 

o Folhosas 

Florestas com diversas espécies de folhosas. Muitas destas florestas foram plantadas. 
Surgem como folhosas co-dominantes Castanea sativa, Betula pubescens, Acer 
pseudoplatanus, Quercus rubra ou Quercus robur. 

o Florestal misto 

Floresta com diversas espécies arbóreas, geralmente com Pinus pinaster, Eucalyptus 
globulus, Quercus robur e Castanea sativa. São manchas florestais normalmente com 
ausência ou pouca gestão silvícola. 

o Resinosas 

Plantações de resinosas, essencialmente de Pseudotsuga menziesii e Chamaecyparis 
lawsoniana. Os estratos arbustivos e herbáceos são praticamente inexistentes. 

o Acacial 

Manchas normalmente apenas com uma espécie, com elevadas densidades de acácias, 
ou Acacia dealbata ou Acacia melanoxylon. Estas espécies surgem muitas vezes em 
grande número noutras unidades de vegetação, principalmente em locais alvo de 
perturbações. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

272 

o Agrícola 

Unidade dominada por gramíneas e leguminosas, com presença de diversas espécies 
ruderais nitrófilas, como Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Chenopodium album ou 
Conyza bonariensis. Nesta unidade de vegetação incluíram-se as diversas ocupações do 
solo relacionadas com atividades agro-pecuárias, como vinhas, hortas, zonas de pousio, 
lameiros ou pastagens permanentes. Em geral, as atividades agrícolas presentes na área 
de estudo, apresentam carácter extensivo. 

o Galeria ripícola 

Florestas nas margens e proximidades de linhas de água. Na área de estudo são 
frequentes, como espécies dominantes, Alnus glutinosa e Salix sp., sendo comum 
também serem acompanhadas por Betula pubescens, Quercus robur ou Corylus 
avellana. Relativamente ainda a espécies arbóreas, surge também Fraxinus angustifolia, 
mas mais raramente. 

o Afloramentos rochosos 

Na área de estudo surgem pontualmente afloramentos rochosos siliciosos, 
principalmente nas áreas de maior altitude, onde se refugiam algumas comunidades 
florísticas. Caracterizam-se pela presença de diversas espécies rupícolas, como diversas 
crassuláceas (Sedum sp.), ou bulbosas como Leucojum autumnale. 

o Linha de água 

Esta unidade possui uma representação muito reduzida na área de estudo, 
correspondendo a dois troços do rio Lima atravessados pelos Troços T5 e T6. Visto que 
o rio nestas localizações possui uma largura considerável (aproximadamente variando 
entre 30 e 70 m), esta unidade refere-se estritamente ao corpo de água. 

o Artificial 

Na maior parte da área de estudo esta unidade encontra-se dispersa em manchas 
numerosas, embora de reduzida superfície, constituindo a oitava mais representada. 
Inclui, em geral, zonas edificadas, incluindo infraestruturas. 

No Quadro 5.29 apresenta-se a extensão ocupada pelos diferentes habitats calculada 
em hectares. A distribuição dos habitats naturais e seminaturais e outros usos do solo, 
pela área de estudo, está representada no DESENHO 05.01 (Volume III – Peças 
Desenhadas. 

Apenas cerca de 9,4 % da área de estudo é constituída por habitats naturais ou semi-
naturais incluídos no Anexo I da Diretiva 92/43/CEE, de 21 de maio e respetiva 
transposição para a legislação nacional. Neste âmbito, o habitat mais representado na 
área de estudo são as charnecas secas europeias, ocupando cerca de 6% da área 
cartografada. Os carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 
são o segundo habitat mais representado, enquanto que todos os outros restantes 
ocupam, cada um, menos de 1% da superfície da área de estudo. 
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Quadro 5.29 – Representatividade (ha) dos habitats na área de estudo 

TROÇO 

HABITATS (HA) 

4020* 4030pt2 8230 9230pt1 9330 91E0*pt1 92A0 9260 

1 0 11,9 0 13,8 0 0 1,1 0 

2 0 44,5 0 17,1 0 0 0,9 0 

3 0 5,7 0 31,0 0 1,6 0 0 

4 0 0 0 3,4 0 0 0 0 

5 0 36,0 0 20,8 0 8,8 3,2 0 

6 0 6,75 0 10,6 0 2,8 0,3 0 

7 0 4,2 0 1,4 0 0 0 0 

8 0 0 0 6,4 0 0 0,1 0 

9 0 0 0 2,0 0 0 0 0 

10 0 0 0 10,5 0 0 0,8 0 

11 0 0 0 7,9 0 0 0 0 

12 0 93,9 0,7 33,0 0 1,9 2,2 0 

13 0 5,5 6,1 7,5 0 0 0 0 

14 2,1 104,8 3,1 10,9 0,6 1,2 0 8,3 

15 0 7,5 0 1,0 0 0,6 0 0 

16 0 0,7 2,1 3,1 0 0 0 0 

TOTAL 2,1 321,5 12,0 180,4 0,6 16,9 8,6 8,3 

* Habitat prioritário. Fauna e biótopos 

5.6.5 FAUNA E BIÓTOPOS 

Na área de estudo são de ocorrência potencial 227 espécies de vertebrados (21 peixes, 
13 anfíbios, 17 répteis, 133 aves e 43 mamíferos), 27 estão classificadas como 
ameaçadas em Portugal (dois anfíbios, quatro répteis, 16 aves e cinco mamíferos) 
(Cabral et al., 2006) (Quadro 5.30). 

Quadro 5.30 – Espécies de ocorrência confirmada (*) ou potencialmente presentes na área de 
estudo com Estatuto de Ameaça 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

PEIXES 

Petromyzon marinus Lampreia-marinha VU 

Anguilla anguilla Enguia EN 

Alosa alosa Sável EN 

Alosa fallax Savelha VU 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

Achondrostoma arcasii Pardelha EN 

Salmo salar Salmão CR 

Salmo trutta trutta 
(migradora) 

Truta-marisca CR 

Gasterosteus aculeatus Esgana-gata EN 

ANFÍBIOS 

Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica VU 

Lissotriton helveticus Tritão-palmado VU 

RÉPTEIS 

Emys orbicularis 
Cágado-de-carapaça-
estriada 

EN 

Coronella austriaca Cobra-lisa-europeia VU 

Vipera latastei Víbora-cornuda VU 

Vipera seoanei Víbora de Seoane EN 

AVES 

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento CR 

Circus pygargus Águia-caçadeira EN 

Aquila chrysaetos Águia-real EN 

Hieraaetus fasciata Águia-perdigueira EN 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralha-de-bico-vermelho EN 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro VU 

Milvus milvus Milhafre-real VU 

Accipiter gentilis Açor VU 

Falco subbuteo Ógea VU 

Falco peregrinus Falcão-peregrino* VU 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU 

Clamator glandarius Cuco-rabilongo VU 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU 

Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho VU 

Emberiza citrinella Escrevedeira-amarela VU 

MAMÍFEROS 

Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água VU 

Canis lupus Lobo EN 

Rhinolophus ferrumequinum 
Morcego-de-ferradura-
grande 

VU 

Myotis bechsteinii Morcego de Bechstein EN 

Myotis myotis Morcego-rato-grande VU 

Myotis escalerai Morcego-de-franja-do-sul VU 

Felis silvestris Gato-bravo VU 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006): 
VU – Vulnerável; EN – Em perigo; CR – Criticamente em perigo. 
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5.6.5.1 ICTIOFAUNA E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

A partir da informação secundária disponível foram listadas para a área de estudo três 
espécies de bivalves potenciais (ANEXO VI, Quadro VI.2 do Volume IV - Anexos). Destas, 
a náiade-comum Unio delphinus é considerada pela UICN Quase Ameaçada, tendo as 
restantes estatuto Não Preocupante atribuído por esta organização. 

No que diz respeito à ictiofauna (peixes) são atribuídas à área de estudo 21 espécies 
potenciais. Destas, oito possuem estatuto de ameaça em Portugal (Cabral et al., 2006): 
o salmão Salmo salar e a truta-marisca Salmo trutta truta (migradora) estão classificadas 
como Criticamente em Perigo (CR); a enguia Anguilla anguilla, o sável Alosa alosa, a 
pardelha Achondrostoma arcasii e o esgana-gata Gasterosteus aculeatus estão Em 
Perigo (EN); e a lampreia-marinha Petromyzon marinus e a savelha Alosa fallax têm 
estatuto Vulnerável (VU).  

Três espécies de peixes (lampreia-marinha, pardelha e boga do Norte 
Pseudochondrostoma duriense) estão inseridas no anexo II da Diretiva Habitats 
(92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 
conforme revisto pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Outras três espécies (sável, savelha e salmão) estão 
inseridas simultaneamente nos anexos II e V desta mesma Diretiva, correspondentes 
aos anexos B-II e B-V. Por fim, o barbo Luciobarbus bocagei está inserido apenas no 
anexo V deste mesmo diploma. 

Estas espécies ocorrem apenas no biótopo rio. 

5.6.5.2 ANFÍBIOS 

Nos levantamentos de campo foi possível confirmar a presença de duas espécies e, 
tendo em conta os biótopos presentes, atribuir outras onze como de ocorrência 
potencial (ANEXO VI, Quadro VI.3 do Volume IV - Anexos).  

Destas, duas espécies possuem estatuto de ameaça em Portugal, a salamandra-
lusitânica Chioglossa lusitanica e o tritão-palmado Lissotriton helveticus, estando 
classificadas como Vulnerável (VU). Outra espécie é considerada Quase Ameaçada (NT), 
a rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi. 

Seis espécies de anfíbios (Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Pelobates cultripes, 
Epidalea calamita, Hyla arborea e Rana iberica) estão inseridas no anexo IV da Diretiva 
Habitats (92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 
de abril conforme revisto pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Duas espécies (Chioglossa lusitanica e 
Discoglossus galganoi) estão inseridas simultaneamente nos anexos II e IV desta mesma 
Diretiva, correspondentes aos anexos B-II e B-IV. 

Os biótopos com maior diversidade de anfíbios serão o agrícola, os rios e a floresta de 
folhosas com nove espécies; a galeria ripícola é o biótopo seguidamente mais 
importante, com oito espécies.  
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A salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra) pode ocorrer nestes 
quatro biótopos da área de estudo. O pinhal as florestas mistas apresentam uma 
diversidade intermédia, com seis e cinco espécies, respetivamente. Aos biótopos áreas 
artificializadas e eucaliptal e outras exóticas atribui-se, respetivamente, quatro e três 
espécies. Aos afloramentos rochosos atribui-se apenas uma, o sapo-comum Bufo bufo, 
sem estatuto de ameaça em Portugal.  

5.6.5.3 RÉPTEIS 

Nos levantamentos de campo foi possível confirmar a presença de duas espécies e, 
tendo em conta os biótopos presentes, atribuir outras 15 como de ocorrência potencial 
(ANEXO VI, Quadro VI.4 do Volume IV- Anexos). Destas, quatro espécies possuem 
estatuto de ameaça em Portugal, o cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis e a 
víbora de Seoane Vipera seoanei, classificadas como Em Perigo (EN), e a cobra-lisa-
europeia Coronella austriaca e a víbora-cornuda Vipera latastei, classificadas como 
Vulnerável (VU). 

Três espécies de répteis (Lagartixa ibérica Podarcis hispanica, cobra-lisa-europeia 
Coronella austriaca e víbora de Seoane Vipera seoanei) estão inseridas no anexo IV da 
Diretiva Habitats (92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de abril, conforme revisto pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Outras três espécies (cágado-de-
carapaça-estriada Emys orbicularis, cágado-mediterrânico Mauremys leprosa e lagarto-
de-água Lacerta schreiberi) estão inseridas simultaneamente nos anexos II e IV desta 
mesma Diretiva, correspondentes aos anexos B-II e B-IV. 

O biótopo com maior diversidade de répteis é o agrícola, com um total de 14 espécies, 
seguido dos matos e das folhosas, com dez espécies cada.  

O pinhal, floresta mista e afloramentos rochosos apresentam uma diversidade 
intermédia, o primeiro com sete espécies e os seguintes com seis. Aos restantes 
biótopos atribui-se entre uma e quatro espécies. O cágado-de-carapaça-estriada 
ocorrerá potencialmente no rio e em zonas agrícolas com eventuais charcos/lameiros, a 
cobra-lisa-europeia nos matos e nos afloramentos, a víbora-cornuda no pinhal, nos 
matos, agrícola e afloramentos, e a víbora de Seoane nos matos e galeria ripícola. 

5.6.5.4 AVES 

Nos levantamentos de campo foi possível confirmar a presença de 47 espécies e, tendo 
em conta os biótopos presentes, atribuir a outras 86 ocorrência potencial (ANEXO VI, 
Quadro VI.5 do Volume IV- Anexos).  

Destas, quinze espécies possuem estatuto de ameaça em Portugal: 

i) o tartaranhão-cinzento Circus cyaneus com a classificação Criticamente em Perigo 
(CR); 
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ii) a águia-caçadeira Circus pygargus, a águia-real Aquila chrysaetos, a águia-
perdigueira Hieraaetus fasciata e a gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax 
pyrrhocorax com a classificação Em Perigo (EN); e 

iii) o bútio-vespeiro Pernis apivorus, o milhafre-real Milvus milvus (população 
invernante), o açor Accipiter gentilis, a ógea Falco subbuteo, o falcão-peregrino 
Falco peregrinus, o maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos, o cuco-rabilongo 
Clamator glandarius, o noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus, o cartaxo-
nortenho Saxicola rubetra e a escrevedeira-amarela Emberiza citrinella com a 
classificação Vulnerável (VU). 

Apenas uma das espécies com estatuto de ameaça foi confirmada nos levantamentos 
de campo, o falcão-peregrino. 

A suscetibilidade à colisão de todas estas espécies com estatuto é de nível intermédio, 
à exceção do maçarico-das-rochas, que apresenta nível elevado (ICNB/Atual ICNF, 
2010). 

• O tartaranhão-cinzento é uma espécie potencialmente nidificante na área de 
estudo, essencialmente em zonas de matos. 

• A águia-real e a águia-perdigueira poderão ocorrer na área, estando 
referenciadas apenas para uma quadrícula UTM, onde se localiza parte da 
superfície das Áreas Classificadas da Serra da Peneda-Gerês. Prevê-se que a sua 
ocorrência na área de estudo seja ocasional. O mesmo tipo de ocorrência 
ocasional é previsto para a gralha-de-bico-vermelho, que não ocorre em 
nenhuma das quadrículas abrangidas pela área de estudo, mas numa adjacente, 
não sendo, portanto, de excluir a sua presença potencial. 

• O bútio-vespeiro, o açor e o ógea são espécies florestais que nesta região 
utilizam os bosques de folhosas, mas também de pinheiro-bravo, para nidificar, 
e que podem caçar em áreas mais abertas. 

• O maçarico-das-rochas pode ocorrer ao longo de cursos de água corrente. 

Poderão ocorrer indivíduos invernantes de milhafre-real, sobretudo em áreas. Este 
biótopo é também potencialmente utilizado pelo cuco-rabilongo, juntamente com áreas 
de matos e zonas florestais, evitando, contudo, manchas extensas de coníferas.  

• O noitibó-cinzento pode surgir associado a bosques pouco densos de coníferas 
ou folhosas, podendo utilizar essas áreas tanto para nidificação, como para 
alimentação. O cartaxo-nortenho deverá ocorrer essencialmente na época de 
migração, período em que é pouco seletivo em termos de habitat. A 
escrevedeira-amarela ocorrerá durante a invernada, essencialmente associada 
ao biótopo agrícola. 

• A presença do falcão-peregrino foi confirmada na área de estudo durante os 
trabalhos, tendo sido observada numa pedreira, onde é possível que nidifique. 
A espécie poderá também caçar na área, nomeadamente em áreas abertas.  
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Dezanove espécies de aves estão inseridas no anexo I da Diretiva Aves (79/409/CEE) que 
corresponde ao anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, conforme revisto 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 
8 de novembro. 

Classificadas como SPEC 1 (espécies europeias cuja preocupação a nível de conservação 
é global, i.e., classificadas como “Criticamente em Perigo”, “Em Perigo”, “Vulneráveis” 
ou “Quase Ameaçadas” a nível global) estão cinco espécies de aves, das quais apenas 
uma apresenta estatuto de ameaça em Portugal, o milhafre-real, cuja população 
invernante, potencial na área, está classificada como “Vulnerável”.  

Classificadas como SPEC 2 (espécies cujas populações mundiais estão concentradas na 
Europa, e que estão classificadas como “Regionalmente Extintas”, “Criticamente em 
Perigo”, “Em Perigo”, “Vulneráveis”, “Quase Ameaçadas”, “Em decréscimo 
populacional”, “Depauperadas” ou “Raras” a nível europeu) estão 11 espécies; destas, 
em Portugal o cartaxo-nortenho e a escrevedeira-amarela têm classificação 
“Vulnerável”; o mocho-d’orelhas Otus scops tem a classificação “Informação 
Insuficiente” e o taralhão-cinzento Muscicapa striata “Quase ameaçado” (Cabral et al., 
2006) (ANEXO VI, Quadro VI.5 do Volume IV - Anexos). A maioria destas espécies 
apresenta um risco à colisão de nível intermédio, com exceção de três: a rola-brava 
Streptopelia turtur, a perdiz Alectoris rufa e o mocho-d’orelhas, cujo nível é elevado. 

O biótopo com maior diversidade de aves é a floresta de folhosas, com um total de 81 
espécies, seguido do pinhal com um total de 79 espécies. Seguem-se os biótopos floresta 
mista e áreas agrícolas.  

A ocorrência das espécies com estatuto de ameaça em Portugal distribui-se 
maioritariamente pelos matos (todas as espécies, à exceção de duas) e pelas áreas 
agrícolas (exceto o maçarico-das-rochas, noitibó-cinzento e gralha-de-bico-vermelho). 
Todos os restantes biótopos registam a presença de espécies com estatuto de ameaça, 
incluindo as áreas artificializadas (esta apenas com uma).  

Na Figura 5.35 é a presentada a distribuição destas espécies pelas quadrículas UTM 
10x10 de acordo com Equipa Atlas (2018) e com os levantamentos obtidos no âmbito 
do presente estudo. 

Destas espécies com estatuto de ameaça, apenas uma foi confirmada no terreno, de 
acordo com a informação apresentada no Quadro 5.31 sendo que a informação relativa 
à presença potencial das espécies foi obtida a partir das seguintes fontes de informação:  

• Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa atlas, 2008); 

• Guia de Aves – Guia de campo das aves de Portugal e Europa (Mullarney et al., 
2003); e  

• Aves Invernantes e Migradoras de Portugal 2011-2013 (Equipa atlas, 2018). 
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Figura 5.35 - Distribuição das espécies de aves com estatuto de ameaça em Portugal nas 
quadrículas UTM 10x10 km atravessadas pelos Troços em estudo 
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Quadro 5.31 – Confirmação no terreno de espécies com estatuto de ameaça em Portugal 

Nome científico Nome vulgar 
Quadrículas UTM 10 x 10 km 

Total EC* 
NG31 NG32 NG33 NG41 NG42 NG43 NG44 NG45 NG52 NG53 NG54 NG55 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro P       P   P  P VU 

Milvus milvus Milhafre-real             P VU 

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento            P P CR 

Circus pygargus Águia-caçadeira    P P  P  P  P  P EN 

Accipiter gentilis Açor P P        P P P P VU 

Aquila chrysaetos Águia-real           P  P EN 

Aquila fasciata Águia-perdigueira           P  P EN 

Falco subbuteo Ógea P P P P   P P  P P P P VU 

Falco peregrinus Falcão-peregrino C          P C C VU 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas  P   P        P VU 

Clamator glandarius Cuco-rabilongo           P  P VU 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento P P P P P P P P P P P P P VU 

Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho  P           P VU 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralha-de-bico-vermelho             P EN 

Emberiza citrinella Escrevedeira-amarela      P       P VU 

Total espécies  4P+1C 5P 2P 3P 3P 2P 3P 3P 2P 3P 9P 4P+1C 14P+1C  

* Estatuto de Conservação de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006); P – ocorrência potencial; C – ocorrência confirmada. 

NOTA: A gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e o milhafre-real (Milvus milvus) não ocorrem em nenhuma das quadrículas abrangidas pela área de estudo, mas dado que ocorrem em 
quadrículas adjacente, foi considerada a sua presença potencial 
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Da análise da informação cartográfica de apoio ao Manual de apoio à análise de projetos 
relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica 
(ICNB/Atual ICNF, 2010) relativa às aves, resulta que o Troço T5 apresenta uma ligeira 
sobreposição com a extremidade de uma área crítica para aves de rapina, ao longo de 
perto de 3 Km, numa faixa com largura máxima de 100m (Figura 5.36). 

Embora não existam mais sobreposições dos Troços com áreas críticas ou muito críticas 
para aves, algumas localizam-se na sua envolvência: 

• Uma área muito crítica para aves de rapina localizada, respetivamente, a 3 e 4 
km da AE, para leste; 

• Uma área muito crítica para aves de rapina localizada a 6 km, para leste; 

• Uma área muito crítica para aves de rapina localizada a 9 km da AE, para leste; 

• Uma área crítica para aves de rapina localizada, respetivamente, a 5 e 6 km da 
AE, para leste; 

• Uma área crítica para aves de rapina localizada, respetivamente, a 7 e 8 km da 
AE, para leste; 

• Uma área crítica para aves de rapina localizada a 8 km da AE, para leste. 

As restantes áreas críticas e muito críticas para aves na região localizam-se, 
aproximadamente, a uma distância de 10 km ou superior. 
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Figura 5.36 - Áreas críticas e muito críticas para as aves (ICNB/Atual ICNF, 2010) na 
envolvente da área de estudo. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

283 

5.6.5.5 MAMÍFEROS 

Nos levantamentos de campo foi possível confirmar a presença de sete espécies e, tendo 
em conta os biótopos presentes, atribuir a outras 36 ocorrência potencial (Quadro VI.6 
do ANEXO VI do Volume IV – Anexos). 

Entre as espécies que possuem estatuto de ameaça em Portugal, cinco estão 
classificadas como Vulneráveis (VU) (toupeira-d’água Galemys pyrenaicus, morcego-de-
ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum, morcego-rato-grande Myotis myotis, 
morcego-de-franja-do-sul Myotis escalerai e gato-bravo Felis silvestris) e duas espécies 
estão classificadas como Em Perigo (EN), o morcego de Bechstein e o lobo Canis lupus. 
Outra espécie é considerada Quase Ameaçada (NT), o coelho-bravo Oryctolagus 
cuniculus. 

Onze espécies de mamíferos estão inseridas no anexo IV da Diretiva Habitats 
(92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 
conforme revisto pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Oito espécies estão inseridas simultaneamente nos 
anexos II e IV desta mesma Diretiva, correspondentes aos anexos B-II e B-IV dos 
diplomas que transpuseram esta Diretiva para a legislação nacional. 

O biótopo com maior diversidade de mamíferos é a floresta de folhosas, 
destacadamente relativamente aos restantes, com 29 espécies. Seguem-se as zonas 
agrícolas, com 24, os pinhais e as galerias ripícolas, com 21 espécies. A floresta mista 
apresenta 17 espécies, e o rio, os matos e as áreas artificializadas apresentam uma 
diversidade média, respetivamente com 14, 11 e 9 espécies. Aos afloramentos rochosos 
e eucaliptal e outras exóticas atribuem-se apenas quatro e duas espécies.  

Relativamente às espécies com estatuto de ameaça, o biótopo mais relevante, onde 
deverão ocorrer seis das sete espécies, é galeria ripícola. Segue-se a floresta de folhosas 
(com quatro), as áreas agrícolas, com três, os rios e os matos (com duas), e o pinhal e a 
floresta mista (com uma espécie).  

Da análise da informação disponível relativamente à presença de alcateias, verifica-se 
que a área de estudo e os Troços se sobrepõem às áreas de distribuição descritas de três 
alcateias: Vez (confirmada), Vila Verde (confirmada) e Boulhosa (provável) (Figura 5.37). 

A informação relativa à distribuição de lobo pela área de estudo, proveniente do ICNF, 
indica a presença de indivíduos, entre 2013 e 2014, na área de estudo, nas quadrículas 
NG31, NG33, NG42, NG43, NG44, NG45, NG52, NG53, NG54 e NG55. Para a grande 
maioria destas quadrículas, existem vários registos de lobo que intersectam a área dos 
Troços, conforme pode ser observado na referida figura.  
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Figura 5.37- Distribuição de lobo na área de estudo e envolvente. 

Da análise da informação cartográfica de apoio ao Manual de apoio à análise de 
projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 
eléctrica (ICNB/Atual ICNF, 2010) relativa aos morcegos, resulta que, a área de estudo e 
respetivos troços alternativos não se sobrepõem a qualquer buffer de abrigos de 
importância ou outros conhecidos (Figura 5.38).  



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

285 

O abrigo mais próximo, de importância local/regional dista 6 km do troço mais próximo. 
Na mesma figura representam-se registos de espécies de morcegos na área de estudo e 
sua envolvente, disponibilizados pelo ICNF. 

 

Figura 5.38- Área de proteção de abrigos de morcegos de importância nacional e 
local/regional (ICNB/Atual ICNF, 2010) e localizações de morcegos (ICNF, 2013) na envolvente 

da área de estudo. 
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Por fim, é de destacar a presença de locais importantes para a conservação da toupeira-
d’água na área de estudo e sua envolvente, de acordo com a informação disponibilizada 
pelo ICNF sobre a distribuição da espécie Figura 5.39. 

 

Figura 5.39- Sítios Importantes para a conservação da toupeira-d ’água (ICNF, 2013) na área 
de estudo e sua envolvente. 
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5.6.5.6 BIÓTOPOS 

Na sequência da prospeção de campo identificaram-se 10 biótopos distintos na área de 
estudo (ver Quadro 5.26). De um modo geral, o biótopo dominante são os matos, que 
ocupam perto de 40% da sua superfície. Seguem-se a floresta mista e os eucaliptais com 
outras exóticas, ocupando cerca de 15% e 12% da área de estudo, respetivamente. No 
DESENHO 05.02 (Volume III – Peças Desenhadas) apresenta-se a distribuição de 
biótopos ao longo da área de estudo e respetivos troços alternativos. 
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5.7 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

5.7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A caracterização do Uso do Solo teve por com base a consulta de cartografia temática 
disponibilizada pela Direção Geral do Território – Carta de Ocupação do Solo de 2010, 
Nível 5 (COS 2015), apoiada pela fotointerpretação de ortofotomapas, e aferida por 
levantamentos de campo, realizado em novembro de 2018. 

A análise realizada é direcionada para a área de estudo, assim como para a sua 
envolvente próxima caso se verifique necessário. Esta caracterização servirá de base 
para uma avaliação sólida dos potenciais impactes no uso do solo para cada um dos 
troços em análise, permitindo igualmente a sua análise comparativa. 

Toda a informação cartográfica foi devidamente tratada através de um Sistema 
Informação Geográfica (SIG), sendo apresentado o resultado no DESENHO 06 (Volume 
III – Peças Desenhadas). As classes da COS Nível 5 foram agregadas nas situações em 
que se justificava para facilitar a leitura e análise do desenho. 

A cartografia é apresentada à escala 1:25.000 sobre a carta militar tal como 
recomendado no Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental das 
Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (REN/APAI,2006). 

5.7.2 DESCRIÇÃO GERAL DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

Tendo por base o DESENHO 06 (Volume III – Peças Desenhadas), apresenta-se no quadro 
seguinte a quantificação de áreas por classe de Uso do Solo para a totalidade da área de 
estudo. 

Quadro 5.32 – Ocupação de solo 

Ocupação do Solo 

Área Total Intercetada pela 
Área de Estudo Geral 

(ha) % 

Aceiros e/ou corta-fogos 37,3 0,6 

Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 111,8 1,9 

Águas interiores 10,2 0,2 

Culturas temporárias associadas culturas permanentes 33,3 0,6 

Culturas temporárias de regadio 244,2 4,0 

Culturas temporárias de sequeiro 101,6 1,7 

Equipamentos desportivos 2,0 0,0 

Estufas e Viveiros 0,5 0,0 

Florestas abertas de eucalipto 114,0 1,9 
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Ocupação do Solo 

Área Total Intercetada pela 
Área de Estudo Geral 

(ha) % 

Florestas abertas de outras folhosas 164,4 2,7 

Florestas abertas de outras resinosas 19,6 0,3 

Florestas abertas de pinheiro bravo 450,7 7,5 

Florestas de eucalipto 499,8 8,3 

Florestas de eucalipto com folhosas 69,4 1,2 

Florestas de eucalipto com resinosas 106,7 1,8 

Florestas de outras folhosas com resinosas 200,6 3,3 

Florestas de outras folhosas 326,9 5,4 

Florestas de outros carvalhos 169,7 2,8 

Florestas de outros carvalhos e outras 182,1 3,0 

Florestas de pinheiro bravo 356,5 5,9 

Florestas de pinheiro bravo com folhosas 241,0 4,0 

Indústria comércio e equipamentos gerais 4,6 0,1 

Matos 1.379,0 22,9 

Pomares 3,0 0,0 

Rede Viária 81,6 1,4 

Sistemas de Culturas e Parcelares Complexos 81,8 1,4 

Tecido Urbano Continuo 12,8 0,2 

Tecido Urbano Descontinuo 39,2 0,7 

Vegetação Herbácea Natural 19,5 0,3 

Vinhas  50,3 0,8 

Zonas Descobertas com pouca Vegetação 915,0 15,2 

Total 6.029,0 100,0 

 

De forma a simplificar a análise, procedeu-se a uma agregação das várias classes de 
ocupação do solo, de forma perceber aquelas mais representativas na área de estudo.  

Assim, na Figura 5.40 ilustra-se a distribuição das classes de ocupação de solo de forma 
mais agregada. 
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Figura 5.40– Principais classes de ocupação de solo na área em estudo 

Pela análise do Quadro 5.32 e da Figura 5.40 é possível concluir que a área de estudo é 
composta maioritariamente por áreas de floresta, 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, comercio e equipamentos gerais assumem valores muito pouco 
representativos na área de estudo. 

5.7.3 DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO POR TROÇO 

Seguidamente efetua-se a descrição do uso do solo presente nos troços em estudo. 

• TROÇO T1 

O Troço T1, com uma área de aproximadamente 572 ha, tem início na subestação de 
Ponte de Lima localizada na freguesia de Navio e Vitorino dos Piães, no concelho de 
Ponte de Lima. Neste troço, predominam as áreas de Florestas de pinheiro bravo e 
Eucalipto (Fotografia 5.2) e as áreas de matos baixos (Fotografia 5.3). 
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Fotografia 5.2- Áreas de Floresta de Pinheiro Bravo e Eucaliptos no Troço T1 

 

Fotografia 5.3- Áreas de Matos no Troço T1 

As áreas agrícolas são muito reduzidas, aparecendo pontualmente culturas temporárias 
de sequeiro e regadio (Fotografia 5.4). Neste Troço, observa-se o corredor de uma linha 
já existente (Fotografia 5.5). 

 

Fotografia 5.4- Áreas Agrícolas existentes no Troço T1 
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Fotografia 5.5- Corredor de uma Linha de MAT existente no Troço T1 

As áreas agrícolas também têm algum peso, nomeadamente na zona de Albergaria, 
Torrão, Cruzeiro, Merouços e Veiga, em simultâneo as áreas agrícolas (Fotografia 5.7), 
observa-se na mesma zona, tecido urbano descontínuo, áreas industriais e de comércio 
e rede Viária, nomeadamente a E1, EN201, e estradas municipais. (Fotografia 5.6). 

 

Fotografia 5.6- Tecido Urbano e Rede Viária existente no Troço T1 

 

Fotografia 5.7- Áreas Agrícolas existentes no Troço T1 
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• TROÇO T2 

Este troço deriva do Troço T1 em alternativa ao Troço T6. A povoação mais próxima do 
início do presente troço designa-se povoação de Ermida e localiza-se a sul do mesmo. 
Com uma área total de 281 ha, observa-se uma ocupação predominante de matos e 
zonas descobertas, com pouca vegetação e afloramentos rochosos (Fotografia 5.8). 
Mais a norte existem algumas áreas agrícolas compostas por sistemas culturais e 
parcelares complexos. Neste troço, não se observa tecido urbano. 

  

Fotografia 5.8- Áreas de Matos predominantes no Troço 2 

• TROÇO T3 

Este troço deriva do Troço T2, como alternativa ao Troço T4. Desenvolve-se para Este e 
a sua ocupação predominante corresponde a Florestas de outras folhosas, pinheiro 
bravo e outras resinosas (Fotografia 5.10). As áreas de matos alternados com 
afloramentos rochosos e zonas descobertas e com pouca vegetação também têm 
alguma representatividade neste troço (Fotografia 5.9). 

 

Fotografia 5.9- Áreas de Afloramentos Rochosos no Troço T3 
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Fotografia 5.10- Manchas de Floresta, intercalados com matos e alguns afloramentos 
rochosos no Troço T3 

No limite sul do troço observa-se a existência de uma linha de água, o Rio Vade, ladeado 
por vegetação ripícola densa e heterogénea (Fotografia 5.11). 

 

Fotografia 5.11- Rio Vade e Vegetação Ripícola inerente no Troço 3 

A nível de tecido urbano, o troço atravessa uma pequena povoação designada de 
Lobagueira, composta por poucas habitações dispostas em aglomerados e a parte mais 
norte do troço atravessa a povoação de Boivivo. Esta povoação encontra-se disposta em 
socalcos, envolvida por parcelas agrícolas associadas às próprias habitações (Fotografia 
5.12). A sul da povoação de Boivivo, no limite este do troço assinala-se a existência de 
um campo de futebol. 
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Fotografia 5.12- Áreas Urbanas e Agrícolas no Troço T3 

• TROÇO 4 

O Troço T4 deriva do Troço 2 e corresponde a uma alternativa ao Troço T3. No que 
respeita à ocupação do solo predominante referem-se as zonas descobertas e com 
pouca vegetação, seguidas das áreas de Floresta de Pinheiro bravo, outras resinosas. Na 
zona central deste troço ( Fotografia 5.13), observa-se a existência de uma pedreira. A 
povoação de Permedelos e Grovelas são parcialmente atravessadas pelo troço. 

 

Fotografia 5.13- Áreas de Matos rasos e manchas florestais no Troço T4 

• TROÇO T5 

Este corresponde ao troço alternativo com a maior extensão e consequentemente, 
maior área (1.125,9 ha). Este troço é caracterizado pela existência ao longo de toda a 
sua extensão de um corredor de uma linha de AT já existente (Fotografia 5.14), e pela 
escassa existência de áreas urbanas. Relativamente a estas áreas urbanas, refere-se a 
proximidade a Gojo, e proximidade mas não interferência às povoações de Gojo e 
Quintão e Souto da Lama.  
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Fotografia 5.14- A Oeste Povoação de Souto da Lama, e corredor de uma LMAT existente 
no Troço T4 

No que respeita à sua ocupação, observa-se predominantemente áreas de matos, zonas 
descobertas com pouca vegetação alternadas com afloramentos rochosos e áreas de 
florestas de pinheiro bravo, eucalipto e outras folhosas (Fotografia 5.15).  

  

Fotografia 5.15- Áreas de Matos e Afloramentos rochosos e áreas de Floresta Mista no 
Troço T4 

Salienta-se igualmente a existência de muitas manchas de matos e floresta ardida 
(Fotografia 5.16), sendo que algumas destas manchas já estão em fase de regeneração 
e observa-se o crescimento de novas espécies que compõe a vegetação rasteira e matos 
rasos característicos desta zona. 
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Fotografia 5.16- Áreas Ardidas de Floresta e de Matos no Troço T4 

Pontualmente observam-se algumas manchas de área agrícola compostas 
maioritariamente por culturas temporárias de sequeiro e regadio e algumas áreas de 
Vinha (Fotografia 5.17). 

  

Fotografia 5.17- Áreas Agrícolas, Vinha e apoio de LMAT no Troço 5 

O Troço T5 atravessa a EN203 (Fotografia 5.18), a sul do Rio Lima.  

 

Fotografia 5.18- Atravessamento da EN203 no interior do Troço T5 
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Mais a Norte, observa-se o atravessamento do rio Lima, junto da povoação de Touvedo 
(São Lourenço) a Este e a povoação de Quintela de Baixo e de Cima a Oeste do limite do 
troço (Fotografia 5.19). O atravessamento do rio Lima corresponde igualmente ao limite 
do concelho de Ponte da Barca, sendo que o troço continua a desenvolver-se no sentido 
sul-norte abrangendo parte do concelho de Arcos de Valdevez. 

 

Fotografia 5.19- Rio Lima no Troço T5  

• TROÇO T6 

O Troço T6 com uma área de 363,7 ha, deriva do Troço T1 como alternativa ao Troço T2. 
Este troço permite que o futuro traçado da linha rume a uma direção Oeste, estando 
inserido na sua totalidade no concelho de Ponte de Lima. Este Troço apresenta uma 
ocupação de solo muito diversificada. O uso predominante corresponde a áreas de 
Matos e Zonas descobertas e com pouca vegetação (Fotografia 5.20) seguida de áreas 
de Floresta de eucalipto (Fotografia 5.21). 
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Fotografia 5.20- Áreas de Matos de Zonas descobertas e com pouca vegetação no Troço T6 

 

Fotografia 5.21- Áreas de Floresta de Pinheiro Bravo e Eucaliptos no Troço T6 

Neste troço, observa-se igualmente a existência de algumas manchas de florestas de 
carvalhos e outras folhosas (Fotografia 5.22). 

 

Fotografia 5.22- Manchas de Floresta de Carvalhos e outras Folhosas no Troço T6 
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Relativamente às áreas urbanas, observa-se ao longo deste troço uma fraca ocupação 
de tecido urbano contínuo e descontínuo, com a exceção da zona mais a norte do troço, 
junto da povoação de ribeira, Fonte do Monte localizados na freguesia de Refóios do 
Lima.  

Nesta zona de Refóios do Lima, o Troço atravessa o Rio Lima e uma ecovia, bem como 
um conjunto de infraestruturas rodoviários correspondentes ao nó do IP9, IC28 e a A27 
(Fotografia 5.23). 

 

Fotografia 5.23- Infraestruturas viárias existentes no Troço T6 

As áreas agrícolas aparecem associadas a habitações dispersas, existem 
predominantemente no centro do troço e têm um peso reduzido a nível de ocupação, e 
são compostas por áreas de pomares, alguma vinha, oliveira e alguns castanheiros 
(Fotografia 5.24). 

 

Fotografia 5.24- Áreas de Olival no Troço T6 

Este troço é atravessado pelo rio Lima e pelo Rio Trovela. O Rio Lima, com uma galeria 
ripícola muito evidente e desenvolvida (Fotografia 5.25). O leito de cheia corresponde a 
uma área fértil com socalcos de cultivo de milho, prados seminaturais, e algum olival 
disperso. 
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Fotografia 5.25- Rio Lima no Troço T6 

• TROÇO T7 

O Troço T7 deriva do Troço T6 e corresponde a uma alternativa ao Troço T14 que se 
desenvolve a Oeste paralelamente ao Troço T7. É caracterizado pela elevada cobertura 
de florestas de eucaliptos e outras folhosas e algumas resinosas alternadas com áreas 
de matos. 

• TROÇO T8 

Este Troço T8, localizado a Oeste da área de estudo, insere-se integralmente no 
concelho de Ponte de Lima, e tem início na povoação de Souto, localizado na freguesia 
de Ribeira e termina a Oeste da povoação de Cruz, na freguesia de Bárrio e Cepões. Este 
troço apresenta uma ocupação bastante diversificada, que varia desde floresta de 
pinheiro bravo e eucalipto, a floresta mais naturalizada (floresta de outras folhosas) 
(Fotografia 5.26). Relativamente às áreas agrícolas, refere-se a existência de áreas de 
pastagem limitadas por vinha ou olival. Identificam-se igualmente áreas de vinha com 
alguma extensão e pontualmente ao longo do troço, observam-se áreas de olival. 

 

Fotografia 5.26- Áreas de Floresta Eucalipto no Troço T8 
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O tecido urbano está presente de forma contínua e assume alguma importância neste 
troço, nomeadamente as localidades de Martim, Defesa, Casais, Nova, Casa Nova e de 
forma descontínua, pela existência de habitações pontuais, principalmente a Sul do 
troço, que na sua envolvente apresentam-se áreas agrícolas em parcelas e respetivas 
infraestruturas de apoio agrícola (Fotografia 5.27). 

  

Fotografia 5.27- Tecido Urbano e áreas agrícolas no Troço T8 

No interior deste troço, identificam-se igualmente alguns edifícios de cariz industrial e 
comercial bem como um campo de futebol (Fotografia 5.28). 

 

Fotografia 5.28- Campo de futebol existente no Troço T8 

A existência de várias redes rodoviárias, nomeadamente A3/IP1, IP9, EM1241, EN202 e 
outras estradas municipais (Fotografia 5.29), são também um elemento marcante neste 
troço. 
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Fotografia 5.29- Rede viária no Troço T8 

• TROÇO T9 

O Troço T9 localiza-se paralelamente ao Troço T10, a sul da povoação de Lastral, na 
freguesia de Refóios do Lima (concelho de Ponte de Lima) e desenvolve-se para 
nordeste, atravessando marginalmente a freguesia de Calheiros, a oeste da povoação 
de Vacariça e de Rendufe e caracteriza-se essencialmente pela ocupação predominante 
de matos rasos de tojo e alguns afloramentos rochosos e ocorrem pequenas manchas 
de floresta mista compostas por carvalhos e castanheiros (Fotografia 5.30).  

A sul do troço dominam os povoamentos de florestas de eucaliptos e uma pequena 
mancha de pinheiro e alguns sobreiros dispersos. Neste troço, não se verifica a 
existência de áreas habitacionais ou qualquer outro edifício. 

 

Fotografia 5.30- Afloramentos rochosos, e manchas de floresta de eucalipto no Troço T9 
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• TROÇO T10 

Este troço insere-se integralmente no concelho de Ponte de Lima, tem o seu início perto 
da povoação de Penedo, na freguesia de Refóios do Lima e desenvolve-se a noroeste da 
área de estudo. Este troço dá seguimento ao Troço T7 e corresponde a uma alternativa 
ao Troço T9. 

Neste troço, a ocupação predominante corresponde às áreas de Zonas descobertas e 
com pouca vegetação e alguns Matos (Fotografia 5.33). As áreas florestais são muito 
pouco evidentes, e as existentes são compostas por manchas de eucalipto, e pinheiro 
bravo e pontualmente alguns sobreiros, carvalhos e castanheiros.  

A sul, observa-se o atravessamento da EM 523 e algumas (muito poucas) habitações 
pontuais pertencentes à povoação de Lastral ladeadas por pequenas parcelas agrícolas, 
hortas com algumas árvores de fruto. 

 

Fotografia 5.31- Zonas descobertas e com pouca vegetação, afloramentos rochosos e áreas de 
floresta no Troço T10 

• TROÇO T11 

O Troço T11, proveniente do troço T14 ou em alternativa do Troço T12, localiza-se a 
norte da povoação de Cruz, na freguesia de Bárrio e Cepões (concelho de Ponte de Lima), 
apresenta uma ocupação predominante de Matos baixos de Tojo intercalado 
pontualmente com afloramentos rochosos e alguma área de Floresta de outros 
Carvalhos, outras folhosas e algum eucalipto e pinheiro. Relativamente às áreas 
agrícolas, desenvolvem-se três pequenas áreas no interior do troço constituídas 
essencialmente por pastagens. Neste Troço observa-se a inexistência de áreas urbanas 
contínuas e descontínuas. Relativamente à rede viária, este troço é atravessado pela 
EN306 e a EM523. 
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• TROÇO T12 

Este troço, deriva dos Troços alternativos T15 ou T13 e localiza-se a Oeste da área de 
estudo. Este troço corresponde a um dos dois maiores Troços alternativos em análise, 
com uma área de 966,14 ha. Este troço tem início a oeste da povoação de Almoinha, na 
freguesia de Miranda (concelho de Arcos de Valdevez) e desenvolve-se para Norte 
terminando a oeste da povoação de Mangueiro, na freguesia de Portela (concelho de 
Monção). 

A sua ocupação é muito diversificada, sendo que a sua maioria é ocupada por áreas de 
matos baixo de tojo com afloramentos rochosos e zonas descobertas e com pouca 
vegetação (Fotografia 5.32). 

  

Fotografia 5.32- Matos baixos de tojo com afloramentos rochosos e zonas descobertas e com 
pouca vegetação no Troço T12 

No que respeita às áreas Florestais, observam-se algumas manchas de Florestas de 
Carvalhos jovens e adultos, outras folhosas e algumas de eucalipto e pinhal. (Fotografia 
5.33)  

 

Fotografia 5.33- Áreas de floresta de pinheiro bravo no Troço T12 

A norte do Troço, observam-se pequenas manchas de área agrícola compostas por 
culturas temporárias de sequeiro e regadio, associados normalmente a aglomerados 
habitacionais (Fotografia 5.34). 
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Fotografia 5.34- Áreas de socalcos agrícolas e habitações dispersas no Troço T12 

Relativamente aos espaços edificados, refere-se a existência de pequenos aglomerados 
habitacionais associados à povoação de Soutelo e Senharei. Muito pontualmente 
ocorrem algumas casas de habitação e apoios agrícolas dispersos. Este troço é 
atravessado pelas estradas EN 303, EM1302 e EN301 (Fotografia 5.35). 

 

Fotografia 5.35- Aglomerados urbanos, povoação de Senharei 

• TROÇO T13 

O Troço T13, deriva do Troço T12 que se desenvolve na parte Oeste ou deriva do Troço 
T5 que se desenvolve na parte Este. O Troço T13 desenvolve-se integralmente no 
concelho de Monção. Em termos de ocupação predominante referem-se as áreas de 
florestas abertas de pinheiro bravo e outras folhosas (Fotografia 5.36). Os Matos 
também correspondem a um uso com significado neste troço. Relativamente às áreas 
urbanas, importa referir que as mesmas são inexistentes neste troço, registando-se 
apenas a povoação mais próxima, designada de Granja, que se localiza a sul do troço. 
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Fotografia 5.36- Florestas abertas, intercaladas com áreas de matos densos no Troço T13 

• TROÇO T14 

O Troço T14 deriva do Troço T13 e corresponde a uma alternativa ao Troço T15. Em 
termos de ocupação, os matos são predominantes, seguidos de florestas de pinheiro 
bravo e outras folhosas (Fotografia 5.37). 

 

Fotografia 5.37- Florestas de pinheiro bravo e outras folhosas no Troço T14 

Neste Troço observam-se algumas manchas de áreas de floresta e matos ardida, sendo 
que atualmente parte já esta a recuperar e regenerar naturalmente (Fotografia 5.38). 

 

Fotografia 5.38- Áreas de Matos e Floresta Ardida no Troço T14 
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Relativamente a áreas de habitação, observam-se algumas habitações no seguimento 
da povoação de Pereiro. No Limite esquerdo do troço, na zona mais a norte observa-se 
a proximidade do Troço à povoação do Freixo e do lado esquerdo a povoação de 
Cavenca. 

• TROÇO T15 

Este Troço deriva do Troço T13 e corresponde a uma alternativa ao Troço T15. 
Relativamente à sua ocupação, observa-se a predominância de área de florestas de 
pinheiro bravo e algumas zonas descobertas e com pouca vegetação. 

A nível de ocupação humana, observa-se a inexistência de habitações no interior do 
troço, mas regista-se a existência de algumas povoações do lado esquerdo do limite do 
troço (Fotografia 5.39). 

 

Fotografia 5.39- Áreas de Floresta de pinheiro bravo e matos no Troço 15 

• TROÇO T16 

O Troço T16 desenvolve-se no concelho de Monção e corresponde ao troço para a 
chegada da linha ao ponto de ligação a Rede Elétrica Espanhola (REE), onde o uso do 
solo corresponde maioritariamente a áreas de matos intercalados com afloramentos 
rochosos e áreas de florestas de pinheiro e eucalipto. Muito pontualmente ocorrem 
algumas casas de habitação e apoios agrícolas dispersos. Este troço é atravessado pelas 
estradas EM1124 e a variante à EN202 (Fotografia 5.40). 

  

Fotografia 5.40- Áreas agrícolas e florestas no Troço T16  
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5.8 SOLOS  

5.8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Apresenta-se na presente Capítulo a caracterização geral dos solos ocorrentes na área 
de estudo. Esta caracterização de solos teve em conta o seu valor e aptidão. 

Assim, os solos da área de estudo foram caracterizados tendo em conta os seguintes 
elementos: 

• Cartas dos Solos de Portugal à escala 1:100.000; 

• Carta de Aptidão Agrícola e Florestal de Solos da DRAP-Norte; 

• Zonas da área de estudo integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), uma 
vez que esta condicionante legal compreende os solos de maior aptidão e 
produtividade agrícola; 

• Legenda da Carta de Solos do Mundo, da FAO/UNESCO (FAO/UNESCO,1987), 
para classificação das unidades pedológicas identificadas; 

• Notícia explicativa da Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura do 
Nordeste de Portugal, para apoio à descrição das características de cada solo; 

• Informação disponibilizada pela DRAP Norte e pelos PDM respetivos de cada um 
dos concelhos que integram a área de estudo; 

• Resultados do levantamento de campo realizado. 

Considerando os elementos acima referidos procedeu-se, em primeiro lugar, à 
caracterização dos solos da área de estudo atendendo às características principais dos 
solos nela presentes e à sua distribuição e representatividade ao longo de cada um dos 
troços alternativos. 

Em segundo lugar foi determinada a aptidão dos solos com base na Carta de Aptidão da 
DRAP-Norte. 

Por último é efetuada a classificação da aptidão dos solos da área de estudo, por 
sobreposição entre a carta de aptidão de solos e a carta da Reserva Agrícola Nacional, 
para cada um dos troços em análise para implementação do Projeto. 

5.8.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS 

A disposição e relação dos diversos constituintes do solo definem o seu tipo, contendo 
cada unidade pedológica, um número variável de camadas sucessivas e de horizontes 
com diferentes propriedades físicas, químicas e biológicas. 
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Tendo por base as Cartas dos Solos de Portugal à escala 1:100.000 e os resultados do 
levantamento de campo realizado, foi esboçada uma Carta de Solos atualizada para a 
área de estudo, a qual constitui o DESENHO 07 (Volume III – Peças Desenhadas). 

Da observação da Carta de Solos identificaram-se na área de estudo, para além da Água, 
um total de 4 unidades pedológicas predominantes, designadamente: 

• Antrossolos; 

• Regossolos; 

• Leptossolos;  

• Fluvissolos. 

As unidades pedológicas identificadas foram ordenadas e classificadas de acordo com 
os grupos principais da Legenda da Carta de Solos do Mundo, da FAO/UNESCO 
(FAO/UNESCO,1987). No que respeita à descrição das características de cada solo 
identificado, recorreu-se à notícia explicativa da Carta de Solos e Aptidão da Terra para 
a Agricultura do Nordeste de Portugal. 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição do tipo de solos identificado: 

ANTROSSOLOS (AT) 

São solos que, pela atividade humana, sofreram uma modificação profunda por 
soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou perturbação 
dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, adições seculares de materiais 
orgânicos, rega contínua e duradoura, etc. Estes solos ocorrem, de uma maneira geral, 
por toda a área de estudo. 

REGOSSOLOS (RG) 

São solos de materiais não consolidados, com exceção de materiais com propriedades 
flúvicas ou de textura grosseira ou muito pedregosa, não tendo horizontes de 
diagnóstico além de um A ócrico ou úmbrico e sem propriedades hidromórficas a menos 
de 50 cm de superfície. Estes solos ocorrem, de uma maneira geral, em abundância, por 
toda a área de estudo. 

LEPTOSSOLOS (I) 

São solos limitados por rocha contínua dura e coerente a partir de menos de 50 cm de 
profundidade, ou solos de material não consolidado muito pedregoso, tendo menos de 
20% de terra fina até 125 cm de profundidade. Estes solos ocorrem pontualmente, na 
área de estudo. 
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FLUVISSOLOS (J) 

São solos desenvolvidos a partir de matérias aluvionares, com propriedades flúvicas e 
sem horizontes de diagnóstico além de um horizonte A ócrico, mólico ou úmbrico ou um 
horizonte H, hístico. Estes solos ocorrem, de uma maneira geral, de uma forma quase 
residual, em toda a área de estudo. 

No que respeita à predominância efetiva de cada tipo de solos existente na área de 
estudo geral, apresenta-se na Figura 5.41 uma representação gráfica e respetivas 
percentagens de área de ocorrência de cada tipo de solos identificados.  

 

Figura 5.41 – Representação gráfica das classes de solos identificadas na área de estudo (AE) 
e respetiva quantificação 

Da análise da Figura 5.41 é possível constatar que os solos predominantes na área de 
estudo são os Regassolos, com uma percentagem total de área abrangida de 72% 
correspondente a uma área total de 4.344,2 ha, seguidos dos Antrossolos com uma 
afetação de 19% correspondente a uma área total de 1.121,7ha, os Leptossolos com 
uma representatividade de 9% da área total de estudo correspondente a uma área de 
535,3 ha e, por último, os Fluvissolos e Água abrangidos de forma marginal (cerca de 
0,46% no total correspondente a uma área total de 27,8 ha) em toda a área de análise. 

Relativamente à caracterização do tipo de solos existente nos vários troços em análise, 
apresenta-se de seguida a análise e respetiva quantificação. Na Figura 5.42 e no Quadro 
5.33 apresenta-se uma síntese da informação. 
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Figura 5.42 – Identificação e Quantificação dos Solos existentes ao longo dos Troços 
Alternativos 

Da análise da Figura 5.42, é possível constatar que os solos predominantes 
correspondem aos Regossolos, com a exceção dos Troços T1 e Troço 16, que 
correspondem aos Leptossolos. Os solos Fluvissolos aparecem com uma predominância 
muito reduzida ao longo de toda a área de análise. 

Quadro 5.33 – Representatividade de solos por troço alternativo 

CLASSES DE 
SOLOS 

TROÇOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

ÁREA DE SOLOS EXISTENTES (%) 

Água - - - - - 1,3 - - - - - -- - - - 1,2 

Antrossolos 25,6 22,6 27,3 2,7 28,8 6,1 26,6 42,1 2,8 6,6 19 12,9 9,9 0,6 1,7 8,9 

Leptossolos 49,4 3,4 - - - 14,1 - 7,0 - - - 5,4 - 3,2 3,6 77,2 

Fluvissolos - - - 0,5 0,06 1,5 - 3,3 - - - - - - - - 

Regossolos 25,0 74,0 72,7 96,8 71,1 77,0 73,4 47,5 97,2 93,4 80,98 81,7 90,1 96,2 94,7 12,8 
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5.8.3 CARACTERIZAÇÃO DA APTIDÃO DO SOLO NA ÁREA DE ESTUDO 

Relativamente à aptidão agrícola, de acordo com a Carta de Aptidão de Solos, (DESENHO 
08; Volume III – Peças Desenhadas) que representa a aptidão agrícola e florestal dos 
solos, na área de estudo e em cada um dos troços alternativos verifica-se que os solos 
identificados são, maioritariamente, solos sem aptidão agrícola. A análise de aptidão dos 
solos presentes na área de estudo teve também por base a informação disponibilizada 
pela DRAP Norte e pelos PDM respetivos de cada concelho. 

Na Figura 5.43 seguinte, apresenta-se uma representação gráfica das áreas de aptidão 
agrícola e florestal dos solos na Área de Estudo. 

 

Figura 5.43 – Aptidão Agrícola e Aptidão Florestal dos Solos na Área de Estudo 

Através da análise da Figura 5.43 é possível observar que na área de estudo os solos 
apresentam-se na sua maioria sem aptidão agrícola (81% correspondente a uma área 
de 4.886,9 ha, sendo que cerca de 18% dos solos apresentam uma aptidão marginal 
/moderada e apenas menos de 1% apresentam uma aptidão elevada.  

No que respeita à aptidão florestal, é possível observar que os solos com uma aptidão 
florestal Marginal são predominantes, correspondendo a cerca de 3.119 ha (cerca de 
52%), 41% apresentam uma aptidão florestal moderada e 6,5% dos solos apresentam 
uma aptidão florestal elevada. 

Relativamente aos vários troços alternativos em análise, na Figura 5.44 e na Figura 5.45, 
apresenta-se uma ilustração gráfica da capacidade agrícola e florestal dos solos 
respetivamente. 
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Figura 5.44 – Aptidão Agrícola dos Solos nos vários Troços Alternativos 

 

Figura 5.45 – Aptidão Florestal dos solos nos vários Troços Alternativos 

Da análise dos gráficos acima, é possível constatar 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.  
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5.9 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

5.9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No presente Capítulo analisam-se os instrumentos de ordenamento do território e 
condicionantes ao uso do solo, em vigor na área de estudo, de forma a verificar a 
conformidade e compatibilidade do projeto com as disposições constante destes 
instrumentos. Os instrumentos de ordenamento e de planeamento do território 
definem as opções estratégicas de desenvolvimento do território e regime, definindo os 
regimes específicos de uso do solo e respetiva programação. 

Relativamente às condicionantes ao uso do solo que incluem as restrições de utilidade 
pública (REN, RAN) e servidões administrativas, destinam-se a assegurar a preservação 
de valores naturais ou de bens e funcionalidades de interesse público (estradas, 
caminhos de ferro, infraestruturas de transporte de energia, etc.). 

A análise efetuada teve as seguintes fontes de informação: 

• Informação disponibilizada pela DGOTDU sobre os IGT em vigor (através do 
Sistema Nacional de Informação do Território – SNIT), incluindo as Cartas de 
Ordenamento e de Condicionantes dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos 
Concelhos atravessados, as quais foram conferidas junto das Câmaras 
Municipais a sua respetiva atualização e a existência de outros Planos com 
incidência na área a estudar, bem como eventuais revisões dos PDM; 

• Pesquisa documental, relativa às condicionantes identificadas e cartografadas 
em fase anterior, nomeadamente nas associadas à RAN (obtida junto dos 
municípios), REN (obtida junto da CCDR-Norte), análise de cartas de ocupação 
do solo e ortofotomapas; 

• Entidades contactadas no âmbito do projeto  

Como resultado foi elaborada um conjunto de peças desenhadas apresentadas no 
Volume III – Peças Desenhadas correspondentes a: 

• Enquadramento do Projeto com os extratos da Carta de Ordenamento de cada 
Município abrangido (DESENHOS 09.01 a 09.12; Volume III – Peças Desenhadas); 

• Enquadramento do Projeto com os extratos das Cartas de Condicionantes de 
cada Município abrangido (DESENHOS 10.01 a 10.19; Volume III – Peças 
Desenhadas); 

• Carta de Outras Condicionantes, onde se inclui a informação de condicionantes 
existentes enviadas pelas várias entidades contactadas (DESENHO 11; Volume 
III – Peças Desenhadas); 

• Enquadramento do Projeto na RAN de cada Município (DESENHO 12; Volume III 
– Peças Desenhadas); 
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• Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta de REN (DESENHO 13; Volume 
III – Peças Desenhadas). 

A respetiva cartografia produzida, apresenta-se detalhada no Quadro 5.34. O quadro foi 
estruturado por município e respetiva cartografia inerente em cada PDM respetivo. 

Quadro 5.34 – Designação e enumeração da Cartografia de Enquadramento do Projeto nos 
extratos das Cartas de Ordenamento e de Condicionantes dos PDM cada Concelho abrangido 

Concelho Extrato de Cartografia do PDM Designação da Peça 
Desenhada (Vol. III) 

Ponte de Lima 

Planta da Situação Existente – Equipamentos, 
Património Cultural e Oferta Turística 

DESENHO 10.01 

Planta de Condicionantes DESENHO 10.02 

Planta de Condicionantes- Anexo I - Áreas 
Florestais Percorridas por Incêndios 

DESENHO 10.03 

Planta de Condicionantes – Anexo II – Classe 
Alta e Muito Alta da Carta de Perigosidade de 
Incêndio Florestal 

DESENHO 10.04 

Planta de Ordenamento DESENHO 09.01 

Arcos de Valdevez 
Planta de Condicionantes DESENHO 10.05 

Planta de Ordenamento DESENHO 09.02 

Ponte da Barca 

Planta de Condicionantes DESENHO 10.06 

Planta de Condicionantes Florestais DESENHO 10.07 

Planta de Ordenamento – Património e 
Salvaguardas 

DESENHO 09.03 

Planta de Ordenamento – Qualificação 
Funcional e Operativa 

DESENHO 09.04 

Paredes de Coura 

Planta de Condicionantes DESENHO 10.08 

Planta de Condicionantes – Anexo I – Planta de 
Zonas de Conflito Acústico 

DESENHO 10.09 

Planta de Condicionantes – Anexo II – Planta de 
Áreas percorridas por Incêndios 

DESENHO 10.10 

Planta de Condicionantes – Anexo III – Planta 
das Classes Alta e Muito Alta Perigosidade de 
Incêndio Florestal 

DESENHO 10.11 

Planta de Ordenamento DESENHO 09.05 

Planta de Ordenamento – Anexo I – Planta de 
Proteções 

DESENHO 09.06 

Planta de Ordenamento – Anexo II – Carta da 
Estrutura Ecológica Municipal 

DESENHO 09.07 

Monção 

Planta de Condicionantes – 2.0 DESENHO 10.12 

Planta de Condicionantes – 2.1 – Anexo – Áreas 
Percorridas por Incêndios 

DESENHO 10.13 

Planta de Condicionantes – 2.2 – Anexo – Risco 
de Incêndio 

DESENHO 10.14 

Planta de Ordenamento - 1 DESENHO 09.08 
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Concelho Extrato de Cartografia do PDM Designação da Peça 
Desenhada (Vol. III) 

Melgaço 

Planta de Condicionantes DESENHO 10.15 

Planta de Condicionantes - Áreas Ardidas DESENHO 10.16 

Planta de Condicionantes – Classes Alta e Muito 
Alta de Perigosidade de Incêndio Florestal 

DESENHO 10.17 

Planta de Ordenamento DESENHO 09.09 

Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico DESENHO 09.10 

Vila Verde 

Planta de Condicionantes – Áreas Ardidas e 
Áreas de Perigosidade de incêndio Florestal 

DESENHO 10.18 

Planta de Condicionantes – Recursos Naturais, 
Património Edificado, Infraestruturas e 
Atividades Perigosas 

DESENHO 10.19 

Planta de Ordenamento – Qualificação 
Funcional do Solo 

DESENHO 09.11 

Planta de Ordenamento – Salvaguardas e 
Execução do Plano 

DESENHO 09.12 

 

No que respeita às condicionantes existentes na área de estudo foram divididas e 
analisadas em:  

• Condicionantes biofísicas; 

• Condicionantes urbanísticas; 

• Outras condicionantes, servidões e restrições públicas. 

5.9.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo do projeto 
apresentam-se no Quadro 5.35. 

Quadro 5.35 – Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor na área de estudo 

TIPO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO 

TERRITORIAL (IGT) 
DIPLOMA LEGAL 

Sectorial 

Rede Natura 2000 
Resolução de Conselho de Ministros 
115-A/2008 de 21 de julho 

Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica 

(PGRH) 

Minho e Lima 
(RH1) 

Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 52/2016, de 20 de setembro 

Plano de Gestão de 
Riscos de 

Inundações da 
Região Hidrográfica 

Minho e Lima 

Resolução de Conselho de Ministros nº 
51/2016, de 20 de setembro, alterado 
pela Declaração de Retificação 22-
1A/2016, de 18 de novembro 

Programa Regional de Ordenamento 
Florestal entre Douro e Minho 

(EDM) 

Portaria nº 58/2019 de 11 de 
fevereiro, alterado pela Declaração de 
Retificação nº 14/2019 
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TIPO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO 

TERRITORIAL (IGT) 
DIPLOMA LEGAL 

Regional 
Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território (PROT) 

Norte 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 29/2006, de 23 de março (embora 
o documento já se encontre elaborado, 
encontra-se em discussão pública) 

Planos Municipais 
de Ordenamento 

do Território 
(PMOT) 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) 

Ponte de Lima 

Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 81/2005 de 21 de março, alterado 
por: 

• Aviso 22988/2010 de 10 de 
novembro 

• Aviso n.º 4269/2012 de 16 de 
março 

• Aviso n.º 1294/2018 de 26 de 
janeiro 

• Aviso n.º 12730/2018 de 4 de 
setembro 

• Aviso n.º 2837/2019 de 20 de 
fevereiro 

Vila Verde 

Aviso n.º 12954/2014 de 14 de 
novembro, alterado por: 

• Declaração n.º 58/2015 de 10 de 
março, 

• Aviso n.º 8047/2016 de 27 de 
junho, 

• Aviso n.º 1214/2018 de 25 de 
janeiro 

• Aviso n.º 3972/2018 de 23 de 
março 

• Aviso n.º 912/2019 de 1 de 
fevereiro; 

• Aviso n.º 8076/2019 de 9 de maio 

Ponte da 
Barca 

• Aviso n.º 9043/2013, de 15 de 
julho 

• Aviso n.º 14269/2019 de 13 de 
setembro 

Arcos de 
Valdevez 

Aviso n.º 24235/2007, de 10 de 
dezembro, alterado por: 

• Aviso n.º 8648/2015, de 7 de 
outubro 

• Aviso n.º 8566/2018, de 22 de 
junho 

Paredes de 
Coura 

• Aviso n.º 143/2016, de 7 de 
janeiro 

Monção 

Aviso n.º 9853/2009, de 20 de maio; 
alterado por: 

• Aviso n.º 13391/2011, de 28 de 
junho 
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TIPO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO 

TERRITORIAL (IGT) 
DIPLOMA LEGAL 

Planos Municipais 
de Ordenamento 
do Território 
(PMOT) 
(cont.) 

Plano Diretor 
Municipal (PDM)  

(cont.) 
Melgaço 

Aviso n.º 10929/2013, de 3 de 
setembro; alterado por: 

• Aviso n.º 11764/2017 de 3 de 
outubro 

• Aviso n.º 3097/2019 de 26 de 
fevereiro 

Plano de 
Urbanização 

Ponte de Lima 

Declaração nº 147/2008, de 16 de 
abril, alterado por: 

• Aviso n.º 12302/2016, 7 de 
outubro 

• Aviso n.º 9387/2018 de 11 de 
julho 

Freixo 

Resolução de Conselho de Ministros nº 
76/2007, de 4 de junho, alterado por: 

• Aviso n.º 8656/2018 de 25 de 
junho 

• Aviso n.º 11379/2018 de 16 de 
agosto 

Refoios do 
Lima 

Declaração nº 368/2008, de 11 de 
novembro, alterado pelo Aviso nº 
8658/2018, de 25 de junho 

5.9.2.1 PLANOS SECTORIAIS  

REDE NATURA 2000 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito europeu que visa assegurar a 
biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats naturais e 
da flora e da fauna selvagens num estado de conservação favorável, da proteção, gestão 
e controlo das espécies, bem como da regulamentação da sua exploração. Esses 
objetivos são aplicados tendo em conta as exigências ecológicas, económicas, sociais, 
culturais e científicas, bem como as particularidades regionais e locais. 

Esta Rede é definida nos termos do Decreto-lei nº 140/99, de 24 de abril, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, diploma que revê a transposição 
para a ordem jurídica interna da Diretiva nº 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril 
(relativa à conservação das aves selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, 
de 21 de maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens). 
Aquele diploma define a Rede Natura 2000 como uma rede ecológica de âmbito 
europeu que compreende as áreas classificadas como: 

• Zonas de Proteção Especial (ZPE) – criadas ao abrigo da Diretiva Aves e que se 
destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves, e seus 
habitats (listadas no anexo I da Diretiva) e das espécies de aves migratórias (não 
referidas no anexo I) e que ocorram de forma regular; 
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• Zonas Especiais de Conservação (ZEC) – criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, 
com o objetivo expresso de contribuir para assegurar a Biodiversidade, através 
da conservação dos habitats naturais e seminaturais (anexo I da Diretiva) e dos 
Habitats de espécies da flora e da fauna selvagens (anexo II da Diretiva) 
considerados ameaçados no espaço da União Europeia. 

Tal como se pode verificar da análise da Figura 5.34 alguns troços alternativos em análise 
atravessam áreas integradas na Rede Natura 2000, nomeadamente:  

• SIC do Rio Lima (PTCON0020) no Troço T4, Troço T5, Troço T6 e no Troço T8; 

• SIC da Peneda/Geres (PTCON0001) no Troço T5;  

• SIC do Rio Minho (PTCON0020) no Troço T16. 

Os troços em análise, nomeadamente o Troço T12, encontra-se muito próximo do SIC 
PTCON0040 Corno do Bico sem o atravessar. Importa igualmente considerar a 
proximidade da AE e respetivos troços à ZPE/IBA/Parque Natural de Peneda do Gerês 
(PTZPE0002 / PT002) e Corno do Bico. 

PLANOS DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA (PGRH) 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem o instrumento de 
planeamento e de ordenamento ao nível dos recursos hídricos e visam a gestão, a 
proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas, ao nível das bacias 
hidrográficas integradas numa determinada região hidrográfica. A Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de setembro aprovou os Planos de Região 
Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021. 

OS PGRH estabelecem para as massas de água da sua jurisprudência um conjunto de 
objetivos estratégicos e ambientais tendo em vista o adequado planeamento, o 
controlo, gestão e valorização dos recursos hídricos. Estes definem um conjunto de 
metas a atingir, segundo medidas desenhadas para o cumprimento desses objetivos. 

Os objetivos estratégicos agregam e representam os grandes desígnios da política da 
água que se pretendem atingir, a nível nacional e regional, sendo consolidados na forma 
de objetivos operacionais, programas, medidas e metas. 

Em geral os objetivos passam por: 

• promover a existência de um quadro institucional em termos de gestão de 
recursos hídricos capaz e eficiente;  

• por assegurar a gestão sustentável do recurso água (assegurando a 
disponibilidade de água para os diversos usos – necessidades dos ecossistemas, 
das populações e das atividades económicas);  



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

321 

• por prevenir e mitigar os efeitos provocados por riscos naturais ou 
antropogénicos; por promover o bom estado físico, químico e ecológico das 
massas de água através da prevenção dos processos de degradação da água e 
redução gradual da poluição, garantindo a qualidade dos recursos hídricos da 
região para os ecossistemas e diferentes usos da água;  

• por promover o aumento do conhecimento dos recursos hídricos através de 
inventário, monitorização do estado quantitativo e qualitativo das massas de 
água e investigação direcionada; e  

• por promover a comunicação, sensibilização e articulação com os fatores-chave 
em matéria de água, no decurso do processo de planeamento e gestão de 
recursos hídricos. 

Conforme foi referido anteriormente, a área em estudo e respetivos troços alternativos 
insere-se na região hidrográfica RH1, que integra as bacias hidrográficas dos rios Lima e 
Minho em Território Nacional. Considerando a tipologia de projeto em análise, e dado 
que não se comportará como fonte poluidora ou como significativa pressão sobre os 
recursos hídricos locais, não se identificam diretrizes ou medidas dos PGBH em vigor e 
aplicáveis com as quais o mesmo colida. 

PLANOS DE GESTÃO DE RISCOS DE INUNDAÇÕES DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

MINHO/LIMA 

O PGRI, enquanto instrumento de planeamento das águas nas áreas de possível 
inundação, visa uma redução do risco através da diminuição das potenciais 
consequências prejudiciais para a saúde humana, as atividades económicas, o 
património cultural e o meio ambiente. Este poderá ser atingido mediante os seguintes 
objetivos estratégicos:  
 

• Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na 
população e nos agentes sociais e económicos;  

• Melhorar o conhecimento e a capacidade de previsão para a adequada gestão 
do risco de inundação;  

• Melhorar o ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas 
inundáveis;  

• Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas 
áreas de possível inundação;  

• Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água. 

O PGRI é composto por um conjunto de medidas que têm como enquadramento 
estratégico a obrigatoriedade de reduzir os riscos associados às inundações, 
considerando o período temporal que demora a ser executada a medida e o tempo 
disponível para a realizar até 2021. 
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O programa de medidas constitui uma das peças mais importantes do Plano de Gestão 
dos Riscos de Inundações, definindo as ações, técnica e economicamente viáveis, que 
permitam reduzir os riscos associados às inundações, em estreita articulação com os 
objetivos e programa de medidas definidos no Plano de Gestão de Região Hidrográfica.  

Recorre -se a três tipologias de medidas, prevenção, proteção e preparação para reduzir 
as consequências prejudiciais das inundações para: 

• A saúde humana, representada pela população potencialmente atingida; 

• O ambiente, representado pelas massas de água, zonas protegidas definidas no 
âmbito da Lei da Água (zonas de captação de água para consumo humano, zonas 
designadas como sensíveis, zonas designadas como vulneráveis, águas 
balneares, Diretiva Habitats e Diretiva Aves e áreas protegidas — sítios da Rede 
Natura 2000) e Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e RAMSAR; 

• As águas minerais naturais são apenas identificadas, considerando que medidas 
de proteção dos recursos hídricos constituem uma mais-valia para estes 
recursos específicos; 

• O património cultural, representado pelo Património Mundial, Monumento 
Nacional, Imóvel de Interesse Público ou Municipal e Sítios Arqueológicos; 

• As infraestruturas, representadas pelos edifícios sensíveis, infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias, de abastecimento público de água, de tratamento de 
resíduos e de águas residuais; 

•  As atividades económicas, representadas pela agricultura e florestas, pelo 
turismo, pelas instalações abrangidas pelo regime jurídico PCIP e 
estabelecimentos abrangidos pelo regime jurídico decorrente do Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de agosto (estabelecimentos Seveso), e outros edifícios 
sensíveis. 

Com as medidas de «Prevenção» pretende-se reduzir os danos das inundações através 
de políticas de ordenamento e utilização do solo, incluindo a sua fiscalização, e da 
relocalização de infraestruturas. As medidas de «Preparação» têm como principais 
objetivos preparar, avisar e informar a população e os serviços e agentes de proteção 
civil sobre o risco de inundação, diminuindo a vulnerabilidade dos elementos expostos. 
Aquelas incluem a resposta à situação de emergência, ou seja, planos de emergência em 
caso de uma inundação e sistemas de previsão e aviso, como é o caso do SVARH.  

As medidas de «Proteção» enquadram-se no âmbito da redução da magnitude da 
inundação, ora por atenuação do caudal de cheia ora pela redução da altura ou 
velocidade de escoamento.  

As medidas de «Recuperação e Aprendizagem» visam repor o funcionamento hidráulico 
da rede hidrográfica e a atividade socioeconómica da população afetada por uma 
inundação, sendo, também, uma oportunidade de aprender com as boas práticas do 
passado. 
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O presente Plano, enquanto instrumento de planeamento das águas nas áreas de 
possível inundação, e tendo em conta que o projeto em análise se refere a uma Linha 
Elétrica, não se identificam medidas do PGRI em vigor e aplicáveis com as quais o mesmo 
seja incompatível. 

PROGRAMAS REGIONAIS DE ORDENAMENTO FLORESTAL (PROF) 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de política 
sectorial de âmbito nacional, que definem para os espaços florestais o quadro 
estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, 
ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala nacional, por forma a promover 
e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes 
espaços, que estabelecem regionalmente as normas de intervenção sobre a ocupação e 
a utilização dos espaços florestais, as quais têm como objetivo promover e garantir a 
produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. 

O projeto em avaliação insere-se no PRO-EDM, aprovado pela Portaria nº 58/2019 – 
Diário da República n 29/2019, Série I de 2019-02-11. 

O PROF de Entre Douro e Minho está alinhado com a visão definida pela Estratégia 
Nacional para as Florestas, adotando como referências os anos de 2030 e 2050 para as 
suas metas e objetivos. 

O PROF assume os princípios da Lei de Bases da Política Florestal, bem como os 
princípios orientadores de um bom desempenho: 

a) Boa governança — uma abordagem pró-ativa da administração florestal, com um 
envolvimento articulado entre a administração e os agentes com competências na 
gestão dos espaços florestais; 

b) Exigência e qualidade — com vista a aumentar o seu valor, o setor florestal deverá 
prosseguir uma cultura de exigência, melhorando o desempenho em todas as 
vertentes; 

c) Gestão sustentável — a manutenção e a melhoria dos valores económicos, sociais e 
ambientais de todos os tipos de floresta, para o benefício das gerações presentes e 
futuras, constitui um objetivo internacionalmente aceite e uma exigência da própria 
sociedade, contribuindo para promover o desenvolvimento rural integrado; 

d) Máxima eficiência — o desenvolvimento social e económico deve basear -se na 
utilização eficiente dos recursos florestais contribuindo, nomeadamente, para o 
«crescimento verde» da economia; 

e) Multifuncionalidade dos espaços florestais — os espaços florestais devem 
desempenhar várias funções, em equilíbrio, como forma de responder às 
solicitações da sociedade e como uma oportunidade para a sua valorização 
intrínseca; 
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f) Responsabilização — os proprietários florestais são responsáveis pela gestão de um 
património de interesse público, devendo ser reconhecida a sua contribuição para 
a disponibilização de um conjunto de bens e serviços proporcionados pela floresta 

g) Transparência — o processo de relacionamento da administração com os agentes 
privados deve ser transparente, criando as condições de crescimento que o setor 
florestal necessita; 

h) Uso racional — os recursos florestais devem ser utilizados de uma forma racional 
potenciando as suas características intrínsecas, promovendo a sua articulação com 
as restantes utilizações do território. 

Na Figura 5.46 apresenta-se o enquadramento da área de estudo e respetivos troços 
alternativos no extrato da carta síntese do PROF-EDM. 
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Figura 5.46- Enquadramento da Área de Estudo e respetivos Troços Alternativos na Carta – 
Síntese do PROF - EDM 

Da análise da figura é possível observar que a área de estudo e troços alternativos 
abrange um corredor ecológico associado ao rio Lima, que é abrangido pelo Troço T5, 
Troço T6, Troço T7, Troço T8 e Troço T13, bem como o corredor ecológico associado ao 
rio Minho, abrangido pelo Troço 16. 
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De acordo com o Artigo 3.º do regulamento do PROF-EDM, “corredores ecológicos” 
correspondem a “faixas que visam promover ou salvaguardar a conexão entre áreas 
florestais dispersas ou as diferentes áreas de importância ecológica, favorecendo o 
intercâmbio genético essencial para a manutenção da biodiversidade, com uma 
adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas, constituindo ao nível 
do PROF uma orientação macro e tendencial para a região no médio/longo prazo (…)”. 

De acordo com o Artigo 9.º, nos corredores ecológicos, “as intervenções florestais nos 
corredores ecológicos devem respeitar as normas de silvicultura e gestão para estes 
espaços (…); devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos de gestão 
florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no 
âmbito dos planos territoriais municipais (PTM) e planos territoriais intermunicipais 
(PTIM); e devem ser compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta 
contra os incêndios, sendo estas de carácter prioritário, (…)”. 

No que respeita às sub-regiões homogéneas, através da análise da Figura é possível 
observar que a área de estudo e respetivos Troços abrangem as seguintes sub-regiões 
homogéneas dos PROF - EDM, ver Quadro 5.36. 

Quadro 5.36 - Interseção do Projeto com as Sub-Regiões homogéneas do PROF entre o Douro 
e Minho (EDM) 

PROF Sub-Regiões Homogéneas Troços Alternativos 

Entre Douro e Minho 

Entre Minho e Cávado T1, T6 

Minho Interior T2, T3, T4, T5 

Vale do Lima T5, T6, T7, T8, T12 

Arga - Coura T6, T7, T8, T9, T11, T12 

Minho - Vez 
T5, T9, T11, T12, T13, 

T14, T15, T16 

Parque Nacional da 
Peneda do Gerês 

T5 

 

Como principais objetivos comuns destas sub-regiões homogéneas, destacam-se os 
seguintes: 

a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual 
b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos 
c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados 
d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão 

apresentam uma gestão de acordo com as corretas normas técnicas; 
e) Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora 

protegidas; 
f) Aumentar o contributo das Florestas para a mitigação das Alterações 

Climática 
g) Promover a gestão florestal ativa e profissional;  
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h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados;  
i) Modernizar e capacitar as empresas florestais; 
j) Controlar e sempre que possível erradicar as espécies invasoras lenhosas; 
k) Promover a resiliência da floresta; 
l) Adequar as espécies às características da estação; 
m) Promover a valorização paisagística e as atividades de recreio nos espaços 

florestais;  
n) Desenvolver o uso múltiplo dos espaços florestais, nomeadamente ao nível 

da caça, pesca, produção de mel e cogumelos;  
o) Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos;  
p) Diversificar as atividades e os produtos nas explorações florestais e 

agroflorestais;  
q) Modernização da silvopastorícia; 
r) Responder às exigências de mercado no sentido de fornecimento de 

produtos certificados;  
s) Incentivar a gestão agrupada; 
t) Desenvolver a inovação e a investigação florestal;  
u) Qualificar os agentes do setor 

 

Da análise da Figura 5.46, observa-se igualmente que a área de estudo abrange áreas 
Submetidas a Regime Florestal, “Áreas Florestais Sensíveis” e com pouca 
representatividade “Áreas Públicas e Comunitárias”, estas últimas com maior 
expressão a Oeste e a Norte da área de estudo e Áreas da Rede Natura. 

As Áreas Florestais sensíveis são áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da 
exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, 
social e cultural, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção, 
podendo assumir designações diversas consoante a natureza da situação a que se 
referem. De acordo com o Artigo 13º “As intervenções nas áreas florestais sensíveis 
devem respeitar as normas de silvicultura, constantes no Capítulo E que integra o 
Documento Estratégico do PROF de Entre Douro e Minho, especificamente para estes 
espaços e que se encontram referenciadas no Anexo I”. 

Foram também identificados Perímetros Florestais (PF), nomeadamente, PF da Serra da 
Anta (concelho de Melgaço), PF da Boalhosa (concelho de Melgaço), PF da Serra da Arga, 
PF Entre Lima e Neiva (concelho de Ponte de Lima), PF das Serras do Soajo e Peneda 
(concelho de Melgaço) e PF de Entre Vez e Coura (concelho de Paredes de Coura). 

Os PROF definem ainda Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), as quais são áreas 
territoriais contínuas e delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços 
florestais, submetidos a um plano de gestão e um plano de defesa da floresta, geridos 
por uma única entidade. 

O Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto estabelece o enquadramento legal para a 
criação das Zonas de Intervenção Florestal, permitindo uma intervenção específica em 
matéria do ordenamento e da gestão florestal. 
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Da consulta realizada à informação disponível pelo ICNF, a área de estudo e respetivos 
troços alternativos abrangem áreas ZIF, designadamente as constantes no Quadro 5.37 
e na Figura 5.47. 

 

Figura 5.47 - Enquadramento do projeto nas Zonas de Intervenção Florestal (ZIFs) 
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Quadro 5.37 - Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) intersetadas pelos troços alternativos 

ZONA DE INTERVENÇÃO 
FLORESTAL (ZIF) 

REGULAMENTO TROÇOS 
ALTERNATIVOS 

ZIF Lima-Vez Despacho nº 3/2012/ZIF, de 2012-02-10 
T6, T7, T8, T9, 
T10, T11, T12 

ZIF de São Lourenço Despacho nº 13/2011/ZIF, de 2011/06/27 T2, T6 

ZIF de Ponte de Lima 
Portaria nº 1490/2008 de 19 de dezembro. 

DR nº 245, Serie I 
T1 

ZIF de Ponte da Barca 
Despacho n.º 15184/2009, de 6 de julho, DR 

n.º 128, Série II 
T3, T4, T5 

ZIF de Arcos de Valdevez Despacho n.º 8/2011/ZIF, de 2011-05-03 T5 

ZIF de Monção Despacho n.º 1/2012/ZIF, de 2012-01-11 T13 

ZIF de Monção Nordeste Deliberação do CD do ICNF, IP., de 2018.04.06 T16 

ZIF Coura Nascente Deliberação do CD do ICNF, IP, de 2018-06-14 T12 

 

Os principais objetivos destas zonas (Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de 
Agosto) correspondem essencialmente aos seguintes: a) promover a gestão sustentável 
dos espaços florestais que as integram, b) coordenar, de forma planeada, a proteção 
dos espaços florestais e naturais, c) reduzir as condições de ignição e de propagação de 
incêndios, d) coordenar a recuperação dos espaços florestais e naturais quando 
afetados por incêndios, e) dar coerência territorial e eficácia à ação da administração 
central e local e dos demais agentes com intervenção nos espaços florestais.  

Importa salientar que a implantação do projeto em Zona de Intervenção Florestal (ZIF) 
não constitui um impedimento ao seu desenvolvimento. De acordo com a sua definição 
e objetivos, estes determinam, como corredores das redes elétricas, uma ação 
importante para a manutenção dessas zonas, na medida em que os mesmos fazem parte 
integrante da rede de faixas de gestão de combustível em espaços rurais, contribuindo 
para a defesa da floresta contra incêndios. 

Relativamente à definição da Defesa da Floresta contra Incêndios, estipulados pelo 
PROF, definiram-se Zonas Críticas (Artigo 53º), medidas de Gestão de Combustíveis 
(Artigo 44º), Redes Regionais de Defesa da Floresta (Artigo 45º) e critérios/restrições 
para a edificação em zonas de elevado risco de incêndio (Artigo 47º). 

Relativamente a este último ponto, “Edificação em zonas de elevado risco de Incêndio”, 
é fundamental proceder a uma análise dos PMDFCI, existentes nas áreas intersetadas 
pelos troços alternativos em análise, de forma a observar o risco de incêndio existentes 
naquelas áreas.  

De acordo com o Artigo 47º do regulamento do PROF-AM, “(…) 3- a construção de 
edificação para habitação, comércio, serviços e indústria é interdita em terrenos 
classificados nos PMDFCI, com risco de incêndio elevado ou muito elevado, sem prejuízo 
das infraestruturas definidas nas redes regionais de defesa da floresta contra 
incêndios.”. 
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Seguidamente, procede-se a uma análise do risco de incêndio, perigosidade de incêndio 
e prioridade de defesa nas áreas a intersetar pelo projeto em análise, no âmbito da 
análise dos PMDFCI. 

PLANO MUNICIPAL DA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI) 

O Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (que altera e republica o Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho e revoga a Lei 14/2004 de 8 de maio, e cuja sexta alteração 
pela Lei nº76/2017, de 17 de agosto, foi retificada pela Declaração de Retificação nº 
27/2017 de 2 de outubro e a mais recente alteração correspondente à nona versão 
Decreto-Lei nº 14/2019 de 21 de janeiro), estrutura o Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios (SDFCI), o qual prevê o conjunto de medidas e ações de articulação 
institucional, de planeamento e de intervenção relativas à prevenção e proteção das 
florestas contra incêndios, nas vertentes da compatibilização de instrumentos de 
ordenamento, de sensibilização, planeamento, conservação e ordenamento do 
território florestal, silvicultura, infraestruturação, vigilância, deteção, combate, 
rescaldo, vigilância pós -incêndio e fiscalização, a levar a cabo pelas entidades públicas 
com competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com 
intervenção no setor florestal. 

Ao nível municipal está prevista a constituição de Planos Municipais de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de âmbito municipal ou intermunicipal, que contêm 
as ações necessárias à defesa da floresta, e, para além das ações de prevenção, incluem 
a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades 
envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios.  

O Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI) estabelece no seu artigo 12º 
as redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI), integrando esta as seguintes 
componentes:  

• Redes de faixas de gestão de combustível;  

• Mosaico de parcelas de gestão de combustível;  

• Rede viária florestal;  

• Rede de pontos de água;  

• Rede de vigilância e deteção de incêndios;  

• Rede de infraestruturas de apoio ao combate.  

O SDFCI estabelece ainda um regime de servidões administrativas e expropriações, para 
as componentes da RDFCI. 

O Artigo 13º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, que estabelece as “Redes de 
faixas de gestão de combustível”, refere que: 
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1. A gestão dos combustíveis existentes nos espaços rurais é realizada através 
de faixas e de parcelas, situadas em locais estratégicos para a prossecução 
de determinadas funções, onde se procede à modificação e à remoção total 
ou parcial da biomassa presente. 

2. As faixas de gestão de combustível constituem redes primárias, secundárias 
e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar, 
designadamente:  
a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, 
permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 
b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de 
forma passiva vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, 
zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial; 
c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. As 
faixas de gestão de combustível são constituídas por redes primárias, 
secundárias e terciárias; 

3. As redes primárias de faixas de gestão de combustível, de interesse distrital, 
cumprem todas as funções referidas no número anterior e desenvolvem-se 
nos espaços rurais. 

4. As redes secundárias de faixas de gestão de combustível, de interesse 
municipal ou local, e, no âmbito da proteção civil de populações e 
infraestruturas, cumprem as funções referidas nas alíneas b) e c) do n.º 2 
deste artigo e desenvolvem-se sobre: a) As redes viárias e ferroviárias 
públicas; b) As linhas de transporte e distribuição de energia elétrica e gás 
natural (gasodutos); c) As envolventes aos aglomerados populacionais e a 
todas as edificações, aos parques de campismo, às infraestruturas e parques 
de lazer e de recreio, aos parques e polígonos industriais, às plataformas 
logísticas e aos aterros sanitários.  

5. As redes terciárias de faixas de gestão de combustível, de interesse local, 
cumprem a função referida na alínea c) do n.º 2 deste artigo e apoiam-se nas 
redes viária, elétrica e divisional das unidades locais de gestão florestal ou 
agroflorestal, sendo definidas no âmbito dos instrumentos de gestão 
florestal.  

6. As especificações técnicas em matéria de defesa da floresta contra incêndios 
relativas a equipamentos florestais de recreio são definidas em regulamento 
do ICNF, I. P., homologado pelo membro do Governo responsável pela área 
das florestas, ouvida a ANPC.  

7. Quando as faixas de gestão de combustíveis e os mosaicos de parcelas 
ocorram em áreas ocupadas por sobreiros e azinheiras, o ICNF, I. P., pode 
autorizar desbastes com o objetivo de reduzir a continuidade dos 
combustíveis. 

8. O ICNF, I. P., tem a responsabilidade de desenvolver os instrumentos de 
perequação necessários à instalação da rede primária. 
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9. O Governo define os mecanismos de aplicação dos instrumentos previstos 
no número anterior e a garantia de compensação dos proprietários 
afetados. 

Importa referir que o projeto em análise terá em consideração o cumprimento do 
estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as devidas alterações 
subsequentes, que estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais relativas 
à prevenção e proteção da floresta contra incêndios. 

Desta forma, os pontos 1 e 2 do Artigo 15.º do decreto 124/2006 de28 de junho com a 
alteração da Lei nº 76/2017 de 17 de agosto, relativo ao estabelecimento de “Redes 
secundárias de faixas de gestão de combustível” referem, quanto às medidas de 
infraestruturação elétrica, o seguinte: 

(…) “1— Nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que 
a entidade responsável: (…) 

c) pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta 
tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa 
correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores 
acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos 
lados;” 

No anexo do mesmo decreto, são referidos os critérios para a gestão de combustíveis 
no âmbito das redes secundárias de gestão de combustíveis. No Quadro 5.38 abaixo 
apresentam-se os critérios gerais aplicáveis ao projeto em análise, e que serão 
considerados aquando a exploração da linha elétrica. 

Quadro 5.38 – Critérios gerais para a gestão da faixa de combustíveis aplicáveis ao projeto em 
análise 

AÇÃO A 
IMPLEMENTAR 

PROCEDIMENTO A IMPLEMENTAR 

Abate /Transplante 
de Árvores 

De forma a manter uma distância entre as copas das árvores no 
mínimo de 4m. 

Desramação das 
Árvores 

Em 50% da altura das árvores até que esta atinja os 8 metros, altura 
a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima 
do solo. 

Limpeza de Matos 

De forma a que o fitovolume total não exceda 2.000 m3/ha, devendo 
simultaneamente ser cumpridas as seguintes condições: 

- Garantir a descontinuidade horizontal dos combustíveis entre a 
linha e o limite externo da faixa de combustível. 

Organização/Gestão 
dos Resíduos 

Vegetais 

Os estratos arbóreos, arbustivos e subarbustivo remanescente 
devem ser organizados espacialmente de forma a evitar a 
continuidade vertical dos diferentes estratos combustíveis. 
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AÇÃO A 
IMPLEMENTAR 

PROCEDIMENTO A IMPLEMENTAR 

Montados de 
Sobreiros e 

Azinheiras ou 
espécies isoladas 

Nas podas e desbaste do sobreiro e azinheira é necessário ter em 
atenção a obrigatoriedade legal de autorização prévia do ICNF,I.P. 
Deverão ser consultados o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 
o Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho que altera o DL nº 
169/2001 de 25 de maio, e o n.º 7 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho com a redação introduzida pelo Decreto-
Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

 

Nos concelhos abrangidos pelos troços alternativos em análise, estão disponíveis os 
PMDFCI relativos a: 

• Vila Verde (2ª geração) - Despacho nº 4345/2012 

• Arcos de Valdevez (2ª geração) - Despacho nº 4345/2012 

• Melgaço (3ª geração) - Despachos nº 443A/2018 e 1222B/2018 

• Monção (3ª geração) - Despachos nº 443A/2018 e 1222B/2018 

• Paredes de Coura (2ª geração) - Despacho nº 4345/2012 

• Ponte da Barca (2ª geração) - Despacho nº 4345/2012 

• Ponte de Lima (2ª geração) - Despacho nº 4345/2012 

Importa referir que a “Faixa de Combustível” a ser criada no âmbito do projeto, será 
alvo de análise no subcapítulo 6.12.3.2 – Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública. 

a) Perigosidade de incêndio florestal 

A perigosidade pode ser definida como “a probabilidade de ocorrência, num 
determinado intervalo de tempo e dentro de uma determinada área, de um 
fenómeno potencialmente danoso” (Vernes, 1984). Na Figura 5.48 é apresentado o 
Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal dos Concelhos abrangidos pela Área de 
Estudo. 
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Figura 5.48 – Perigosidade de Incêndio Florestal na Área de Estudo (PMDFCI) 
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Através da análise da figura pode-se constatar que na área de estudo, o índice de 
perigosidade em toda a área é muito variável, observando-se as 5 classificações 
existentes (muito baixa, baixa, média, alta e muito alta) ao longo de toda a área. 

No entanto, é possível destacar a seguinte análise: 

✓ Ao longo da área de estudo, nomeadamente na parte Oeste existem manchas 
extensas de áreas classificadas de perigosidade muito alta; 

✓ Na parte extremo Norte da área de estudo, existem duas grandes manchas de 
áreas classificadas de perigosidade muito alta; 

✓ Na zona Este da Área e estudo, observa-se uma predominância de zonas 
classificadas como média a baixa, surgindo pontualmente manchas classificadas 
de perigosidade alta; 

✓ Na parte sul da área de estudo existe uma predominância de manchas 
classificadas de perigosidade média de incêndio. 

 

b) Risco de Incêndio 

O Mapa de risco de Incêndio Florestal resultou do produto das componentes do 
Mapa de Perigosidade com a componente de dano potencial, de forma a indicar as 
áreas onde existirá uma maior ou menor perda em caso de ocorrer um incêndio, 
associada ao valor do território e ocupação do solo. O dano potencial resultou do 
produto da componente vulnerabilidade pela componente valor económico. 
Posteriormente cruzou-se a informação do dano potencial com a informação do 
mapa de perigosidade e obtendo-se assim o Mapa de Risco de Incêndio Florestal. 
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Figura 5.49 – Risco de Incêndio Florestal na Área de Estudo (PMDFCI) 
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Pode-se constatar através da análise da Figura 5.49 que na área de estudo geral os 
índices de risco de incêndio são muito variáveis, no entanto, o índice predominante são 
classificados de baixo, médio e alto, existindo pontualmente algumas manchas com 
índices de risco de incêndio muito alto. 

5.9.2.2 PLANOS REGIONAIS 

PLANOS REGIONAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO NORTE (PROT – NORTE) 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da região Norte (PROT-N) foi instituído 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de março, publicado no 
Diário da República n.º 59, Série I-B, de 23 de março de 2006. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) “foi elaborado 
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), com a 
participação de uma comissão de acompanhamento e de inúmeros peritos nos domínios 
visados neste instrumento de política”. Já estão concluídos todos os procedimentos 
legais exigíveis no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), como 
seja a Consulta Pública.  

Este plano abrange um total de 86 municípios da NUTS II – Norte, designando três 
espaços sub-regionais com vista à constituição de unidades territoriais de planeamento, 
com critérios de ordenamento e de gestão específicos: Minho-Lima (NUTS III de Minho-
Lima); Trás-os-Montes e Alto Douro (NUTS III de Alto Trás-os-Montes e Douro); Arco 
Metropolitano (NUTS III de Grande Porto, Cávado, Ave, Tâmega e Entre Douro e Vouga). 
O projeto em análise insere-se na unidade territorial Minho-Lima (NUT III de Minho e 
Lima). 

O PROT-N tem os seguintes objetivos gerais: 

• Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional 
da política de ordenamento do território e dos planos sectoriais; 

• Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento 
económico e social sustentável, formulados no plano de desenvolvimento 
regional; 

• Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de 
desenvolvimento intrarregionais; 

• Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e 
de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais 
e municipais de ordenamento do território. 
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Os programas regionais de ordenamento do território definem a estratégia regional de 
desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e 
considerando as estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento local, 
constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos 
intermunicipais e dos planos municipais. 

No que respeita ao enquadramento do presente projeto no PROT-N, refere-se na seção 
3.4.2 do relatório final do PROT-N a descrição da situação atual/contextualização a nível 
regional a questão da cobertura e qualidade de serviço da rede elétrica, onde se 
menciona que” (…) a RNT, concessionada à REN, é composta pela rede de transporte de 
400KV, 220KV e 150 KV, alimentando as redes de distribuição de 60 KV através das suas 
subestações de transformação. Na região Norte, a RNT tem cerca de 2000 km de linhas. 
A REN apresenta com periodicidade de 3 anos um Plano de Investimento da Rede, para 
um horizonte de planeamento de 6 anos, onde se podem consultar as medidas de 
planeamento, existindo um plano recente de 2009 a 2014, com antevisão até 2019. O 
planeamento da RNT tem um âmbito nacional pelo que as necessidades de reforço não 
são apenas dependentes dos crescimentos de consumo e produção regionais. 

Para os próximos anos estão previstos reforços e ampliações muito significativas na RNT 
originados pelos graduais aumentos de consumo mas essencialmente pelas alterações 
importantes ao nível da integração de produção eólica e novo parque produtor hídrico, 
em linha com os objetivos nacionais de política energética definida.”. 

Importa referir que o presente projeto corresponde a um projeto previsto no Plano de 
Investimento da Rede, para o horizonte indicado no PROT-N. Importa salientar, contudo, 
que existe um PDIRT para o período 2012-2017 (2022). 

Assim, e uma vez que os PROT apenas definem orientações estratégicas e diretrizes de 
ordenamento e planeamento sendo a sua concretização/implementação da 
responsabilidade dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), não se 
verifica um condicionamento à implementação do projeto em análise.  

5.9.2.3 PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Os planos municipais de ordenamento do território com incidência na área de estudo 
(AE) correspondem aos Planos Diretores Municipais (PDM), Planos de Urbanização e 
Planos de Pormenor existentes nos vários concelhos abrangidos pela AE e respetivos 
troços alternativos. 

Importa referir que, dos âmbitos identificados anteriormente, o municipal assume 
maior destaque, atendendo ao seu carácter regulamentar, ao definir, ao abrigo do artigo 
7.º da Lei n.º 49/88, de 11 de agosto, o regime de uso do solo e a respetiva programação, 
de acordo com as diretrizes emanadas de âmbito nacional e regional e com as opções 
próprias de desenvolvimento estratégico. 

Desta forma, as orientações constantes nos Planos hierarquicamente superiores devem 
ser acauteladas no âmbito municipal, sendo responsabilidade das autarquias verter 
essas orientações para os respetivos PDM.  
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PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS (PDM) 

Conforme referido anteriormente os Planos Municipais constituem os instrumentos de 
ordenamento do território de maior relevância para a presente análise, já que o modelo 
de gestão territorial que preconizam a uma escala local poderá ser diretamente afetado 
em virtude da implantação do projeto em análise.  

Neste sentido, verifica-se que o corredor se localiza num terreno que 
administrativamente integra os concelhos de Ponte de Lima, Vila Verde, Ponte da Barca, 
Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Monção e Melgaço, tendo como referência os 
Planos Diretor Municipal respetivos. 

Em função do uso dominante proposto, os PDM em questão categorizam a área de 
estudo e respetivos troços alternativos considerando o zonamento cartografado na 
Carta de Ordenamento do Território (DESENHOS 09.01, 09.02, 09.03, 09.04, 09.05, 
09.08, 09.09 e 09.11 do Volume III – Peças Desenhadas). 

No Quadro 5.39 apresenta-se as classes de espaço designadas no PDM, atravessadas 
pelos troços em estudo, e no Quadro 5.40 apresentam-se as disposições regulamentares 
e respetiva análise de compatibilidade das várias classes de espaço com o projeto em 
análise. 

Quadro 5.39 – Classes de Ordenamento dos PDM em vigor na AE e respetivos troços 
alternativos 

MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

TROÇOS 
ALTERNATIVOS 

Ponte de 
Lima 

Espaço Não 
Urbano 

Área Predominantemente Agrícola não 
incluída na RAN 

T1,T6,T7,T8,T10 

Área Agrícola incluída na RAN T1,T6,T7,T8,T9,T10,T11 

Área predominantemente Florestal de 
Produção Livre 

T1,T2,T6,T8,T9,T11 

Área predominantemente Florestal de 
Produção Condicionada 

T1,T2,T6,T7,T8,T9,T10,
T11 

Área predominantemente Florestal de 
Produção Estruturante  

T1,T6,T7,T8 

Área Arborizada para Proteção de 
Ecossistemas 

T6 

Área Arqueológica T1,T7 

Património 
Classificado  

Área de Proteção T7 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

TROÇOS 
ALTERNATIVOS 

Ponte de 
Lima 
(cont.) 

Solo Urbano e 
Urbanizável 

Aglomerados 
Urbanos Não 
Abrangidos por 
Planos de 
Urbanização 

Área predominantemente 
habitacional unifamiliar 

T1,T6,T7,T8 

Solo Urbano e 
Urbanizável 
(cont.) 

Aglomerados 
Urbanos 
Abrangidos por 
Planos de 
Urbanização 

Área Industrial ou de 
Armazenagem (UOPG 26- 
PP da Área Industrial de 
Anais) 

T1,T7,T8 

Área de Grandes Equipamentos T8 

UOPG 11 – PU de S. João da Ribeira/Arca T6 

UOPG 1- PU de Ponte de Lima T8 

UOPG 4- PU de Refoios  T7 

Espaço Canal T1,T6,T8 

Vila Verde 

Solo 
Urbanizado 

Espaço Residencial T3,T4 

Espaço destinados a equipamentos T3 

Solo Rural 

Espaço agrícola de Conservação T2,T3,T4 

Espaço florestal de Produção T2,T3,T4 

Espaço Florestal de Proteção T2,T3,T4 

Espaço Florestal de Conservação T2,T3,T4 

Espaço Afeto a Exploração de Recursos 
Geológicos (G1 – Espaço Existente) 

T4 

Mobilidade e 
Transportes 

Rede Rodoviária T2,T3,T4 

Ponte da 
Barca 

Solo Rural 

Espaço Natural T3, T4,T5 

Espaço Agrícola T3,T4,T5 

Espaços Florestais de Conservação T3,T4,T5 

Espaços Florestais de Produção e Proteção T3,T4,T5 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal T2,T3,T4,T5 

Áreas de Edificação Dispersa  T3,T4,T5 

Salvaguarda 
Estrutura Ecológica Complementar T3, T4,T5 

Valores Naturais- Bosques de Quercus spp T3, T4,T5 

Arcos de 
Valdevez 

Solo Rural 

Espaço Natural T5,T9,T11,T12,T13 

Área Agrícola Complementar T5,T12 

Área Agrícola Condicionada T5,T12 

Espaço Florestal de Produção T5,T9,T11,T12,T13 

Espaço Florestal Silvo – Pastoril T5,T9,T11,T12,T13 

Espaço Florestal de Proteção T9,T5,T11,T12,T13 

Espaço de Exploração Mineira (Área 
Potencial) 

T5 

Espaço Cultural T5 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

TROÇOS 
ALTERNATIVOS 

Arcos de 
Valdevez 
(cont.) 

Solo Rural 
(cont.) 

Espaço cuja urbanização seja possível 
programar 

T5,T12 

Área para equipamentos T5 

Espaço 
Infraestruturas 

Parque Eólico existente T5, T12,T13 

Parque Eólico Proposto T9, T11 

Paredes de 
Coura 

Solo Rural Espaço Agrícola T12 

Monção 

Solo Urbano Espaço Predominantemente Unifamiliar T14 

Solo Rural 

Espaço Agrícola Condicionado T12,T14,T15,T16 

Espaço Agrícola Complementar 13,14,15 

Espaços Florestal de Proteção e Conservação 
T16,T12,T13,T14, 

T15,T16 

Espaço Florestal de Produção T14,T15,T16 

Espaços Canais 
e de 
Infraestruturas 

Parques Eólicos T12,T13 

Melgaço Solo Rural 
Espaço Agrícola  T16 

Espaço Florestal T16 

 

Salienta-se que os referidos PDM apresentam ainda um conjunto de outras cartas de 
ordenamento que abrangem áreas temáticas como património, cartas de defesa da 
floresta contra incêndios (zonas percorridas por incêndios, risco e perigosidade de 
incêndio, entre outras), zonamento acústico, temáticas abordadas noutras secções do 
presente EIA, razão pela qual se remete para a análise específica nos descritores em 
causa. 
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Quadro 5.40 – Análise das Disposições Regulamentares dos PDM e respetiva compatibilidade com o projeto 

MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Ponte de 
Lima 

Espaço Não 
Urbano 

Área Predominantemente Agrícola não incluída na 
RAN 

Artigo 49º 

(Artigo 50º) - “ (…) 2- À área 
predominantemente agrícola não incluída na 
RAN aplicam-se as disposições seguintes: a) 
não é permitido o fracionamento de parcelas 
de área inferior à unidade mínima de cultura 
legalmente fixada (…); b) Não são permitidas 
operações de loteamento (…); c) Nas situações 
referidas na alínea anterior (…); d) A 
impossibilidade ou inconveniência da execução 
de soluções individuais para infraestruturas e 
tratamento dos efluentes (…); 3- A CM de 
Ponte de Lima fundamentada no 
incumprimento das condições referidas nos 
números anteriores e quando dai resulte 
prejuízo evidente ao ordenamento do 
território, pode sempre inviabilizar as 
construções previstas na alínea anterior.” 

Sem regime de condicionamento 
referenciado para linhas transporte 

T1,T6,T7,T8, 

T10 

Área Agrícola 

Incluída na RAN 
Artigo 49º 

(Artigo 50º) - “1-À área predominantemente 
agrícolas incluídas na RAN aplicam-se as 
disposições seguintes: a) Não são permitidas 
quaisquer construções sem o parecer favorável 
da comissão regional da RAN; b) No caso de 
construções para habitação (…); c) A CM de 
Ponte de Lima, fundamentada no agravamento 
das condições de acesso, do serviço das 
infraestruturas de abastecimento e drenagem, 
de enquadramento paisagístico ou de 
preservação de valores culturais, pode sempre 
inviabilizar as situações previstas na alínea 
anterior mesmo quando autorizadas pela 
comissão regional da RAN”. 

Deve ser observado o regime de 
condicionamento da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) 

T1,T6,T7,T8,T9 

T10,T11 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Área predominantemente Florestal de Produção 
Livre 

Artigo 51º 

(Artigo 51º) – “4- Nos terrenos desta área 
devastados por incêndios, não é permitida a 
alteração do uso, designadamente a 
edificabilidade, num prazo de 10 anos 
decorrido sobre essa ocorrência, aplicando-se 
a legislação vigente que regulamenta estas 
situações.” 

(Artigo 53º) - “1-Na área predominantemente 
florestal de produção livre não são permitidas 
operações de loteamento, admitindo-se, 
apenas situações compatíveis e previstas em 
plano de gestão florestal aprovado pela 
autoridade florestal nacional, construções nas 
situações seguintes: (…); 2- A CM de PL, 
fundamentada no agravamento das condições 
de acesso, de serviço das infraestruturas de 
abastecimento e drenagem, de 
enquadramento paisagístico ou de 
preservação de valores culturais, pode sempre 
condicionar e até inviabilizar as situações 
previstas no número anterior.” 

Sem regime de condicionamento 
referenciado para linhas transporte. 
Condicionado caso a área tenha sido 

devastada por incêndios. 

T1,T2,T6,T8,T9,T11 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Área predominantemente Florestal de Produção 
Condicionada 

Artigo 55º 

(Artigo 55º) –“1- esta área destina-se ao uso 
florestal, condicionado à exploração intensiva 
dos solos, não sendo permitidas quaisquer 
construções, exceto quando destinadas à 
prevenção e combate de fogos florestais e com 
aprovação das entidades competentes. 2- 
Nesta área, aplica-se o disposto no nº3 do 
artigo 51º deste regulamento.3- Nos terrenos 
desta área, devastados por incêndios, não é 
permitida a alteração do seu uso e proceder-
se-á ao seu repovoamento florestal. 

(Artigo 56º) – “Nesta área, não são permitidas 
mobilizações de solo suscetíveis de promover 
ou aumentar o seu grau de erosão e 
degradação, observando-se as seguintes 
disposições: a) as mobilizações mecânicas dos 
solos constarão apenas de ripagens simples 
segundo as curvas de nível” 

Sujeito a autorização por parte da Câmara 
Municipal. 

T1,T2,T6,T7,T8,T9,T10,T11 

Área predominantemente Florestal de Produção 
Estruturante 

Artigo 57º 

(Artigo 57º) - “(…)2- Nesta área não é 
permitido o fracionamento de parcelas de área 
inferior à unidade mínima de cultura 
legalmente fixada.3- Nesta área aplica-se o 
disposto no nº3 do artigo 51º deste 
regulamento.4- aos terrenos desta área 
devastados por incêndios aplica-se o disposto 
nº nº4 do artigo 51º deste regulamento e 
proceder-se-á ao seu repovoamento florestal. 

(Artigo 58º) - “1-Nesta área não são permitidas 
operações de loteamento, admitindo-se 
apenas construções nas condições referidas 
nas alíneas a),b),c),d) do nº1 do artigo 53º 
deste regulamento. 2- A esta área aplica-se o 
disposto no nº 2 do artigo 53º deste 
regulamento.” 

Sem regime de condicionamento 
referenciado para linhas transporte. 
Condicionado caso a área tenha sido 

devastada por incêndios. 

T1,T6,T7,T8 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Área Arborizada para Proteção de Ecossistemas Artigo 61º 

(Artigo 61º)- “(…)2- Na área arborizada de 
proteção de ecossistemas e sem prejuízo das 
disposições regulamentares vigente aplicável é 
obrigatório conservar para além do arvoredo 
classificado todos os núcleos de florestas 
autóctones, nomeadamente carvalhos, 
sobreiros, castanheiros e ainda matos e 
folhosas ribeirinhas (…); 3- Nesta área 
admitem-se apenas construções de caráter 
precário integradas em projetos turísticos ou 
de valorização ambiental aprovados pela 
CCDR-Norte. 

Condicionada. Admite-se apenas 
construções de carácter precário integradas 

em projetos turísticos ou de valorização 
ambiental ou a recuperação de construções 

existentes com interesse cultural. 

T6 

Área de Proteção- Arqueológica 

Artigo 62º 

(Artigo 62º)  - (…) “2- Nesta área não são 
permitidas quaisquer construções, retificações 
de traçado, alteração de pavimentos ou 
abertura de novas vias, movimentos de terra 
ou modificações do perfil morfológico do 
terreno, impermeabilizações do solo e 
correções da drenagem hídrica, desmatações e 
desbaste do coberto florestal, incluindo a 
exploração florestal e agrícola e atividades de 
pesquisa e de reconhecimento arqueológico, 
enquanto não houver parecer favorável junto 
do IPA e do IPPA. 3- Outras restrições a impor 
na área arqueológica sobre os usos urbano, 
industrial, florestal ou agrícola previstos na 
carta de ordenamento e na planta de 
condicionantes serão definidos caso a caso, 
pelo Instituto Português de Arqueologia e pelo 
Instituto Português do Património 
Arquitetónico.” 

Sujeito a parecer favorável do Instituto 
Português de Arqueologia e do Instituto 
Português Do Património Arquitetónico, 

atual DGPC 

T7 

Área Arqueológica T1,T7 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Solo Urbano e 
Urbanizável 

Aglomerados 
Urbanos Não 

Abrangidos por 
Planos de 

Urbanização 

Área predominantemente 
habitacional unifamiliar 

Artigo 37º 

(Artigo 38º) - “1-Nos aglomerados urbanos não 
abrangidos por planos de urbanização, a área é 
predominantemente residencial unifamiliar, 
destinando-se à habitação e usos e atividades 
complementares, nomeadamente agrícolas, 
florestais, comerciais, de serviços, de verde 
urbano, turísticos, e de outros equipamentos, 
industriais e de armazenagem, desde que 
sejam compatíveis com a atividade residencial 
e estejam integrados nas condições de 
edificabilidade exigidas para o local. 2- Nestas 
zonas, salvaguardadas as restrições de carácter 
específico, são permitidos loteamentos e 
destaques de parcela e a edificação de novas 
construções que colmatem espaços livres ou 
substituam edifícios existentes, bem como 
obras de beneficiação e ampliação de edifícios. 

Condicionado. Área destinada à habitação e 
usos e atividades complementares, 

nomeadamente agrícolas, florestais, 
comerciais, de serviços, de verde urbano, 

turísticos, e de outros equipamentos, 
industriais e de armazenagem, desde que 

sejam compatíveis com a atividade 
residencial e estejam integrados nas 

condições de edificabilidade exigidas para o 
local 

T1,T6,T7,T8 

Aglomerados 
Urbanos 

Abrangidos por 
Planos de 

Urbanização 

Área Industrial ou de 
Armazenagem 

Artigo 45º 

(Artigo 46º) – “1-Para cada zona desta área 
será exigido um PP promovido pela CM de PL 
ou um loteamento que definirá a 
predominância dos usos industriais ou de 
armazenagem e os condicionamentos 
específicos para a ocupação do solo, não sendo 
admissível qualquer intervenção, 
nomeadamente o licenciamento de novas 
construções, que não se ajustem às 
disposições contidas naqueles instrumentos. 2- 
Nesta área, para além dos condicionamentos 
específicos decorrentes do número anterior 
deste artigo, respeitar-se-ão, no que for 
aplicável, as disposições urbanísticas contidas 
no capítulo IV deste regulamento. 

Condicionado. Admite novas construções 
desde que as mesmas se ajustem às 

disposições contidas naqueles instrumentos 
T1,T7,T8 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Área de Grandes Equipamentos 
(Artigo 2º 
do Aviso 

2836/2019 

(Artigo 2º do Aviso 2836/2019) “1- Na área 
objeto das presentes medidas preventivas 
ficam interditas as seguintes ações: a) 
Operação de loteamento e obras de 
urbanização, de construção, de ampliação e de 
reconstrução; b) Trabalhos de modelação de 
terreno; c) Derrube de árvores em maciço ou 
destruição do solo vivo e do coberto vegetal.2- 
excecionam-se as intervenções a realizar, no 
âmbito da construção de relvado sintético – 
Campo Municipal de Arcozelo” 

Dada a tipologia de projeto previsto para 
esta área, apesar de não existir nenhuma 

restrição à construção de uma Linha 
elétrica, não se verifica compatibilidade 

com o projeto. 

T8 

U.O.P.G 

26 – PP da Área Industrial de 
Anais (Proposto) 

Artigo 65º 

(Artigo 65º) – “1- As unidades operativas de 
planeamento e gestão correspondem a 
espaços de ordenamento ou conjuntos de 
espaços de ordenamento que prioritariamente 
deverão ser sujeitos a planos municipais de 
ordenamento do território, nos termos da 
legislação em vigor. 2- Enquanto os planos 
referidos no número anterior não entrarem 
em vigor, a gestão das respetivas unidades 
operativas para a ocupação, uso e 
transformação do solo reger-se-á pelas 
disposições aplicáveis deste regulamento, 
sendo estas revogadas pelas disposições neles 
contidas, após a publicação daqueles planos. 

Condicionada. Sujeito ao definido nos 
planos de ordenamento específicos ou, na 
ausência destes às disposições aplicáveis 

deste regulamento 

T1 

11 – Pu de S. João da 
Ribeira/Arca (Proposto) 

T6 

1- PU de Ponte de Lima (Fase 
de Elaboração) 

T8 

4-PU de Refoios T7 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaço Canal Espaço Canal Artigo 63º 

Artigo 64º) – “O espaço-canal definido no 
artigo anterior destina-se exclusivamente a 
garantir a mobilidade de pessoas e bens e para 
salvaguarda da integridade das funções que 
desempenha, aplicando-se o disposto do artigo 
24º deste regulamente. 

(Artigo 24º) – 4- Tendo em conta o disposto na 
Lei nº 2110, de 19 de Agosto de 1961, são 
consideradas zonas non aedificandi: a) 
estradas Municipais (EM) – 8m para cada lado 
do eixo da via; b) nos caminhos municipais 
(CM) 6m para cada lado do eixo da via; c) nos 
caminhos vicinais e, de um modo geral, em 
todas as vias não classificadas existentes – 4m 
para cada lado do eixo da via.” 

Sujeito ao cumprimento das faixas de 
servidão e restrições administrativas em 

vigor. 
T1,T6,T8 

Vila Verde Solo Urbano Espaço Residencial Artigo 72º 

(Artigo 72º) - “(…)3- São usos compatíveis com 
os espaços residenciais: a) São usos 
compatíveis com espaços residenciais a) 
Indústrias do tipo 3, assim como as do tipo 2, 
com potência elétrica igual ou inferior a 99 
kVA, potência térmica não superior a 4 × 106 
kJ/h e n.º de trabalhadores não superior a 20, 
bem como as do tipo 1 que, cumprindo os 
mesmos requisitos, sejam consideradas sem 
impacte relevante no equilíbrio urbano e 
ambiental no âmbito do Sistema de Indústria 
Responsável (SIR) nos termos do n.º 3 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 
de maio; b) empreendimentos turísticos; c) 
outros usos não descriminados e compatíveis 
com o dominante. 

Condicionado. São considerados usos 
compatíveis as indústrias do tipo 3 e 2, 

empreendimentos turísticos e outros usos 
não discriminados e compatíveis com o 

dominante. 

T3,T4 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaços Destinados a Equipamentos Artigo 64º 

(Artigo 64º) - “1- os espaços destinados a 
equipamentos correspondem a áreas com 
equipamentos coletivos existentes integradas 
em solo rural, para os quais se permite, a 
alteração, reconstrução ou ampliação de 
acordo com regras específicas, para cada tipo 
de equipamento em causa, como escolas, 
desportivos, apoio social…2- os usos 
dominantes desta categoria de espaço são 
todos os tipos de equipamento coletivo;3-
Admite-se a instalação nestes espaços, como 
usos complementares, os de comércio e 
serviços bem como equipamentos de apoio 
aos usos dominantes;4- São usos compatíveis 
dos usos dominantes desta categoria de 
espaço, entre outros, a instalação de 
estabelecimentos de alojamento, e de 
restauração e bebidas 

Condicionado. São considerados usos 
compatíveis equipamentos coletivos, 

comercio e serviços bem como 
equipamentos de apoio aos usos 

dominantes. 

T3 

Solo Rural Espaço agrícola de Conservação Artigo 42º 

(Artigo 44º) – “ 1-Nos espaços agrícolas de 
conservação, e sem prejuízo de legislação 
específica em vigor e das ações interditas 
neste regulamento, são permitidas as 
operações urbanísticas e a edificabilidade de 
acordo com as disposições comuns aplicáveis 
ao solo rural, estabelecidas no Cap.II do título 
V. 2- Os espaços agrícolas de conservação 
classificados como REN submetem-se ao 
respetivo regime legal aplicável; 3- os espaços 
agrícolas de conservação inseridos na Rede 
Natura 2000 submetem-se ao respetivo regime 
legal aplicável.” 

Sujeito ao cumprimento com regime 
específico da RAN (caso aplicável) e da Rede 

Natura 2000 (Caso aplicável). Caso não se 
insira em áreas de RAN ou Rede Natura, 

sem regime de condicionamento 
referenciado para linhas transporte 

T2,T3,T4 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaço florestal de Produção Artigo 49º 

(Artigo 50º) – “1 (...), 2- o espaço florestal de 
produção localizado em áreas de REN, 
designadamente, áreas de cabeceira de linhas 
de água em declives inferiores a 30% fica 
submetido cumulativamente ao respetivo 
regime legal. 3- A edificabilidade no espaço 
florestal de produção tem carácter de exceção 
e, sem prejuízo das condicionantes legais e 
demais legislação aplicável, enquadra-se nas 
disposições comuns aplicável ao solo rural 
estabelecidas no Capítulo II do Titulo V e 
limita-se exclusivamente às situações e 
condições descritas nas alíneas seguintes;4- 
Qualquer das ações descritas no número 
anterior fica sujeita à aprovação da CM, 
independente do cumprimento das 
condicionantes legalmente aplicáveis (…)” 

Não é identificada condicionante de 
implantação a linha elétrica na classe de 

espaço. Refere que fica sujeito ao 
cumprimento com regime específico da 

Reserva Ecológica Nacional (caso aplicável). 

Qualquer das ações descritas no número 
anterior fica sujeita à aprovação da CM, 

independente do cumprimento das 
condicionantes legalmente aplicáveis 

T2,T3,T4 

Espaço florestal de Proteção Artigo 52º 

Artigo 53º) - “(…)2- No espaço florestal de 
proteção integrado em REN aplica-se 
cumulativamente o regime legal em vigor. 3 – 
A edificabilidade no espaço florestal de 
proteção tem caráter de exceção e, sem 
prejuízo das condicionantes legais aplicáveis, 
limita-se exclusivamente às situações e 
condições estabelecidas nas alíneas b) a h) do 
nº 3 artigo 50º(…)” 

(Artigo 54º) -“(…)2- O espaço florestal de 
proteção não abrangido pela condicionante de 
REN, para alem da função de proteção e 
salvaguarda dos valores de presença, pode em 
simultâneo ser utilizado para atividades 
recreativas e de lazer e para produção, que 
demonstrem não porem em causa a função 
deste espaço (…)” 

Não é identificada condicionante de 
implantação a linha elétrica na classe de 

espaço. Fica sujeito ao cumprimento com 
regime específico da Reserva Ecológica 

Nacional (caso aplicável) 

T2,T3,T4 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaço florestal de Conservação Artigo 55º 

(Artigo 56º) – “(…), 2- No espaço florestal de 
conservação aplica-se cumulativamente o 
respetivo regime legal da Rede Natura 2000 
em Vigor. 3- a edificabilidade nas áreas de 
Floresta de Conservação e integradas na REN 
fica sujeito cumulativamente ao respetivo 
regime legal em vigor. 

4-A edificabilidade no espaço florestal de 
conservação, tem carácter de exceção e, sem 
prejuízo das condicionantes legais e legislação 
aplicáveis, limita-se exclusivamente às 
situações em conformidade com o descrito nas 
alíneas b) a d) do nº 3 do artigo 50º. 5- 
Qualquer das ações descritas no número 
anterior fica sujeita à concordância Municipal, 
independentemente do cumprimento das 
condicionantes legais aplicáveis, não podendo 
em caso algum perturbar o equilíbrio estético, 
patrimonial ou ambiental da paisagem, seja 
pela sua volumetria, pelas suas características 
arquitetónicas ou ainda pelo impacte das 
respetivas infraestruturas. 

Sujeito a concordância por parte da Camara 
Municipal, e cumulativamente, sujeito ao 

cumprimento do regime específico da Rede 
Natura 2000 (caso aplicável), sujeito ao 
cumprimento do regime legal da REN. 

T2,T3,T4 

Espaço Afeto a Exploração de Recursos Geológicos 
(G1 – Espaço Existente) 

Artigo 58º 

(Artigo 59º) – (…) 5- Nas áreas de recursos 
geológicos potenciais não são permitidas 
atividades e ocupações que ponham em risco 
os respetivos recursos geológicos existentes e 
a sua exploração futura. 

Condicionado. Sujeito à legislação específica 
em vigor. 

T4 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Ponte da 
Barca 

Solo Rural 

Espaço Natural Artigo 29º 

(Artigo 29º) – (…) 3- Nestes espaços, a 
edificabilidade tem caráter de exceção e 
restringe-se aos seguintes casos e condições, 
sem prejuízo do disposto na legislação 
especifica em vigor, dos princípios e de 
salvaguarda estabelecidos no presente 
regulamento e dos parâmetros estabelecidos 
no POPNPG a) obras de construção e de 
ampliação de infraestruturas e de instalações 
de vigilância (…) b) obras de construção e de 
ampliação destinadas a instalações de 
aproveitamento turístico (…) c) obras de 
construção e de ampliação de edificações 
afetas a equipamentos de utilização coletiva 
em área de estrutura ecológica municipal (…), 
d) obras de construção e ampliação destinadas 
a abrigos de animais (…) ” 

Sem regime de condicionamento 
referenciado para linhas transporte 

T5 

Espaço Agrícola Artigo 30º 

(Artigo 30º) – “(…)3- sem prejuízo do regime 
da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e do 
disposto no POPNPG, nos espaços agrícolas a 
edificabilidade admitida para as obras de 
construção e ampliação, restringe-se aos 
seguintes casos e condições: a) Instalações de 
apoio direto e exclusivo a atividades agrícolas 
ou pecuária, b) a altura da fachada (…), 
c)edifícios para fins habitacionais (…), d) 
edifícios para fins turísticos (…) 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço. 

Caso coincida com área de RAN, sujeito a 
legislação específica em vigor. 

T3,T4,T5 

Espaços Florestais de Conservação Artigo 31º 

(Artigo 33º) - “1- os espaços florestais de 
conservação correspondem às áreas florestais 
integradas em áreas classificadas de 
conservação da natureza e da biodiversidade, 
bem como áreas florestais com habitats e 
espécies protegidas, nomeadamente 
azevinhais e carvalhais. 2- Nestes espaços a 
edificabilidade tem caráter de exceção e 
restringe-se às situações previstas no nº3 do 
artigo 29º. 

Apesar de não ter regime de 
condicionamento referenciado para linhas 

transporte. 

Sujeito a reconhecimento por parte da 
entidade 

T3,T4,T5 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

353 

MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaços Florestais de Produção e Proteção Artigo 31º 

(Artigo 35º) - “1- os espaços florestais de 
produção compreendem os solos florestais 
não incluídos nas categorias anteriores de 
espaço florestal, integrando também terrenos 
incultos com mato, onde não ocorram 
condicionantes biofísicas significativas, 
restrição ou salvaguarda específica ao seu uso. 
(…) 

 

(Artigo 36º) - “ Nas subcategorias de espaços 
florestais de proteção e de produção a 
edificabilidade, sem prejuízo do disposto no 
POPNPG e dos princípios de salvaguarda 
estabelecidos no presente regulamento, 
restringe-se aos seguintes casos: a) obras 
previstas nas alíneas a) e b) do nº3 do artigo 
29º, b) obras de construção ou ampliação de 
instalações de apoio direto e exclusivo da 
atividade florestal e agropecuária, de 
instalações industriais e comerciais de 
produtos consequentes ou complementares da 
atividade florestal e de outras infraestruturas, 
não podendo a área total afeta a edifícios ser 
superior a 800m2, salvo casos excecionais de 
interesse técnico – económico reconhecido 
pela CM e desde que demonstrada a correta 
integração paisagística no território (…), c) 
obras de ampliação de edifícios preexistentes, 
quando destinados a empreendimentos de 
turismo no espaço rural, de turismo de 
habitação, ou pousadas e equipamentos de 
utilização coletiva, (…), 

Apesar de não ter regime de 
condicionamento referenciado para linhas 

transporte. 

Sujeito a reconhecimento por parte da CM 
como sendo um projeto de interesse 

técnico - económico 

T3,T4,T5 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Artigo 37º 

(Artigo 38º) - “ A edificabilidade nestes 
espaços, sem prejuízo do disposto na 
legislação específica em vigor, do disposto no 
POPNPG e dos princípios de salvaguarda 
estabelecidos no presente regulamento, 
restringe-se aos seguintes casos: a) obras a 
que se refere o nº3 do artigo 30º e o artigo 
36º, sem prejuízo do disposto na alínea 
anterior) obras de construção de instalações 
de apoio direto e exclusivo ao sistema de 
exploração agrícola, pecuário ou silvícola, bem 
como instalações industriais e comerciais de 
produtos (…) 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço. 
T2,T3,T4,T5 

Áreas de Edificação Dispersa Artigo 41º 

(Artigo 41º) - “ (…) 2- Nas áreas de edificação 
dispersa são permitidos, além do uso 
residencial, usos complementares às 
atividades agrícolas e pecuária desde que 
compatíveis com a função dominante, tais 
como equipamentos, serviços, comércio de 
apoio, indústria do tipo 3 ou equivalente, de 
acordo com a legislação aplicável em vigor e 
empreendimentos de turismo no espaço rural 
e de turismo de habitação; 3- (…); 4(…); 5(…)” 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço. 
T3,T4,T5 

Salvaguarda 
Valores Naturais Artigo 72º 

(Artigo 72º) –  (…); 8 — Nas restantes áreas de 
valores naturais identificadas, fora da RN2000, 
é obrigatório apresentar uma memória 
justificativa da conformidade dos projetos, 
atos ou atividades com o valor natural em 
presença para as seguintes situações: a) A 
instalação de infraestruturas de eletricidade e 
telefónicas, aéreas ou subterrâneas, de 
telecomunicações, de transporte de gás 
natural ou outros combustíveis, de 
saneamento básico e de aproveitamento de 
energias renováveis ou similares; 

Obrigatório apresentar uma memória 
justificativa da conformidade dos projetos à 

entidade de Tutela 
T3, T4, T5 

Estrutura Ecológica Complementar NA -- -- T3, T4, T5 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Arcos de 
Valdevez 

Solo Rural Espaço Natural Artigo 41º 

(Artigo 42º) - 1- nos espaços naturais 
constituídos por áreas de incultos integrados 
em REN (não abrangidos por Rede Natura 
2000), aplica-se o respetivo regime legal em 
vigor; 2- nos espaços naturais abrangidos pela 
Rede Natura 2000 aplica-se o respetivo regime 
legal em vigor; 3- os espaços naturais 
integrados no PNPG ficam sujeitos às 
disposições do respetivo POPNPG. 

Sujeito ao cumprimento com regime legal 
específico onde se insere a área a intervir, 

(REN, Rede Natura 2000, POPNPG) 
T5,T9,T11,T12,T13 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Área Agrícola 

Complementar 
Artigo 15º 

Artigo 16º) - “ 1- Nestas áreas são interditas as 
seguintes ações: a) Edificação e utilizações que 
não se enquadrem no artigo 17º e que possam 
diminuir a capacidade produtiva do solo ou 
alterar de forma irreversível a topografia e 
inviabilizem a reutilização agrícola destes solos 
(…);b)depósitos de resíduos (…); c) ações que 
provoquem a erosão e a degradação do solo, 
encharcamento ou inundações e outros efeitos 
perniciosos; d) utilização indevida (…) ” 

 

(Artigo 17º) - “1- São permitidas as seguintes 
atividades e ocupações que resultem em 
edificações ou infraestruturas, em regime de 
exceção ao disposto no artigo 16º, 
condicionadas a parecer favorável das 
entidades de tutela: 
a)…;b)…;c)…;d)…;e)…;f)…;g) os equipamentos, 
infraestruturas e empreendimentos de 
interesse relevante, reconhecido pela Camara 
Municipal e pelas entidades com tutela no 
território, designadamente edificações e 
instalações sociais, recreativas, desportivas, 
turísticas, …. (…) 2- Nas áreas integradas na 
Rede Natura 2000, não abrangidas pelo Plano 
de Ordenamento do PNPG, são condicionadas 
as seguintes atividades e usos do solo em 
complemento às descritas no nº8 do artigo 
9ºc) a construção de equipamentos e 
infraestruturas” 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço. No entanto, caso a área se insira 
em Rede Natura 2000 e/ou REN, 

cumulativamente, sujeito a cumprimento 
do regime legal respetivo 

T5,T12 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Área Agrícola 

Condicionada (RAN) 
Artigo 20º 

(Artigo 21º) - “1- Nas áreas agrícolas 
condicionadas a disciplina de utilização é 
regulada pelo regime legal da Reserva 
Agrícolas Nacional (RAN), estabelecido no DL 
196/89 de 14 de junho e no Decreto-Lei nº 
274/92 de 12 de setembro. 2- as áreas 
agrícolas condicionadas integradas na REN 
submetem-se cumulativamente ao respetivo 
regime legal 

Sujeito ao cumprimento com regime legal 
específico da Reserva Agrícola Nacional 

T5,T12 

Espaço Florestal de Produção Artigo 27º 

(Artigo 28º) – “1-Nas florestas de produção 
sem prejuízo do disposto no PROFAM devem 
ser condicionadas, entre outras, as seguintes 
utilizações, ocupações a) a atividade produtiva 
em solos mais suscetíveis entre outras a riscos 
de erosão; b) a constituição de novos maciços 
contínuos de monoculturas, de pinheiro bravo 
e eucalipto, com exceção de folhosas 
produtoras de madeira nobre. 2- A 
edificabilidade em espaço florestal de 
produção tem carácter de exceção e limita-se 
exclusivamente à consolidação de 
aglomerados urbanos existentes e à edificação 
isolada incluindo a reconstrução ou ampliação 
de edificações existentes, em conformidade 
com o descrito nas alíneas seguintes, sem 
prejuízo de salvaguarda das condicionantes 
previstas na legislação em vigor, e do parecer 
vinculativo da entidade competente: (…) d) 
Para edificações ou instalação de 
equipamentos considerados de interesse 
municipal (…)” 

Sujeito a reconhecimento do projeto como 
sendo de interesse Municipal 

T5,T9,T11,T12 

Espaço Florestal Silvo – Pastoril Artigo 30º 
(Artigo 32º) - “(…) 4- Em temos de 
edificabilidade aplica-se o disposto no nº 2 e 3 
do artigo 28º (…)” 

Sujeito a reconhecimento do projeto como 
sendo de interesse Municipal 

T5,T9,T11,T12 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaço Florestal de Proteção Artigo 34º 

(Artigo 35º) - (…), 3- A edificabilidade nas áreas 
de floresta de proteção limita-se 
exclusivamente à consolidação de 
aglomerados urbanos pré-existentes e às 
situações isoladas descritas a seguir, sem 
prejuízo do cumprimento do disposto na 
legislação aplicável e de parecer vinculativo da 
entidade competente: a) ações previstas no 
regime REN, (…)” 

Cumprimento da legislação vigente, no 
regime REN (caso aplicável) e sujeito ao 

reconhecimento de interesse público por 
parte da Assembleia Municipal. 

T9,T5,T11, 

T12,T13 

Espaço de Exploração Mineira 

(Área Potencial) 
Artigo 38º 

(Artigo 39º) – nestes espaços, em explorações 
licenciadas ou que vierem a sê-lo, aplica-se o 
regime estabelecido na legislação aplicável. 

 

(Artigo 40º) – 1 (…), 2- sem prejuízo da 
legislação em vigor, a atividade de exploração 
de recursos geológicos é compatível com o uso 
dos espaços florestais e espaços agrícolas, 3- 
nestes espaços é admissível a instalação dos 
respetivos anexos e de outros 
estabelecimentos industriais que se prendam 
com a atividade transformadora afim.” 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço, pelo que fica sujeito à legislação 
específica em vigor. 

T5 

Espaço Cultural Artigo 45º 

(Artigo 46º) – “1- Para os imoveis e conjuntos 
classificados e em vias de classificação 
prevalece o respetivo regime legal aplicável; 2 
Para o restante património inventariado, 
qualquer ação de transformação do edificado 
existente, de edificação nova ou de 
modificação de muros e solos ou do coberto 
natural, fica condicionada à apreciação 
favorável por parte da CM do impacto destas 
ações no património a salvaguardar.” 

Cumprimento do regime legal aplicável 
(caso dos imoveis e conjuntos classificados 
e em vias de classificação). Para o restante 

património inventariado fica condicionado a 
parecer favorável por parte da CM. 

T5 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaço cuja urbanização seja possível programar 

(Áreas de Expansão Urbana) 
Artigo 65º 

(Artigo 66º) - “(…),5- Nas áreas de expansão 
urbana os usos dominantes são a habitação e o 
terciário admitindo-se outros usos e atividades 
compatíveis. 6- para efeito do número anterior 
e sem prejuízo do estabelecido na legislação 
em vigor, consideram-se incompatíveis os usos 
e atividades que: a) agravem as condições 
ambientais, de salubridade e de ruído acima 
dos níveis regulamentares; c) sejam 
inadequadas às infraestruturas, 
nomeadamente de saneamento e de 
acessibilidade existente.” 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 
de espaço. Compatível com os usos desde 

que o projeto não agrave as condições 
ambientais de salubridade e ambiente 

sonoro e seja adequado às infraestruturas 
de saneamento e de acessibilidade. 

T5 

Área para equipamentos Artigo 68º 

(Artigo 68º) - (…) ”2- Por iniciativa municipal, 
estas áreas ou edificações podem reverter 
para outros usos considerados mais 
convenientes, cumprimento as respetivas 
disposições aplicáveis no âmbito do presente 
regulamento. 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço. 
T5,T12 

Espaço 
Infraestruturas 

Parque Eólico existente 
Artigo 49º 

(Artigo 50º) - “1. Nestas áreas são admitidas 
exclusivamente as ações de edificação, 
instalação, renovação e melhoramento das 
infraestruturas que lhes correspondem e 
submetem-se às disposições regulamentares 
aplicáveis. 

Não é permitido construir. Deve ser 
respeitado o limite de proteção 

T5,T9,T11,T12 

Parque Eólico Proposto T12 

Paredes de 
Coura 

Solo Rural Espaço Agrícola Artigo 26º 

(Artigo 27º) – “(…) 2- As áreas que integram os 
espaços agrícolas admitem, ainda, as seguintes 
utilizações consideradas como compatíveis, 
desde que admitidas pelas entidades que 
tutelam os regimes jurídicos das 
condicionantes que nela vigoram: (…) f) 
equipamentos de utilização coletiva e 

Sujeito ao regime jurídico da RAN ou, caso 
não se insira em áreas de RAN, não é 

identificada condicionante específica de 
implantação da linha elétrica na classe de 

espaço. 

T12 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Monção 

Solo Urbano Espaço Predominantemente Unifamiliar Artigo 78º 

(Artigo 78º) “1- este espaço destina-se 
predominantemente a habitação unifamiliar, 
admitindo-se no entanto atividades de 
comércio e serviços ou outras, desde que não 
prejudiquem ou criem condições de 
incompatibilidade, e deverão ser instaladas no 
rés-do-chão. 

Condicionado. De acordo com a legislação 
em vigor não é permitido construir nesta 

classe de espaço 
T14 

Solo Rural Espaço Agrícola Condicionado Artigo 24º 

(Artigo 24º) - O espaço agrícola condicionado é 
constituído pelo conjunto das áreas que, em 
virtude das suas características morfológicas, 
climatéricas e sociais, maiores potencialidades 
apresentam para a produção agrícola, e que 
apresentam ou não características ecológicas 
específicas, encontrando-se submetidas aos 
regimes RAN, REN, Regime Florestal e Rede 
Natura 2000. Sendo ainda constituído por 
pequenas áreas florestadas ou não, da rede 
hidrográfica e de conservação de espaços de 
fauna, flora interessantes, se sobrepõe à 
função de produção florestal mas que não 
constituem um uso predominante. 

(Artigo 26º) - “(…)3- Admite-se ainda a 
construção e instalação de infraestruturas de 
interesse municipal.” 

Sujeito ao regime jurídico de REN, RAN, 
Regime Florestal, e Rede Natura 2000 ou, 

caso não aplique, não é identificada 
condicionante específica de implantação da 

linha elétrica na classe de espaço. 

T12,T14,T15,T16 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaço Agrícola Complementar Artigo 27º 

Artigo 28º) – “o espaço agrícola complementar 
é preferencialmente destinado a atividades 
agrícolas, agroflorestais, e pastoris, admitindo-
se outros usos, designadamente: habitacionais, 
de comércio e serviços, industriais, turísticos, 
de equipamentos e infraestruturas, e 
pecuários. 

(Artigo 29º) – “1- No espaço agrícola 
complementar são admitidas as seguintes 
intervenções: a)..,b)...,c)…,d)…e) Equipamentos 
públicos ou privados de interesse municipal 
(…).” 

(Artigo112º) - é permitida a instalação de 
infraestruturas de produção e transporte de 
energias renováveis em todas as classes de 
espaço, exceto nos espaços Urbanos e 
Urbanizáveis de acordo com a legislação em 
vigor. 

De acordo com o Artigo 112º, permitido 
construir o projeto. Nesta classe de espaço 
não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço 

T13,T14,T15 

Espaços Florestal de Proteção e Conservação Artigo 32º 

(Artigo 34º) - “ 1- No espaço florestal de 
proteção e conservação são proibidas as ações 
de iniciativa pública ou privada que se 
traduzam em operações de loteamento, obras 
de urbanização, construção de edifícios, obras 
hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 
escavações e destruição do coberto vegetal, à 
exceção: a)…, b)…, c) da construção de 
instalação de infraestruturas de interesse 
municipal. 

(Artigo112º) - é permitida a instalação de 
infraestruturas de produção e transporte de 
energias renováveis em todas as classes de 
espaço, exceto nos espaços Urbanos e 
Urbanizáveis de acordo com a legislação em 
vigor. 

De acordo com o Artigo 112º, permitido 
construir o projeto. Nesta classe de espaço. 

T12,T13,T14,T15,T16 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaço Florestal de Produção Artigo 35º 

(Artigo 37º) - “1- sem prejuízo do disposto na 
legislação em vigor aplicável, nomeadamente 
relativa à edificação em espaço florestal e 
rural, no espaço florestal de produção poderão 
ser excecionalmente admitidos as seguintes 
intervenções: a)…, b)…, c)…, d)…, e) 
equipamentos coletivos, instalações e 
infraestruturas de interesse municipal, 
cumprindo os seguintes parâmetros … (…) ” 

(Artigo112º) - é permitida a instalação de 
infraestruturas de produção e transporte de 
energias renováveis em todas as classes de 
espaço, exceto nos espaços Urbanos e 
Urbanizáveis de acordo com a legislação em 
vigor. 

De acordo com o Artigo 112º, permitido 
construir o projeto nesta classe de espaço. 

T14,T15,T16 

Espaços Canais e de Infraestruturas 

Artigo 
109º 

Artigo 
111º 

(Artigo110º) - “(…)3- Nas situações em que as 
infraestruturas projetadas não estejam 
salvaguardadas por servidões e restrições 
administrativas, aplicam-se as disposições 
legais e regulamentares ao uso do solo no qual 
se implantam 

(Artigo 111º) - “1- Dado o carácter especial 
associado a cada infraestrutura, as 
intervenções deverão ser sustentadas em 
projetos específicos que definam os usos e a 
edificabilidade associados a cada 
empreendimento, salvaguardando a 
integração no solo rural, e submetidos a 
parecer prévio das entidades competentes. 

Sujeito a parecer prévio das entidades 
competentes 

T12,T13 

Melgaço Solo Rural Espaço Agrícola Artigo 23º 

(Artigo 24º) – “(…), 5- sem prejuízo do artigo 
19º, no espaço agrícola são admitidos outros 
usos desde que respeite os seguintes critérios: 
a) índice de ocupação do solo 0,1, b) índice de 
impermeabilização 0,15, (…) ” 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço 
T16 
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MUNICÍPIO 
CLASSE DE 

ESPAÇO 
CATEGORIA/ SUBCATEGORIA 

ARTIGO Nº 
(REG.PDM) 

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME 
DE USO E EDIFICABILIDADE) 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO TROÇOS 

Espaço Florestal Artigo 25º 

(Artigo 25º) - 2- os espaços florestais, 
conforme consta do anexo III a este 
regulamento, contemplam áreas das sub-
regiões homogéneas Vez e parque nacional da 
Peneda Gerês, integradas no PROF-AM, 
estando todas as intervenções nos espaços 
florestais subordinadas às disposições 
constantes no PROF-AM, para a respetiva sub-
região homogénea. 

Não é identificada condicionante específica 
de implantação da linha elétrica na classe 

de espaço. Considerar as disposições 
constantes no PROF-AM. 

T16 
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No Capítulo de Avaliação de Impactes do presente relatório proceder-se-á a uma análise 
mais detalhada, no entanto, pode-se à partida concluir que: 

• 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 e UOPG; 

• Da leitura do Quadro 5.40, onde se apresentam as disposições regulamentares 
dos vários PDM bem como a análise da compatibilidade do projeto 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; 

• Uma grande parte das classes de espaços dos PDM analisados refere a 
possibilidade do projeto ser reconhecido como sendo um projeto de interesse 
público municipal, tornando-se compatível com a classe de espaço que o refere; 

• Algumas classes de espaços referem que não são permitidas mobilizações de 
solo suscitáveis de promover ou aumentar o seu grau de erosão e degradação; 

• Nas classes de espaço coincidentes com áreas inseridas na REN, RAN, espaços 
Canais, Domínio Público 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. 

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 5.41. 

Quadro 5.41- 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 (Solos Urbanos) T1,T3,T4,T6,T7,T8 

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 T6 

Ponte de Lima 

Área Industrial ou de Armazenagem (UOPG 26-PP da Área 
Industrial de Anais) 

T1 

Área de Grandes Equipamentos T8 

Planos de Urbanização (PU de João da Ribeira/Arca, PU de 
Ponte de Lima e PU de Refoios 

T6, T7 e T8 
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ÁREAS DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM DE PONTE DE LIMA 

A última alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Ponte de Lima, nomeadamente 
pelo Aviso nº 2837/2019 - Suspensão Parcial do PDM de Ponte de Lima), refere-se a uma 
Suspensão Parcial, relativa a uma área de aproximadamente 14.823 m2, localizada na 
freguesia de Arcozelo, com vista à viabilização da “Construção de Relvado Sintético – 
Campo Municipal de Arcozelo.”. A suspensão terá como objetivo a alteração do uso do 
solo incluído em “Área predominantemente florestal estruturante” para “Área de 
Grandes equipamentos.”. A suspensão do PDM é limitada à área identificada na planta 
anexa, e implica o estabelecimento de medidas preventivas ou normas provisórias. 

De acordo com o Artigo 1º “Âmbito Territorial e objetivos”, “1- (…) para a totalidade de 
área de intervenção da “Construção de Relvado Sintético – Campo Municipal de 
Arcozelo”, com cerca de 14.823 m2, são estabelecidas medidas preventivas para 
assegurar e evitar a alteração das circunstâncias, numa perspetiva futura; 2- as medidas 
preventivas destinam-se a evitar a alteração das circunstâncias e condições existentes, 
com vista a garantir as condições necessárias à manutenção e desenvolvimento das 
ações propostas da “construção de relvado sintético – Campo Municipal de Arcozelo”. 

No Artigo 2º, que refere “1- na área objeto das presentes medidas preventivas ficam 
interditas as seguintes ações: a) operação de loteamento e obras de urbanização, de 
construção, de ampliação e de reconstrução; b) Trabalhos de remodelação de terrenos; 
c) derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 2- 
Excecionam-se as intervenções a realizar no âmbito da “construção de relvado sintético” 
– campo Municipal de Arcozelo.  

Na Figura 5.50 apresenta-se o enquadramento do projeto na respetiva área em 
suspensão parcial do PDM de Ponte de Lima. 
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Figura 5.50 – Enquadramento do Projeto na área em suspensão parcial (Campo Municipal de 
Arcozelo” do PDM de Ponte de Lima 

Através da análise da Figura 5.50, é possível observar que a respetiva área em suspensão 
do PDM de Ponte de Lima se encontra inserida parcialmente no interior do troço 
alternativo T8. 
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PLANOS DE URBANIZAÇÃO  

No que respeita à existência de Planos de Urbanização na área de estudo, da análise 
efetuada, apensas se observa a presença de três PU pertencentes ao concelho de Ponte 
de Lima. Na Figura 5.51 apresenta-se a sobreposição dos troços em análise com os 
referidos PU. 

 

Figura 5.51 – Sobreposição da Área de estudo com os Planos de Urbanização de Ponte de 
Lima 
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Os Planos de Urbanização abrangidos pela área de estudo correspondem ao PU de Ponte 
de Lima, PU do Freixo e o PU de Refoios do Lima. Refere-se, no entanto, que o PU do 
Freixo não interceta nenhum dos troços alternativos em análise.  

Na Figura 5.52 e Figura 5.53 apresenta-se a sobreposição do Troço 8 com as plantas de 
zonamento e de condicionantes do PU de Ponte de Lima respetivamente. 

 

Figura 5.52 – Sobreposição do Troço 8 na Planta de Zonamento do PU de Ponte de Lima 

Da análise é possível verificar que a pequena interseção do Troço 8 com o PU de Ponte 
de Lima corresponde a Área agrícola, Áreas edificáveis de Nível 1 e Faixa Non Aedificandi 
de uma infraestrutura rodoviária existente.  
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De acordo com o Artigo 31º do Regulamento do PU de Ponte de Lima, “Área Edificável 
de Nível 1” são áreas residenciais de habitação dispersa onde predomina a habitação 
unifamiliar isolada, nas quais é permitido o uso habitacional, sem prejuízo de outras 
atividades compatíveis. Relativamente à faixa “Non Aedificandi”, de acordo com o Artigo 
7º “será cumprida toda a legislação vigente aplicável relativa a servidões e restrições de 
utilidade pública”. Finalmente, na área agrícola, será obedecido o regime jurídico de 
RAN.  

 

Figura 5.53 – Sobreposição do Troço 8 na Planta de Condicionantes do PU de Ponte de Lima 
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Analisando o grau de sobreposição dos Planos de Urbanização de Ponte de Lima e de 
Refoios do Lima aos troços em análise, verifica-se que se trata de um atravessamento 
marginal, pelo que se configura uma situação que será fácil evitar na fase de projeto de 
execução. 

5.9.3 SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA  

5.9.3.1 CONDICIONANTES BIOFÍSICAS 

Na área de estudo e respetivos troços alternativos, as condicionantes biofísicas 
identificadas correspondem a: 

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 Rede Natura 2000, 
Áreas Protegidas 

- 
Espécies arbóreas sujeitas a regime 

jurídico 

Povoamentos florestais de 
eucalipto - 

Regadios Tradicionais 

 

Seguidamente procede-se a uma caracterização pormenorizada de cada uma das 
condicionantes identificadas: 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) 

Criada com o pressuposto da defesa e proteção das áreas de maior aptidão agrícola e 
garantia da sua afetação à agricultura, a Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi instituída 
pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de 
novembro. O regime jurídico da RAN foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 
de março, tendo sido revogado o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, que vigorou 
durante 20 anos. O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março articula o regime da RAN 
com o quadro estratégico e normativo constante no Programa de Desenvolvimento 
Rural (PDR), no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 
na Estratégia Nacional para as Florestas e demais instrumentos de gestão territoriais 
relevantes, nomeadamente planos regionais de ordenamento do território e planos 
sectoriais. A sua versão em vigor corresponde à dada pela alteração promovida pelo 
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

De acordo com o Artigo 4º do regime jurídico da RAN os objetivos são os seguintes: 
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“a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do 
desenvolvimento da atividade agrícola; b) Contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da atividade agrícola; c) Promover a competitividade dos territórios rurais e 
contribuir para o ordenamento do território; d) Contribuir para a preservação dos 
recursos naturais; 

 e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma 
diversidade e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos 
análogos aos herdados das gerações anteriores f) Contribuir para a conectividade e a 
coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza g) Adotar 
medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir 
situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo».”  

O mesmo Decreto-Lei estabelece no n.º 1 do artigo 2.º que “a RAN é o conjunto das 
áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior 
aptidão para a atividade agrícola.”. O n.º 2 desse mesmo artigo estabelece ainda que a 
“RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, 
que estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo (…) 
”. 

Nos concelhos atravessados pela área de estudo e respetivos troços alternativos, as 
delimitações das áreas de RAN constam dos respetivos Planos Diretores Municipais 
(PDM). 

Tal como já foi referido, a cartografia das áreas de RAN identificadas na área de análise 
teve por base a informação contida nas Plantas de Condicionantes dos PDM dos 
concelhos abrangidos, sendo a mesma apresentada na Carta de Reserva Agrícola 
Nacional (DESENHO 12 do Volume III – Peças Desenhadas). 

Quadro 5.42 – Áreas de RAN intersetadas pelos troços alternativos em análise 

RAN 
Intersetada 

Troços 

T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T14 T15 T16 

Área (ha) 84,5 17,8 2,0 102,4 16,9 7,7 139,2 0,3 14,8 22,7 177,9 1,9 2,0 5,5 

 

Da análise da Carta da RAN e do Quadro 5.42, verifica-se que: 

• Os Troços T5, T8 e T12 correspondem aos troços com uma maior afetação de 
áreas de RAN; 

• Os Troços T4, T9, T14, T15 e T16 têm uma afetação de áreas de RAN muito 
reduzida e as manchas de RAN são muito descontínuas; 

• Relativamente aos Troços T2 e T13 não se observa a afetação de áreas de RAN.  
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De acordo com o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (e sua 
alteração), no qual são definas as ações interditas nas áreas afetas ao regime da RAN, 
refere que “São interditas todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades 
para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN (…).” em particular, “(...) 
intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente 
erosão, compactação, desprendimento de terras (...)”  

No entanto, de acordo com o artigo 22.º, n.º 1, alínea l) do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 
31 de março (e sua alteração), o presente projeto integra-se no regime de exceções ao 
abrigo das quais a obra poderá ser autorizada, conforme a referida legislação, 
nomeadamente “ (…) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de 
infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de 
saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica, de abastecimento de gás 
e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos públicos ou 
de serviço público” (…) 

Refere-se que, de acordo com o regime jurídico em vigor, as autorizações não agrícolas 
de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das respetivas 
entidades regionais da RAN. 

No caso de projetos sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, como 
é o caso, a pronúncia favorável da entidade regional da RAN no âmbito deste 
procedimento compreende a emissão do parecer prévio vinculativo referido. 

POVOAMENTOS PERCORRIDOS PELOS INCÊNDIOS (2010-2018) E ÁREAS DE RISCO DE 

INCÊNDIO 

O regime jurídico de proteção das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-
se previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 20 de outubro, com a redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março (terceira alteração ao Decreto-
Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado, por ratificação, pela Lei n.º 54/91, de 8 de 
agosto, e pelo Decreto Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro). 

As condicionantes aplicáveis, de acordo com o estipulado no regime jurídico em vigor, 
são relativas à interdição, pelo prazo de 10 anos, da construção de edificações em 
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios não incluídos em 
espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território como 
urbanos, (n.º 1, alínea a) do artigo 1.º) 

Contudo, para os casos de ações de interesse público ou de empreendimentos com 
relevante interesse geral (nº5 do Artigo 1º), reconhecidos como tal por despacho 
conjunto, a legislação prevê um regime de exceção, admitindo o levantamento das 
proibições em qualquer altura. Após um ano da data de ocorrência do incêndio, por 
requerimento dos interessados ou municipal, existe ainda a possibilidade de serem 
levantadas as interdições de construção.  
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Na Figura 5.54 apresenta-se a representação das áreas de povoamentos florestais 
percorridos por incêndios no período entre 2010 e 2018, de acordo com a informação 
disponibilizada pelo ICNF e PDM dos municípios abrangidos. 

 

Figura 5.54 – Áreas de Povoamentos Florestais percorridos por incêndios (2010-2018) na área 
de estudo  
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Da análise da Figura 5.54, é possível constatar que:  

• Em todos os troços alternativos em análise observam-se áreas de povoamentos 
florestais percorridos por incêndios; 

• Os Troços onde se observam maiores áreas ardidas correspondem a: T16, T15, 
T12, T10 e T9, T7 e T5; 

• No ano 2012, 2014, 2017 observa-se praticamente a inexistência de áreas 
ardidas;  

• No ano 2010, a maior incidência ocorre no Troço T9 e no Troço T12; observam-
se ainda pontualmente algumas manchas ardidas nos Troços T15, T5, T4, T2, T1, 
T6 e T10; 

• No ano 2011 e 2015, volta-se a observar uma grande mancha de área ardida no 
Troço T16. Pontualmente e de reduzida dimensão observam-se manchas ao 
longo de quase toda a área de estudo; 

• No ano 2013, observam-se sete grandes manchas de área ardida. Uma afeta ao 
Troço T12, três afetas ao Troço T5, uma afeta ao Troço T2, uma afeta ao Troço 
T6 e uma afeta ao Troço T1; 

• No ano 2016, observam algumas manchas de reduzida dimensão ao longo dos 
Troços T5, T6 e T12. No Troço T9 e no Troço T7 observam-se áreas ardidas que 
ocupam a maioria de cada troço; 

• No ano 2018, observam-se quatro pequenas manchas distribuídas ao longo dos 
Troços T2, T5, T10 e T11. 

Relativamente às medidas e às ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios, a Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto 
(que altera o DL nº 124/2006, de 28 de Junho), no seu artigo 6º, designa por zonas 
críticas as manchas onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas mais 
rigorosas de defesa da floresta contra incêndios, quer face à elevada suscetibilidade ou 
à perigosidade que representam, quer em função do seu valor patrimonial, social ou 
ecológico. 

No subcapítulo 5.9.3.1 apresenta-se a análise de perigosidade e risco de incêndio bem 
como a prioridade de defesa para a área de análise e respetivos troços alternativos. 

Da análise constatou-se que a totalidade da área de estudo e respetivos troços 
alternativos se apresentam classificadas como Baixo, Médio, Alto e Muito Alto Risco de 
Incêndio Florestal. 
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ESPÉCIES ARBÓREAS SUJEITAS A REGIME JURÍDICO 

O sobreiro e a azinheira são espécies sujeitas a regime jurídico, o qual se rege pelo 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 
de junho. 

Neste diploma é estabelecido que o corte ou arranque de sobreiros ou azinheiras, em 
povoamento ou isolados, carece de autorização das atuais Direções Regionais de 
Agricultura e Pescas ou do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
dependendo da natureza ou da dimensão do povoamento. 

Refira-se que, a implementação de empreendimentos de imprescindível utilidade 
pública é uma das situações em que o corte ou arranque é autorizado, mediante 
medidas compensatórias designadamente a plantação de novas áreas. 

O regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de 
maio. Segundo este diploma e tendo em conta a sua importância económica, o arranque 
e corte raso de povoamentos de oliveiras só pode ser efetuado mediante prévia 
autorização concedida pelas Direções Regionais da Agricultura e Pescas. O corte ou 
arranque de exemplares isolados não carece contudo de autorização, situação que 
poderá ser a ocorrente numa situação de implantação de uma linha elétrica, com a 
eventual afetação por algum dos apoios. 

Por fim, o Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio, estabelece a necessidade de 
autorização prévia para o corte prematuro de povoamentos florestais de pinheiro-bravo 
e eucalipto. Tal prende-se sobretudo objetivando controlar a sobre-exploração da 
floresta e a diminuição subsequente das produções destes povoamentos nas rotações 
seguintes. 

A necessidade de corte e/ou abate destas espécies arbóreas apenas será verificada na 
fase posterior, de Projeto de Execução, uma vez que atualmente ainda se desconhece a 
localização exata dos apoios inerentes à linha em análise. 

A identificação/ existência destas espécies na área de estudo pode ser consultada no 
fator específico “Biodiversidade“ – subcapítulo 5.6 – e cartografada na carta de habitats, 
DESENHO 05.01 (Volume III – Peças Desenhadas). 

POVOAMENTOS FLORESTAIS DE EUCALIPTO E PINHEIRO BRAVO 

O Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio  estabelece a proibição do corte prematuro de 
povoamentos florestais de pinheiro-bravo e de eucalipto, sendo nesse caso necessária 
autorização prévia. 

A área em estudo (AE) apresenta alguns povoamentos de eucalipto ao longo de toda a 
área de estudo. 
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REGADIOS TRADICIONAIS 

De acordo com informações fornecidas pela Direção Regional da Agricultura do Norte 
(DRAP-Norte), no interior da área de estudo e respetivos troços alternativos, observa-se 
a existência de algumas áreas correspondentes a regadio tradicional DESENHO 11 
(Volume III – Peças Desenhadas). No Quadro 5.43 apresenta-se os regadios e respetivas 
áreas intersetadas pelos vários troços alternativos em análise. 

Quadro 5.43 – Áreas de Regadio intersetadas pelos troços alternativos 

CONCELHOS 
NOME DO REGADIO 

TRADICIONAL 
ZONA 

AGRARIA 
TROÇO 

Ponte de 
Lima 

Abral, Correlo, Caneiro e Ou 

Vale do Lima 

T8 

Água da Ribeira de Fundelo T8 

Água do Lameirinho T1 

Água do Ribeiro  T8 

Poça da Marmelada T8 

Custeira,Casal, Estadelha T1 

Furoca T1 

Viasques e Outros T8 

Soutulho T8 

Poça do Raso T6 

Arcos de 
Valdevez 

Casal T5 

Jusão T5 

Poças da Bouça T5 

Sudres e Vilarinho T5 

Monção 

Levada de S. António 

Vale do Minho 

T13 

Rego do Porto a Pereiro T14 

Ponte da 
Barca 

Passantes T5 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pela sensibilidade, 
função e valor ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, 
são objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se 
aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos 
à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis 
com os objetivos de proteção. 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é o que consta do Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.º 239/2012, de 2 de 
novembro, com a redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
96/2013, de 19 de julho e revogação dos artigos 28.º a 31.º pelo Decreto-Lei nº 80/2015, 
de 22 de setembro, e mais recentemente pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/b1e9f614e457f33db7378c8edd5e7d89.pdf&fileDesc=DL_166_2008_REN
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/b1e9f614e457f33db7378c8edd5e7d89.pdf&fileDesc=DL_166_2008_REN


02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

377 

agosto, cujas alterações se prendem essencialmente com a alteração da tipologia “áreas 
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” para “áreas estratégicas de infiltração 
e de proteção e recarga de aquíferos” e alteração da sua definição, critérios de 
delimitação e funções; alterações na definição e funções da tipologia de “dunas 
costeiras e dunas fósseis” e revogação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
81/2012, que aprovou as orientações estratégicas para a delimitação da REN, que 
passam a ser aprovadas por portaria. 

A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, procede à definição das condições e 
requisitos a que ficam sujeitos determinados usos e ações e define a sua 
compatibilidade com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

A delimitação das zonas de REN é realizada a nível estratégico ou a nível operativo. 
Segundo o Artigo 5º do Decreto-Lei nº 239/2012, “o nível estratégico é concretizado 
através de orientações estratégicas de âmbito nacional e regional e de acordo com os 
critérios constantes do anexo I do presente decreto-lei (…) ”, enquanto que “o nível 
operativo é concretizado através da delimitação, em carta de âmbito municipal, das 
áreas integradas na REN, tendo por base as orientações estratégicas de âmbito nacional 
e regional e de acordo com os critérios constantes do anexo I (…) ”. 

No Quadro 5.44 constam os diplomas legais que aprovam a delimitação das áreas de 
REN nos quatro concelhos abrangidos pela área de estudo. 

Quadro 5.44- Enquadramento Legal da delimitação das áreas de REN nos concelhos 
abrangidos pelos Troços em análise 

CONCELHO DIPLOMA LEGAL 

Ponte de Lima 

Resolução de Conselho de Ministros nº 81/2005, de 31 de março 
(entrada em vigor em 1 de abril de 2005), alterado pela Portaria nº 
263/2011, de 9 de setembro de 2001 (alteração das 5 folhas da Carta da 
REN; entrada em vigor em 16 de março de 2012 com a alteração do PDM 
publicada no Aviso 4269/2012, de 16 de março, pelo Aviso nº 
8534/2013, de 05 de julho (alteração das folhas B1 e C, entrada em vigor 
em 10 de julho de 2013), pelo Aviso nº 11003/2017, de 22 de setembro 
de 2017 (correção material das folhas B1, B2, C, D: falhas de 
representação na tipologia “ Leitos dos Cursos de Água” das folhas nº 
B2, C e D; erros materiais introduzidos aquando da alteração das folhas 
B1 e C; entrada em vigor em 23 de setembro de 2007) e pelo Aviso n.º 
11377/2019, de 12 de julho (correção material para todo o município, 
para resolução de erros materiais na representação cartográfica e de 
erros materiais correspondentes a incongruências de transposição entre 
Planos de Urbanização, a REN espacializada na planta de Condicionantes 
do PDM, a Planta de Ordenamento do PDM e a Carta da REN; entrada 
em vigor em 13 de Julho de 2019). 
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CONCELHO DIPLOMA LEGAL 

Arcos de Valdevez 

Resolução de Conselho de Ministros nº 35/2008, de 25 de fevereiro, 
alterado por Aviso nº 8565/2015, de 6 de agosto (alteração da folha 7- 
exclusão três “Leitos dos cursos de água” na área abrangida pelo parque 
empresarial de Mogueiras; entrada em vigor em 7 de agosto de 2015) 

Ponte da Barca 

Portaria nº 13/2015 de 21 de janeiro, alterado pelo Aviso n.º 5018 
2018, de 16 de abril (correção material que pretende aferir os limites 
das tipologias REN “zonas ameaçadas pelas cheias” e “ área de máxima 
infiltração”, nas áreas do Campo da Feira e do Campo da Nucha, a 
elementos físicos no terreno, designadamente muros e vias existentes, 
materializada nas exclusões C2,C3 e C4 representadas na folha A; 
entrada em vigor em 17 de abril de 2018. 

Paredes de Coura 
Portaria nº 70/2012, de 23 de março. Entrada em vigor em 12 de janeiro 
de 2016, com a publicação da revisão do PDM (Aviso nº 143/2016, 7 de 
janeiro) 

Melgaço 
Portaria n.º 162/2013, de 23 de abril (entrada em vigor em 4 de 
setembro de 2013, após a publicação da revisão do PDM (Aviso n.º 
10929/2013, de 3 de setembro) 

Monção Portaria n.º 470/2010, de 7 de julho 

Vila Verde 
Portaria n.º 251/2014, de 28 de novembro (entrada em vigor em 29 
de novembro de 2014) 

 

As áreas classificadas de REN foram extraídas das cartas aprovadas em cada Município 
abrangido pela área de estudo e respetivos troços alternativos e representadas sobre a 
carta militar à escala 1:25 000, resultando a Carta de Reserva Ecológica Nacional (REN 
desagregada) (DESENHO 13 do Volume III – Peças Desenhadas). De acordo com as 
mesmas, na área de estudo e respetivos troços alternativos ocorrem as seguintes 
categorias de REN, Quadro 5.45: 

Quadro 5.45- Categorias de áreas de REN existentes na área de estudo e respetivos troços 
alternativos 

CONCELHO CATEGORIAS DE ÁREAS DE REN 

Ponte de Lima 

Leitos dos Cursos de Água e Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Cabeceiras das Linhas de Água 

Áreas de Máxima Infiltração 

Áreas com Risco de Erosão 

Ponte da Barca 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Cabeceiras de Linhas de Água 

Áreas de Máxima Infiltração 

Áreas de Risco de Erosão 

Vila Verde 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Cabeceiras das Linhas de Água 

Leitos de Cursos de Água 

Áreas de Máxima Infiltração 

Áreas com Riscos de Erosão 
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CONCELHO CATEGORIAS DE ÁREAS DE REN 

Arcos de 
Valdevez 

Leitos de Cursos de Água 

Zonas Ameaçadas por Cheias 

Cabeceiras das Linhas de Água 

Áreas de Infiltração Máxima 

Áreas com Risco de Erosão 

Paredes de 
Coura 

- 

Monção 

Ínsuas 

Áreas com Risco de Erosão 

Áreas de Máxima Infiltração 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Leitos de Cursos de Água 

Melgaço 

Leitos de Cursos de Água 

Ínsuas 

Áreas com Risco de Erosão 

 

Relativamente à sua representatividade e distribuição, verifica-se a existência destas 
áreas ao longo de toda a área de análise sendo a sua afetação total equivalente a 67,5% 
da área do mesmo (4.068,9ha). 

Em termos globais, a interseção nas várias categorias da REN pelos troços alternativos 
em análise refere-se a seguinte avaliação: 

• Relativamente às categorias de REN, verifica-se que as mais representativas são 
as “cabeceiras de linhas de água” e as áreas com risco de erosão; 

• Os leitos de Cursos de Água e as áreas de máxima infiltração ocorrem 
pontualmente em alguns troços. 

Atendendo a que a REN em vigor da maior parte dos concelhos abrangidos pelo presente 
estudo não se encontra consentânea com o novo regime jurídico (Decreto-Lei n.º 
239/2012 e suas alterações), uma vez que foi elaborada à luz das orientações vigentes 
no Decreto-Lei n.º 93/90, apresenta-se no Quadro 5.46 a correspondência entre as 
categorias de REN definidas pelos dois regimes, conforme consta no Anexo IV do 
Decreto-Lei n.º 239/2012 e suas alterações. 

Quadro 5.46- Correspondência das áreas de REN definidas pelo anterior e pelo atual Regime 
Jurídico  

CORRESPONDÊNCIA DAS VÁRIAS CATEGORIAS DE REN 

Decreto-lei nº 239/2012 (Atual) Decreto-lei nº 93/90 (Antigo) 

Cursos de Água e respetivos leitos e margens 

Leitos dos cursos de água. As margens não 
integravam REN 

Ínsuas  
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CORRESPONDÊNCIA DAS VÁRIAS CATEGORIAS DE REN 

Decreto-lei nº 239/2012 (Atual) Decreto-lei nº 93/90 (Antigo) 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos 

Cabeceiras das linhas de água 

Áreas de Máxima Infiltração 

Zonas Ameaçadas pelas cheias Zonas ameaçadas pelas cheias 

Áreas de elevado Risco de erosão hídrica do 
solo 

Áreas com risco de erosão 

 

Relativamente à delimitação das áreas de REN, conforme já referido, dos 7 concelhos 
abrangidos pela área de estudo e respetivos troços alternativos, todos possuem Carta 
de REN publicada, pelo que os critérios de delimitação descritos no Decreto-Lei nº 
166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 
239/2012, de 2 de novembro (e suas alterações), são os que se apresentam no Quadro 
5.47 seguinte. 

Quadro 5.47- Critérios de delimitação da área de estudo em REN  

ECOSSISTEMAS ANEXO I 

Cursos de água e 
respetivos leitos e 
margens 

Secção II 

1 — Os leitos dos cursos de água correspondem ao terreno coberto 
pelas águas, quando não influenciadas por cheias extraordinárias, 
inundações ou tempestades, neles se incluindo os mouchões, os 
lodeiros e os areais nele formados por deposição aluvial. 

2 — As margens correspondem a uma faixa de terreno contígua ou 
sobranceira à linha que limita o leito das águas, com largura 
legalmente estabelecida, nelas se incluindo as praias fluviais  

3 — A delimitação da largura da margem deve observar o disposto no 
artigo 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro. 

4 — Nos leitos e nas margens dos cursos de água podem ser realizados 
os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as 
seguintes funções: 

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água; 
ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de 
água; 
iii) Drenagem dos terrenos confinantes; 
iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção 
da vegetação ripícola; 
v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução 
da secção de vazão e evitando a impermeabilização dos solos; 
vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da 
fauna. 
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ECOSSISTEMAS ANEXO I 

Áreas estratégicas 
de proteção e 

recarga de 
aquíferos 

Secção II 

1 — (…) são as áreas geográficas que, devido à natureza do solo, às 
formações geológicas aflorantes e subjacentes e à morfologia do 
terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e 
recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na 
salvaguarda da quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou 
evitar a sua escassez ou deterioração. 

2 — A delimitação (…) deve considerar o funcionamento hidráulico do 
aquífero, nomeadamente no que se refere aos mecanismos de recarga 
e descarga e ao sentido do fluxo subterrâneo e eventuais conexões 
hidráulicas, a vulnerabilidade à poluição e as pressões existentes 
resultantes de atividades e ou instalações, e os seus principais usos, 
em especial a produção de água para consumo humano. 

3 — (…) só podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis 
disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos 
subterrâneos; 
ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da 
biodiversidade dependentes da água subterrânea, com particular 
incidência na época de estio; 
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de 
seca extrema e de contaminação e sob exploração dos aquíferos; 
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos 
costeiros e estuarinos; vi) Assegurar a sustentabilidade dos 
ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos aquíferos 
cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em 
cavidades e grutas. 

Áreas de elevado 
risco de erosão 
hídrica do solo 

(Áreas com risco 
de erosão) 

Secção III 

1 – (…) são as áreas que, devido às suas características de solo e de 
declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do 
escoamento superficial. 

2 — A delimitação (…) deve considerar, de forma ponderada para a 
bacia hidrográfica, a erosividade da precipitação, a erodibilidade 
média dos solos, a topografia, o uso do solo e a ocupação humana. 

3 — (…) podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Conservação do recurso solo; 
ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e 
pedogenéticos; 
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração 
em detrimento do escoamento superficial; 
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a 
jusante e o assoreamento das massas de água. 
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ECOSSISTEMAS ANEXO I 

Zonas ameaçadas 
pelas cheias 

1 — Consideram -se (…) ou zonas inundáveis’ as áreas suscetíveis de 
inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água devido 
à ocorrência de caudais elevados. 

2 — A delimitação (…) é efetuada através de modelação hidrológica e 
hidráulica que permita o cálculo das áreas inundáveis com período de 
retorno de 100 anos da observação de marcas ou registos de eventos 
históricos e de dados cartográficos e de critérios geomorfológicos, 
pedológicos e topográficos. 

3- Em zonas (…) podem ser realizados os usos e ações que não 
coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas 
e bens; 
ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas; 
iii) regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos 
de transbordo e de retorno das águas; 
iv) estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em 
causa; 
v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos 
inundáveis. 

4 — Na delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias podem ser 
considerados períodos de retorno mais baixos. 

 

No Quadro 5.48 encontra-se especificado o regime das áreas integradas em REN e que 
são abrangidas pela área de estudo em questão, de acordo com o Anexo II (Usos e ações 
compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais de áreas integradas na REN), mencionado no Artigo 20º do 
Decreto-Lei nº 239/2012 (e suas alterações). 

Quadro 5.48- Regime das áreas integradas em REN abrangidas pela área em estudo e 
respetivos troços alternativos 

ARTIGO 20ª – DL nº 239/2012 

Regime comum 

1 — Nas áreas incluídas na REN são interditos ou usos e as ações de 
iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações 
necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações 
culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 
correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

2 — Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que 
sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e 
de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

3 — Consideram -se compatíveis com os objetivos mencionados no 
número anterior os usos e ações que, cumulativamente: 
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ARTIGO 20ª – DL nº 239/2012 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos 
do anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte 
integrante, nos termos dos artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia. 

4 - Consideram-se ainda dispensadas da aplicação do disposto no n.º 1 as 
ações de arborização e rearborização com espécies florestais, bem como a 
implantação de infraestruturas no seu âmbito, quando decorrentes de 
projetos autorizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P., ou aprovados pelas entidades competentes no âmbito de 
programas públicos de apoio ao desenvolvimento florestal, nos termos da 
lei. 

5 – Para efeitos do disposto no número anterior, a análise das ações 
inerente aos projetos submetidos a autorização ou aprovação deve 
incorporar os princípios e objetivos da REN. 

6 - Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do 
ambiente, do ordenamento do território, da agricultura, do 
desenvolvimento rural, das pescas, da economia, das obras públicas e 
transportes aprovar, por portaria, as condições a observar para a 
viabilização dos usos e ações referidos nos nº 2 e 3. 

ANEXO II – II INFRAESTRUTURAS 

i) Redes 
elétricas 
aéreas de alta 
e média 
tensão, 
excluindo 
subestações 

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos: 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão sujeitos a 
comunicação prévia. 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo: 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão sujeitos a 
comunicação prévia. 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão sujeitos a 
comunicação prévia. 

Cursos de Água e respetivos leitos e margens 

Interditos usos e ações nos termos do artigo 20º 

 

De acordo com artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado 
pelo Decreto 124/2019, de 28 de agosto “(…) nas áreas incluídas na REN são interditos 
os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de 
loteamento; Obras de urbanização, construção e ampliação; Vias de comunicação; 
Escavações e aterros e Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações 
necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de 
aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração 
dos espaços florestais (…)”. 

No caso específico do projeto em análise, referente a uma linha elétrica, de acordo com 
o Anexo II, Secção II – Infraestruturas, as infraestruturas de transportes de energia são 
consideradas compatíveis as ações de construção de “i) redes elétricas aéreas de alta e 
média tensão, excluindo subestações”. 
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Complementarmente, de referir a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro que fixa as 
condições para a viabilização dos usos e ações considerados compatíveis com os 
objetivos de proteção da REN, previstos no n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 
n.º 166/2008, de 22 de agosto. Ao nível da construção “redes elétricas aéreas de alta e 
média tensão, excluindo subestações” o diploma não apresenta requisitos específicos. 

Contudo, e de acordo com o artigo 21º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro 
“podem ser realizadas ações de relevante interesse público”, que sejam reconhecidas 
como tal, sendo que “nos casos de infraestruturas públicas, (…) sujeitas a avaliação de 
impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente 
favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação”. 

REDE NATURA 2000, ÁREAS PROTEGIDAS 

A classificação dos sítios integrantes na Rede Natura 2000 resulta da Diretiva 
Comunitária 92/43/CEE do Conselho de 21 de maio, transposta para direito interno por 
decreto pela entidade competente pela jurisdição desta servidão – Instituto de 
Conservação da Natureza e da Florestas (ICNF). 

As Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho 
ou de legislação anterior, constituem a Rede Nacional de Áreas Protegidas que integra 
o Sistema Nacional de Áreas Classificadas da Rede Fundamental de Conservação da 
Natureza. 

Os Sítios da Rede Natura 2000, as zonas especiais de conservação e as zonas de proteção 
especial são classificados nos termos do DL nº 140/99 de 24 de abril, com as alterações 
do DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro que o republica.  

A identificação/existência de áreas protegidas na área de estudo foi abordada no fator 
específico “Biodiversidade“ – capítulo 5.6 e com representação gráfica na Figura 5.34. 

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO 

O Domínio Público Hídrico (DPH) é constituído pelo conjunto de bens que, pela sua 
natureza, são considerados de uso público e de interesse geral, pelo que se justifica o 
estabelecimento de um regime de carácter especial aplicável a qualquer utilização ou 
intervenção nas parcelas de terreno, localizadas nos leitos de água, bem como as 
respetivas margens e zonas adjacentes, com vista à sua proteção.  

Por conseguinte, nos terrenos do DPH deverá garantir-se o acesso universal à água e a 
passagem ao longo das águas. 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao 
Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro 
(artigos 2.º e 5.º) alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro e pela Lei n.º 
34/2014, de 19 de junho, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Em função 
da natureza jurídica subjacente, o domínio hídrico subdivide-se em: 
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• O DPH respeitante às águas públicas. Os bens, naturais ou artificiais, que 
constituem o DPH estão, nos termos da lei, submetidos a um regime especial de 
proteção com vista a garantir que desempenhem o fim de utilidade pública a 
que se destinam, regime que os subtrai à disciplina dos bens do domínio 
privado, tornando-os “inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis”. O DPH 
subdivide-se em domínio público marítimo, domínio público fluvial e lacustre e 
domínio público das restantes águas. 

• Domínio hídrico pertença de particulares, sob jurisdição de uma entidade 
pública, comummente designada por entidade administrante do domínio 
hídrico, variável, consoante as funções que lhes são cometidas. 

As áreas sujeitas a domínio hídrico estão identificadas com detalhe na carta de 
Enquadramento Hidrográfico, que constitui o DESENHO 03 (Volume III – Peças 
Desenhadas). Estas situações estão assinaladas para o leito e margem dos rios 
principais, os rios Lima e Minho, bem como o leito e margem das restantes linhas de 
água, designadas por ribeiras, que afluem a este rio e algumas outras linhas de água de 
reduzida dimensão.  

De acordo com regime legal, o Domínio Público Hídrico associado a estas linhas de água 
(cursos de água não navegáveis nem flutuáveis) corresponde a uma faixa de 10 metros 
de largura referente às suas margens, e o DPH associado à presença de cursos de água 
navegáveis ou flutuáveis deverá garantir-se a passagem ao longo das suas águas, 
constituindo-se uma área condicionada correspondente a uma faixa de 30 m. 

As áreas inseridas em Domínio Hídrico coincidentes com áreas de REN ficam sujeitas ao 
regime geral da REN, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto (e suas alterações), pelo que sobre as ações aí realizadas impendem as restrições 
já referidas anteriormente, no ponto referente à Reserva Ecológica Nacional que, como 
se viu, não tem impedimentos à instalação desta tipologia de projeto. 

5.9.3.2 CONDICIONANTES URBANÍSTICAS 

A área de estudo e troços alternativos inclui no seu interior várias áreas urbanas, 
urbanizáveis e industriais, consideradas como condicionantes urbanísticas, que podem 
ser observadas nos DESENHOS 10.01, 10.02, 10.05, 10.06, 10.08, 10.12, 10.15,10.19 e 
DESENHO 11 (Volume III – Peças Desenhadas). 

As condicionantes urbanísticas identificadas integram as classes de espaço dos PDM dos 
concelhos abrangidos pela área de estudo e respetivos troços alternativos, que implicam 
restrições ao uso do solo. 

De acordo com a delimitação nos referidos planos, os troços e localizações incluem no 
seu interior as seguintes áreas urbanas, industriais, de equipamentos e outras áreas, 
consideradas como condicionantes urbanísticas: 

• Espaços Urbanos e Urbanizáveis 
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• U.O.P.G 

• Área arqueológica, Área de Proteção 

• Espaços de Equipamentos 

• Espaços de Equipamentos Existentes 

• Escolas, igrejas e Capelas 

• Empreendimentos Turísticos existentes 

• Áreas de Grandes Equipamentos (Campo Municipal de Arcozelo) 

A descrição e caracterização das condicionantes ao Uso do Solo relativas a cada uma das 
classes referidas foi já apresentada e objeto de análise no âmbito do descritor 
Ordenamento do Território. 

Salienta-se que no âmbito do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, no seu artigo 
7.º, não é “é permitida a passagem de novas linhas de transporte e distribuição de 
eletricidade de AT e MAT sobre as infraestruturas sensíveis definidas na alínea c) do 
artigo 3.º do presente decreto -lei, aplicando -se os afastamentos estabelecidos no n.º 
3 do artigo 28.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, contados a partir 
do eixo da linha, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.”. É assim interdita a 
sobrepassagem sobre “i) Unidades de saúde e equiparados; ii) Quaisquer 
estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins -de -infância; iii) Lares da 
terceira idade, asilos e afins; iv) Parques e zonas de recreio infantil; v) Espaços, 
instalações e equipamentos desportivos; vi) Edifícios residenciais e moradias destinadas 
a residência permanente”, considerando ainda um afastamento mínimo a estes 
recetores de 22,5m (nos termos de RSLEAT para linhas MAT). 

Concretamente para os equipamentos desportivos, no interior dos troços alternativos 
observa-se a existência de três espaços desportivos, designadamente: 

• Campo da Cegonha – Anais Futebol Clube, localizado no interior do Troço 1 

• Campo de Futebol Fonte Perdiz localizado em Aboim da Nobrega, localizado no 
limite direito do Troço 3 

• Campo de Futebol da ACDR de Calheiros, localizado no interior do Troço 8 

• Equipamento polidesportivo, localizado no interior do Troço 8 

Para o presente equipamento, aplica-se a regulamentação de segurança das instalações 
elétricas (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), cumulativamente às 
disposições já transcritas do supracitado Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro. 
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O regime de condicionamento dado pelo RSLEAT refere que: o estabelecimento de 
linhas aéreas sobre escolas e campos desportivos não é permitido. No âmbito do 
RSLEAT, deve ainda ser assegurado o afastamento mínimo a infraestruturas (em 
conformidade com a revisão das distâncias de segurança pela REN, S.A. no seguimento 
da Recomendação n.º 1999/519/EC). 

Relativamente à zona do Campo Municipal de Arcozelo, no Município de Ponte de Lima, 
a nível de condicionamentos, de acordo com o nº1 do Artigo 2º: “1- na área objeto das 
presentes medidas preventivas ficam interditas as seguintes ações: a) operação de 
loteamento e obras de urbanização, de construção, de ampliação e de reconstrução; b) 
Trabalhos de remodelação de terrenos; c) derrube de árvores em maciço ou destruição 
do solo vivo e do coberto vegetal. 2- Excecionam-se as intervenções a realizar no âmbito 
da “construção de relvado sintético” – campo Municipal de Arcozelo”.  

5.9.3.3 OUTRAS CONDICIONANTES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 

Na área de estudo e respetivos troços alternativos, as outras condicionantes e restrições 
de utilidade pública identificadas correspondem a: 

Outras condicionantes e restrições de utilidade pública 

Recursos Geológicos: Pedreiras e sua zona de defesa (30m); Concessões minerais; Áreas de 
Pedido de Prospeção e Pesquisa; Área de prospeção e pesquisa mineira  

Pontos de Água de Rede de Combate a Incêndios acessível por meios aéreos 

Captações de Água Subterrânea para Abastecimento Publico 

Infraestruturas de Abastecimento e Saneamento 

Infraestruturas Rodoviárias 

Rede Ferroviária de Alta Velocidade (Áreas Abrangidas por medidas Preventivas) 

Infraestruturas Elétricas 

Armazenamento, Transporte e Manuseamento de Combustiveis líquidos (Gasodutos) 

Parques Eólicos 

Postos de Vigia 

Estações Base da Rede SIRESP 

Centros Radielétricos e Ligações Hertzianas 

Vértices Geodésicos 

RECURSOS GEOLÓGICOS 

De acordo com a informação fornecida pela DGEG bem como a informação do extrato 
das cartas de condicionantes dos PDM abrangidos pela área de estudo e respetivos 
troços, no interior da mesma existem várias áreas de recursos geológicos: 

• Pedreiras e sua zona de defesa - localizada no interior do Troço 4, no concelho 
de Vila Verde, designada de Pedreira de Valões. Atualmente, esta pedreira não 
está a ser explorada, e observa-se que a maior parte já se encontra recuperada. 
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• Áreas em Período de Exploração Experimental - áreas em período de exploração 
experimental – Na área de estudo ocorrem duas áreas pedidas para um período 
de exploração experimental. Da análise da Figura 5.23 observa-se que uma 
destas áreas pedidas pela empresa Lusorecursos Mrc, Lda (MNPCE4712) 
intersecta o troço 4 em toda a sua largura. 

• Concessões Minerais: a concessão mineira pedida pela empresa Aldeia & Irmão, 
SA (MNPC01215) para a exploração de feldspatos e quartzo intersecta a área de 
estudo mas não intersecta nenhum troço em análise.  

• Área de Pedido de Prospeção e Pesquisa – tratam-se de 3 áreas específicas. A 
primeira, designada de “Marrancos” cujo titular do pedido respeita à empresa 
Lusorecursos MRC, LDA e o pedido de prospeção corresponde à 3ª prorrogação. 
Esta área localiza-se no interior dos troços: 1, 2 e 4.  
A segunda área, designada de “Ponte de Lima” cujo titular do pedido respeita à 
empresa SlipsStream resources investments pty Ltd, localiza-se no interior do 
Troço 1.  
A terceira área designa-se FMG007 cujo titular do pedido corresponde à 
empresa FMG Explorations PTY LTD e localiza-se no interior do troço 14, 15 e 
16. 

Atualmente o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais tem por base 
o Decreto-Lei n.º 90/90 de 16 de março, e o Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de outubro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro.  

As zonas de defesa a que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de 
março, devem observar as distâncias fixadas em portaria e, na falta desta, as constantes 
do anexo II do Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro, as quais devem ter as 
seguintes distâncias, medidas a partir da bordadura da escavação: 

“Postes elétricos aéreos de média e alta tensão, postos elétricos de transformação ou de 
telecomunicações - 30 metros “ 

Relativamente às áreas potenciais e aos pedidos de concessão ou de prospeção, embora 
não constituam uma servidão ou restrição de utilidade publica, uma vez que não tem 
exploração, dependendo do seu potencial geológico, estas áreas poderão dar origem ao 
aproveitamento direto do recurso geológico, em função do critério de necessidade e, 
ou, oportunidade. Desta forma, de futuro, estas áreas poderão tornar-se áreas de 
exploração, facto que importa acautelar e articular com a autoridade. 

PONTOS DE ÁGUA DE REDE DE COMBATE A INCÊNDIOS ACESSÍVEL POR MEIOS AÉREOS 

(RDFCI) 

O Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, diz respeito ao Regulamento dos Pontos de 
Água que define as normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro, 
construção e manutenção dos pontos de água, integrantes das Redes de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (RDFCI). 
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Entende-se que os Pontos de Água “quaisquer massas de água estrategicamente 
localizadas e permanentemente disponíveis para a utilização por meios terrestres e 
meios aéreos, nas atividades de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), através de 
bombas, queda gravítica ou submersão, subdividindo-se em estruturas de 
armazenamento de água, planos de água e tomadas de água”. 

No Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, definem-se as normas técnicas e funcionais 
a observar na manutenção dos pontos de água. Em particular, haverá que garantir o 
cumprimento das especificações técnicas dos pontos de água para abastecimento a 
meios aéreos, referenciadas no artigo 6.º do citado Despacho, que mencionam o 
seguinte (n.º 2, alíneas e) e f)):  

(…) “e) Garantir uma zona de proteção imediata, constituída por uma faixa sem 
obstáculos num raio mínimo de 30 metros contabilizado a partir do limite externo do 
ponto de água, com exceção dos planos de água cuja dimensão permita o abastecimento 
aéreo em condições de segurança, considerando-se como tais os que garantam uma 
área livre de obstáculos num raio de 30 metros a partir do ponto de abastecimento (…)” 

(…) f). Garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de 
aproximação e de saída e uma escapatória de emergência, concebida em função da 
topografia e regime de ventos locais, com as dimensões e gabaritos constantes no anexo 
III (…)”  

Nos troços alternativos verifica-se a existência de 8 pontos de água acessíveis por meios 
aéreos, confirmados pelas respetivas câmaras municipais, entidades responsáveis pela 
classificação, cadastro e registo dos pontos de água ao nível municipal, pelo que os 
mesmos foram assinalados e considerados com a respetiva zona de proteção alargada 
de 100 metros. 

No que respeita à sua localização, é possível observar através do DESENHO 11 (Volume 
III – Peças Desenhadas): 

• Troço T1 – Interceção de 1 ponto de água e sua zona de proteção alargada 

• Troço T2 – Interceção de 1 zona de proteção alargada de ponto de água 

• Troço T3 – Interceção de 1 ponto de água e sua zona de proteção alargada 

• Troço T5 – Interceção de 1 zona de proteção alargada de ponto de água 

• Troço T11 – Interceção de 1 ponto de água e sua zona de proteção alargada 

• Troço T12 – Interceção de 1 ponto de água e sua zona de proteção alargada e 
de 1 zona adicional de proteção alargada de ponto de água 
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CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

A constituição de servidões relativas à captação de águas subterrâneas para 
abastecimento público segue o regime previsto pelo Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de 
setembro, com as alterações decorrentes do artigo 37º da Lei da Água (aprovada pela 
Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro), pelo Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, e 
pela Portaria nº 702/2009, de 6 de julho.  

De acordo com o Artigo 37º, nº 3 da Lei da Água, o perímetro de proteção compreende 
três áreas: 

• Zona de proteção imediata - área de superfície do terreno contigua à captação 
em que, para a proteção direta das instalações da captação e das águas 
captadas, todas as atividades são, por princípio, interditas. 

• Zona de proteção intermédia – área da superfície do terreno contínuo exterior 
à zona de proteção imediata, de extensão variável, onde são interditas ou 
condicionadas as atividades ou instalações suscetíveis de poluírem, alterem a 
direção do fluxo ou modificarem a infiltração daquelas águas, em função do 
risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes. 

• Zona de proteção alargada – área da superfície do terreno contínua exterior à 
zona de proteção intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes 
persistentes, onde as atividades e instalações são interditas ou condicionadas 
em função do risco de poluição. 

Relativamente à servidão associada a cada zona de proteção, refere-se que a zona de 
proteção imediata é constituída por um raio mínimo de 20m na qual é interdita qualquer 
instalação ou atividade (…) Nesta zona o terreno é vedado e tem que ser mantido limpo 
de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de 
substâncias indesejáveis para a qualidade da água da captação. 

Relativamente à delimitação dos perímetros de proteção das captações existentes na 
área de análise, observa-se que apenas no concelho de Ponte de Lima se estipula essa 
delimitação, conforme Quadro 5.49 abaixo. 

Quadro 5.49- Delimitação dos Perímetros de Proteção das Captações públicas de acordo com 
os PDM em análise 

PDM ARTIGO SERVIDÃO 

Ponte de Lima Artigo 20º 

1.Nas captações de água para abastecimento dos aglomerados 
populacionais deverão respeitar-se as zonas de proteção próxima e 
a distância definidas e condicionadas na NP 836-1971 

2.Numa faixa de 100m de largura envolvente dos pontos de 
captação dos aglomerados populacionais são interditos pontos de 
poluição bacteriana.  
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PDM ARTIGO SERVIDÃO 

Arcos de Valdevez 
Artigo 8º 

A ocupação, o uso e a transformação do solo nas áreas abrangidas 
pelas servidões e restrições, obedecem ao disposto na legislação 
em vigor.  

Paredes de Coura NA Cumprimento do estabelecido na legislação em vigor 

Ponte da Barca NA Cumprimento do estabelecido na legislação em vigor 

Vila Verde NA Cumprimento do estabelecido na legislação em vigor 

Melgaço NA Cumprimento do estabelecido na legislação em vigor 

Monção Artigo 9º Cumprimento do estabelecido na legislação em vigor 

 

As captações públicas identificadas, destinadas à produção de água de abastecimento 
para consumo humano encontram-se no interior dos Troços T3 e T5: 

• Troço T3: Captação CP-007-Vilar, concelho de Vila Verde (0,0023 hm3). 

• Troço T5: Captação S. Jorge (F1), concelho de Arcos de Valdevez  
(0,0068 hm3); e Captação S. Jorge (F2), concelho de Arcos de Valdevez (0,0068 
hm3). 

INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO 

Relativamente à delimitação das faixas de servidão e condicionamentos existentes na 
área de análise, observa-se que apenas no concelho de Ponte de Lima estipula essa 
delimitação, designadamente: 

Para os Sistemas de Abastecimento: 

“(…) 3- É interdita a construção ao longo de uma faixa de 5 m medida para cada 
lado do eixo do traçado das condutas de adução ou adução-distribuição de água 
4 - É interdita a construção ao longo de uma faixa de 1m medida para cada lado 
do traçado das condutas distribuidoras de água 
5 - No espaço não urbano aplica-se a legislação vigente, que interdita a 
plantação de árvores ao longo de uma faixa de 10m medida para cada lado do 
traçado da conduta (…)” 
 

Para os demais concelhos não existe regime de condicionamento associado à 
construção de linhas de transporte e distribuição de energia elétrica, para além do 
afastamento mínimo a assegurar no âmbito do RSLEAT (e em conformidade com a 
revisão das distâncias de segurança pela REN, S.A. no seguimento da Recomendação n.º 
1999/519/EC); 

De acordo com a Carta de Outras Condicionantes apresentada no DESENHO 11 (Volume 
III – Peças Desenhadas), identificam-se, na área de análise dos vários troços alternativos, 
as seguintes infraestruturas de abastecimento de água: 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

392 

Sistema de abastecimento de água: 

• Adutoras 

• Reservatório 

Sistema de águas residuais 

• ETAR 

• Rede de Drenagem e Tratamento de Esgotos 

• Emissor 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 

A rede rodoviária nacional é constituída por: 

• Rede nacional fundamental – que integra os Itinerários Principais (IP); 

• Rede nacional complementar – que integra os Itinerários Complementares (IC) 
e as Estradas Nacionais (EN); 

• Rede nacional de autoestradas – que integra as Autoestradas (AE). 

A Lei n.º 34/2015 aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional 
(EERRN). O novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, o qual revoga as 
servidões que se aplicavam à rede rodoviária nacional (DL nº13/94, de 15 de janeiro), 
bem como os diplomas legais que se aplicavam às autoestradas da rede concessionada 
do estado, as zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade aplicáveis às categorias 
de estradas acima identificadas constam no EERRN, respetivamente os artigos 32º e 33º, 
estabelece as regras que visam a proteção da estrada e sua zona envolvente, fixa as 
condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e as de exercício das 
atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e conservação. De acordo com 
Artigo 32º “Zona de servidão non aedificandi” as normas estabelecidas referem: 

• Para os IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca menos de 20 m da 
zona da estrada; 

• Para os IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 m da 
zona da estrada; 

• Para as EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para 
cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e 
nunca a menos de 5 m da zona da estrada; 

• Para os Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos 
eixos das vias, qualquer que seja a classificação destas (para o efeito, a ligação 
aos nós dos IP e dos IC são considerados EN); 
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• Para as AE e Vias Rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a 
menos de 20 m da zona da estrada”. 

Relativamente às estradas e caminhos municipais, a constituição de servidões segue o 
regime previsto na Lei n.º 2110 de 19 de agosto de 1961.  

Na área de análise dos troços alternativos, observa-se a existência das seguintes 
infraestruturas rodoviárias, Quadro 5.50: 

Quadro 5.50- Infraestruturas Rodoviárias intersetadas pelos troços alternativos  

Infraestruturas Rodoviárias Designação Troços 

Itinerários Principais (IP), Itinerários 
Complementares (IC) e Autoestradas (AE) 

A3/IP1 T1,T6,T8 

A27/IP9 T6,T7,T8 

IC28 T6,T7 

 

Estradas Nacionais (EN) 

EN101 T3,T4,T5,T6,T12 

EN201 T1 

Variante à 
N202 

T16 

EN202 T5,T7,T8,T16 

EN203 T5,T6 

EN301 T12 

EN303 T12 

EN 304 T13 

EN 306 T1,T6,T8,T11 

EN 307 T1,T6 

 

Estradas Municipais (EM) e Caminhos Municipais 
(CM) 

EM 523 T6,T7, T8,T11 

EM503  T12,T13,T14 

EM 505 T12 

EM 530 T5 

EM531 T5 

EM 534 T6 

EM 532 T3,T4 

EM 523 T7 

EM 532-1 T6 

EM1264 T1 

EM1263 T1 

EM1158- T2 

EM1161 T2 

EM1320 T5 

EM 1392-2 T5 

EM 1241 T8 
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Infraestruturas Rodoviárias Designação Troços 

EM 1242 T8 

EM1302 T12 

EM1132 T13,T14,T15 

EM1362 T14,T15 

EM1124 T16,T14 

EM1153 T14,T15 

CM1335 T4,T6 

CM1336 T5 

 

Relativamente às estradas pertencentes à Rede Rodoviária Nacional (IP, IC, AE,EN), no 
Artigo 56º da Lei n.º 34/2015 “Permissões referentes à zona da estrada”, refere que “ 
(…) Em caso de interesse público de especial relevo devidamente comprovado, podem 
ser instalados canalizações ou cabos condutores de energia elétrica, de líquidos, de 
gases, de telecomunicações, em atravessamento perpendicular ao eixo da estrada, 
desde que a sua substituição ou reparação se faça por meio de técnicas que não 
impliquem a necessidade de levantamento dos pavimentos devendo os respetivos 
projetos e planos de trabalho ser submetidos a aprovação da EP – Estradas de Portugal, 
S.A”. 

Para além dos decretos acima referidos, o projeto em análise dará igualmente 
cumprimento ao estabelecido no Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 
(Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão – RSLEAT), 
salvaguardando as disposições do artigo 91.º e artigo 92.º, no que respeita à altura que 
os condutores nus ou cabos isolados, nas condições de flecha máxima, devem cumprir 
em relação ao nível do pavimento das estradas em causa, e no que respeita ao 
afastamento dos apoios relativamente à zona da estrada e quanto às condições a 
observar no reforço das fundações para os apoios, quando estes por rotura possam 
atingir a estrada. 

Relativamente às estradas e caminhos municipais (CM e EM), de acordo com diploma 
legal referido, “é proibida a colocação de postes de linhas telegráficas, telefónica, de 
transporte ou distribuição de energia elétrica ou para quaisquer outros fins sobre a 
plataforma ou valeta das vias municipais. Os atravessamentos sobre as vias municipais 
por conduções aéreas ou obras de qualquer natureza não podem ter altura inferior a 
5m, a contar do nível do pavimento.” 

Em síntese, e ao longo da área de estudo, destacam-se algumas estradas nacionais, com 
faixas de servidão de 20 m para cada lado do eixo da estrada, e um conjunto de 
autoestradas/itinerários principais e complementares, com faixa de servidão de 50 m 
para cada lado do eixo da estrada. 

Salienta-se ainda o cruzamento de outras estradas e caminhos municipais, 
respetivamente com faixas de servidão de 4,5/6 m para cada lado do eixo da via 
(conforme se classifique como estrada/caminho municipal). 
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No caso específico da implantação de apoios de linhas elétricas, estes deverão distar um 
mínimo de 5 m da zona de estrada de autoestradas e 3 m de outras estradas, conforme 
o RLSEAT – Decreto Regulamentar n.º 1/92. 

REDE FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE (ÁREAS ABRANGIDAS POR MEDIDAS 

PREVENTIVAS)  

O regime de servidões do domínio público ferroviário resulta do Decreto-Lei n.º 
276/2003, de 4 de novembro, o qual estabelece, no seu artigo 15º, a necessidade de 
salvaguarda de zonas non aedificandi. 

Da análise do extrato da Carta de Condicionantes em cada Município verifica-se a 
existência do corredor da Rede Ferroviária de Alta velocidade e respetivas áreas 
abrangidas por medidas preventivas, o qual se encontra dentro dos Troços T1 e T8. 

Relativamente a este troço da linha ferroviária de Alta Velocidade, os mesmos 
encontravam-se sujeitos à adoção de medidas preventivas pelo Governo, publicadas na 
Resolução de Conselho de Ministros nº 10/2009, de 27 de janeiro, face ao risco real de 
ocorrência de alterações de ocupação do território, que comprometem a concretização 
da referida linha. Posteriormente, a Resolução de Conselho de Ministros nº 15/2011, de 
1 de março, altera as áreas sujeitas a medidas preventivas anteriormente publicadas, 
prorrogando ainda estas medidas por um ano, de forma a garantir o período necessário 
para a prorrogação e viabilização da execução da ligação ferroviária de alta velocidade. 

Contudo, atualmente, e dado o prazo de prorrogação, todas as medidas preventivas 
associadas ao projeto de alta velocidade têm carácter provisório, ou seja, vigoram pelo 
prazo de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por um ano adicional. 
Presentemente encontra-se caducada a totalidade das medidas preventivas. 

Desta forma, não se pode considerar que o troço da Linha de Alta velocidade constante 
no PDM de Ponte de Lima se constitua como servidão ou restrição legal.  

INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS (TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO) 

As servidões administrativas referentes a infraestruturas de produção, transporte e 
distribuição de energia elétrica seguem o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do 
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 26.852, de 30 de julho de 1936, no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43.335, de 19 de 
novembro de 1960, e no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95 de 27 de julho. 

De acordo com cartografia disponibilizada pela respetiva concessionária, a REN, S.A, os 
troços são atravessados pelas seguintes linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT) e 
de Distribuição de Energia EDP (DESENHO11 do Volume III – Peças Desenhadas): 

• Linha de Transporte de Energia de 150kV (Troço T5 e T13); 

• Linha de Transporte de Energia de 400kV (Troço T1); 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

396 

• Linhas de Distribuição de Energia de 60 kV e <60 kV (Troços T1, T3, T5, T6, T7, 
T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 e T16). 

Adicionalmente, o RSLEAT – Decreto Regulamentar n.º 1/92 – determina a 
obrigatoriedade de cedência de passagem para acesso às linhas de alta tensão e apoios 
respetivos. 

ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANUSEAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E 

GASOSOS (GASODUTOS) 

Na área de estudo identifica-se a existência de um gasoduto pertencente à REN 
Gasodutos, S.A, que interceta o Troço T1 e Troço T8. 

De acordo o Decreto-Lei nº 11/94, de 13 de janeiro (que define o regime aplicável às 
servidões necessárias à implantação das infraestruturas das concessões de gás natural) 
e o disposto no artigo 7º da Portaria nº 142/2011 de 6 de abril, a entidade REN-
Gasodutos refere que o alinhamento da futura linha elétrica de alta tensão deverá 
cumprir os seguintes requisitos: 

1) Afastamento mínimo de 100 m entre o eixo longitudinal do gasoduto e os apoios 
da nova linha elétrica (fundação dos apoios), distâncias a considerar numa linha 
perpendicular ao gasoduto; 

2) A eventual ligação à terra dos apoios deverá ser efetuada para o lado oposto da 
tubagem; 

3) Todas as intervenções no interior da área de servidão deverão ser 
acompanhadas por técnicos designados pela REN-Gasodutos, os quais 
procederão, previamente à execução dos trabalhos, à validação da localização 
dos apoios. 

PARQUES EÓLICOS 

De acordo com a informação fornecida pela DGEG, no interior da área de estudo e 
respetivos troços alternativos verifica-se a existência dos seguintes parques eólicos (ver 
DESENHO 11 do Volume III – Peças Desenhadas): 

• Alagoa de Cima (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 46m; 

• Cotão (Concelho de Arcos de Valdevez) na envolvente do Troço T12. Este Parque 
está em fase de licenciamento, pelo que não existe nenhum aerogerador físico; 

• Alto Minho I- Mendoiro/Bustavade (Concelho de Monção) – No Troço T13, o 
aerogerador mais próximo encontra-se a uma distância do limite do troço de 
cerca 90m, e a área do parque cruza residualmente limite da área de estudo. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

397 

Os 3 Parques Eólicos identificados localizam-se a norte da Área de Estudo nos concelhos 
de Arcos de Valdevez e Monção, e os aerogeradores afetos aos Parques encontram-se 
fora da área de análise, não interferindo diretamente com a futura linha elétrica em 
análise. 

Relativamente ao PDM do concelho de Arcos de Valdevez, conforme análise do extrato 
da Carta de Ordenamento, observa-se a existência de uma área delimitada, classificada 
como parque “eólico existente”. Esta área abrange marginalmente o interior do Troço 
T5 e o Troço T13, No entanto, a nível de equipamentos, conforme já referido, os mesmos 
encontram-se fora dos limites da área de estudo de cada troço respetivamente. 

No que respeita às servidões associadas aos presentes parques eólicos, importa referir 
o cumprimento do regulamento de segurança de linhas elétricas de alta tensão –RSLEAT 
(Decreto Regulamento nº 1/92 de 18/02), isto é: 

“ (…) as instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar 
todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais , não 
devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias publicas ou particulares , nem 
afetar a segurança do caminho de ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de 
telecomunicação , ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras”(Artigo 5º do 
RSLEAT) 

Importa referir, que a EDP Renováveis, a respeito do Parque Eólico de Alagoa de Cima, 
solicitou a definição de uma área de salvaguarda relativamente aos aerogeradores de 
uma distância de 150m. Esta distância será objeto de recomendação para o projeto de 
execução. 

POSTOS DE VIGIA 

De acordo a informação fornecida pela GNR, contactada no âmbito do presente projeto, 
identificam-se no interior da área de estudo 4 postos de vigia da GNR, sendo que apenas 
1 se localiza no interior do Troço T2 – PV28-03-Oural. 

ESTAÇÕES BASE DA REDE SIRESP 

No seguimento do contato às entidades, a SIRESP informa da existência de duas 
estações base da rede localizadas no interior da área de estudo: 

• Estação de Sabadim_JFS_VC 

• Estação Oural_DGIE_BG 

De acordo com a informação cedida pela entidade, a zona de segurança de cada Estação 
Base consiste na área de um círculo com um raio de 100m desde o centro da respetiva 
estação. 
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Deste modo, de acordo com a análise do DESENHO 11 (Volume III – Peças Desenhadas), 
a localização e respetiva zona de segurança destas estações face aos troços alternativos 
em análise, observa-se que a estação de Sabadim e respetiva zona de segurança se 
encontra fora dos troços, localizada a oeste do Troço T12 a sudeste da povoação de 
Barreiros e a este da povoação de Lamas.  

Relativamente à estação de Oural, a mesma encontra-se fora dos Troços, no entanto, 
uma parte da zona de segurança encontra-se dentro do Troço T2. 

Relativamente a esta última, importa referir, que no âmbito do projeto de execução será 
recomendado no presente EIA o cumprimento desta zona de segurança face ao traçado 
da linha elétrica a definir. 

CENTROS RADIOLÉTRICOS E LIGAÇÕES HERTZIANAS 

Relativamente às redes de telecomunicações (feixes hertzianos) e servidão radioelétrica 
de proteção, através da análise da informação contida no PDM de Ponte de Lima, cuja 
informação se reflete no DESENHO 10.1 e 10.2 (Volume III – Peças Desenhadas), 
observa-se o cruzamento da área de estudo, nomeadamente nos Troços T1, T7 e T8 com 
a servidão radioelétrica. 

A constituição de servidões radioelétricas encontra-se definida no Decreto-Lei 
n.º 597/73, de 7 de novembro, todavia, “as servidões radielétricas são constituídas, 
modificadas ou extintas, caso a caso, por despacho conjunto do Ministro das Finanças e 
da Administração Pública e do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
(art.º 14º do DL n.º 597/73 e art.º 4º do DL n.º 215/87). (...)” 

De acordo com o artigo 6.º e o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, 
as áreas sujeitas a servidão radioelétrica compreendem Zonas de Libertação e Zonas de 
Desobstrução, sendo que as Zonas de Libertação são compostas por: 

• Zona de libertação primária (artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 597/73) onde não é 
permitido instalar, construir ou manter estruturas ou outros objetos metálicos, 
ainda que temporariamente, linhas aéreas, entre outros, salvo autorização da 
entidade competente e ouvida a entidade exploradora do centro radioelétrico 
protegido.  

• Zona de libertação secundária (artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 597/73): 

o Zona de libertação secundária (>1.000m) – As linhas aéreas de energia 
elétrica de tensão composta superior a 5kV só serão permitidas desde que 
não prejudiquem o funcionamento do respetivo centro (condicionamento 
a determinar pela autoridade competente); 

o Zona de libertação secundária (<1.000m) – linhas aéreas de energia 
elétrica só serão permitidas para tensão composta igual ou inferior a 5kV 
e desde que não prejudiquem o funcionamento do respetivo centro. 
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De acordo com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, nas Zonas 
de desobstrução é proibida a implantação ou manutenção de edifícios ou de outros 
obstáculos que distem menos de 10 metros do elipsoide da 1.ª zona de Fresnel.  

De acordo com o PDM de Ponte de Lima, nomeadamente o artigo 25º do regulamento, 
refere que: “1- carecem de parecer do Instituto das comunicações de Portugal as 
intervenções previstas na legislação vigente sobre a matéria, a realizar nas zonas de 
libertação e nas zonas de desobstrução dos feixes hertzianos entre o centro radielétrico 
da Serra de Arga e os de Paredes de Coura, Ponte da Barca e Ponte de Lima, definidos 
na planta de condicionantes do PDM. 2- é aplicável o mesmo procedimento referido no 
número anterior às zonas de libertação e desobstrução dos feixes hertzianos entre o 
Centro Radielétrico da Serra de Arga e os do Porto e Braga, definidos também na planta 
de condicionantes do PDM, não obstante não haver ainda regulamentação especifica 
sobre estas servidões”. 

Ainda relativamente a esta condicionante, em resposta ao pedido de informação 
solicitado à entidade ANACOM, (ver ANEXO I - Volume IV), a mesma refere que a área 
de estudo e respetivos troços alternativos não está abrangida por qualquer servidão 
radioelétrica emitida no âmbito do diploma legal nº 597/73, de 7 de novembro. 

VÉRTICES GEODÉSICOS 

A Rede Geodésica Nacional é composta por um conjunto de pontos coordenados - 
Vértices Geodésicos - que possibilitam a referenciação espacial. Estes Vértices, 
tradicionalmente designados por Marcos Geodésicos, destinam-se a assinalar pontos 
fundamentais para apoio à cartografia e levantamento topográficos e devem ser 
protegidos por forma a garantir a sua visibilidade.  

A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral segue o regime 
previsto pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril (artigos 19.º a 25.º) que estabelece 
a nova regulamentação para a correta e atempada demarcação da propriedade e uma 
eficiente guarda e conservação dos sinais geodésicos e cadastrais.  

Segundo o referido diploma, a sua zona de proteção é de 15 m, sendo que qualquer 
intervenção na mesma apenas poderá ser autorizada desde que não prejudique 
visibilidade do vértice.  

De acordo com a informação disponibilizada pela atual Direção Geral do Território, 
foram identificados no interior da área de estudo 24 vértices geodésicos cartografados 
na Carta de Outras Condicionantes (DESENHO 11 do Volume III – Peças Desenhadas).  
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Quadro 5.51- Identificação e localização dos vértices geodésicos existentes dentro da área de 
estudo e respetivos troços alternativos 

Vértices Geodésicos Localização face aos Troços 

1 Fonte do Ido 
Localizado a uma distância de cerca 120m do limite sul do Troço 1, a 
Sul da povoação de Poças do Monte 

2 Nora 
Localizado a uma distância de cerca 700m do limite norte do Troço 1 
a Oeste da povoação de Rebordões 

3 Lousado 
Localizado a uma distância de cerca 1.170 m do Troço 6, a sul da 
povoação de Campo Raso 

4 São Lourenço 
Localizado a uma distância de cerca 700m do Troço 6, a norte da 
EN307 e Sul da povoação de Souto 

5 
Sta. Maria 
Madalena 

Localizado a uma distância de cerca 2.600m junto ao Jardim do 
Monte da Madalena a Sudeste da povoação de Vila Nova de Gaia 

6 
Castelo da 

Ermida 
Localizado a uma distância de cerca 478m a Oeste do Troço 6, a Este 
da povoação de Bárrio 

7 Chã de Oural 
Interior do Troço T8, a oeste do Campo de Futebol da ACDR de 
Calheiros e da povoação de Esmorigo 

8 Soutelo 
Localizado a uma distância de cerca 2.600m a Este do Troço 12 a 
Norte da povoação de Soutelo. 

9 Penedo Branco 
Localizado a uma distância de cerca 160m a Este do Troço 9, a Oeste 
da povoação de Vacariça 

10 
Salgueiros 

Gordos 
Localizado a uma distância de cerca 158m a Norte do Troço 9, a uma 
distância de 600m a Sul do Troço 14. 

11 Penedo Grande 
Localizado a uma distância de cerca 1.500m a Este do Troço 16, a 
Sudoeste da povoação de Mangoeiras 

12 Vila Franca 
Localizado a uma distância de cerca 423m a Oeste do Troço 12, a 
Norte da povoação de Vila Franca 

13 
Pena 

Andorinha 
Localizado a uma distância de cerca 2.000m a Este do Troço 12 

14 
Curro de 
Agosto 

Localizado a uma distância de cerca 360m a Oeste do Troço 12, a 
Este da povoação de Bárrio 

15 
Monte 

Barreiros 
Localizado a uma distância de cerca 468m a Oeste do Troço 12, junto 
ao Parque Eólico de Cotão (em licenciamento) 

16 Crasto2 
Localizado a uma distância de cerca 1.800m a Este do Troço 12, e a 
2.000m a Oeste do troço 5, a Norte da povoação de Casal Doufes 

17 Cotão 
Localizado a uma distância de cerca 300m a Oeste do Troço 12, junto 
ao parque eólico de Cotão 

18 Alagoa de Cima 
Localizado a uma distância de cerca 30m a Sul do Troço 12, junto ao 
Parque Eólico da Alagoa de Cima 

19 Cumieira 
Localizado a uma distância de cerca 740m a Este do Troço 16, perto 
da Capela de São Tomé 

20 Sra. da Graça 
Localizado a uma distância de cerca 1.600m a Oeste do Troço 16, 
junto à Igreja da Senhora da Graça, a norte da povoação de Torre de 
Cima 

21 Barcas Interior do Troço T2, a Norte da povoação de Ermida 

22 Oural 
Interior do Troço T2, a Este da povoação de Porrinhoso, no local 
onde se encontra a estação base do SIRESP - Oural 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

401 

Vértices Geodésicos Localização face aos Troços 

23 Castelo 
Localizado a uma distância de cerca 900m a Este do Troço 9 a sul da 
povoação de Touvedo 

24 Castelo 
Localizado a uma distância de cerca 340m a Oeste do Troço 5 a sul da 
povoação de Gontariz 

 

Conforme análise do Quadro 5.51, do total dos 24 vértices, apenas 3 se encontram 
dentro dos Troços em análise, designadamente: 

• Vértice Geodésico de Chã de Oural – no interior do Troço T8 

• Vértice Geodésico de Barcas – no interior do Troço T2 

• Vértice Geodésico de Oural – no interior do Troço T2 

5.9.3.4 SÍNTESE DE PROCEDIMENTOS/CONDICIONANTES NA ÁREA DE ESTUDO 

No Quadro 5.52 apresenta-se uma síntese das condicionantes legais e respetivos 
procedimentos a considerar no âmbito da implantação do projeto presentes na área de 
estudo e respetivos troços alternativos. 

Quadro 5.52 – Síntese das Condicionantes na área de estudo e respetivos Troços Alternativos 
e procedimentos a considerar  

CONDICIONANTE LEGAL OBSERVAÇÕES 

RAN 

A pronúncia favorável da entidade regional da RAN no âmbito do 
procedimento de avaliação de impacte ambiental em fase de Projeto de 
Execução (RECAPE) compreende a emissão do parecer prévio 
vinculativo necessário. 

Povoamentos percorridos pelos 
Incêndios 

Considerando a tipologia de infraestrutura, não se preveem interdições 
ao projeto. 

REN 
A Declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente 
favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação. 

Sobreiro e azinheira Autorização prévia junto do ICNF em fase de licenciamento. 

Olival 
Autorização prévia junto do Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Norte em fase de Licenciamento (no caso de necessidade de corte). 

Eucalipto e pinheiro-bravo Autorização prévia junto do ICNF em fase de licenciamento. 

Domínio Público Hídrico O projeto deverá respeitar as áreas delimitadas de DPH. 

Recursos Geológicos 

Contato a realizar entre o proponente e a empresa detentora de 
contrato de prospeção e pesquisa (LusoRecursos). 
O Projeto de Execução deverá assegurar o cumprimento da zona de 
defesa de 30m da Pedreira de Valões 

Infraestruturas de abastecimento 
público 

O projeto de execução deverá assegurar as distâncias regulamentares. 
Articulação na fase de construção com a entidade gestora (Águas do 
Norte). 
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CONDICIONANTE LEGAL OBSERVAÇÕES 

Infraestruturas de saneamento 
público 

O projeto de Execução deverá assegurar as distâncias regulamentares. 
Articulação na fase de construção com as respetivas entidades gestoras. 

Rede Elétrica 
O projeto de execução deverá garantir as distâncias mínimas de 
segurança. 

Rede rodoviária e ferroviária 
O projeto de execução deverá garantir as distâncias mínimas de 
segurança. 

Equipamentos desportivos O projeto garante as distâncias mínimas de segurança. 

Infraestruturas de Abastecimento 
Publico 

O projeto garante as distâncias mínimas de segurança. Articulação da 
construção com a entidade gestora (Águas do Norte) 

Gasoduto 
O projeto de execução deverá garantir as distâncias mínimas de 
segurança. Articulação na fase de construção com a entidade gestora.  

Pontos de água da rede de 
combate a incêndio acessível por 
meios aéreos e respetiva zona de 

proteção alargada (100m) 

O projeto de execução deverá garantir as distâncias mínimas de 
segurança. 

Estação de Base da Rede SIRESP 
O projeto de execução deverá as distâncias mínimas de segurança (> 
100m) 

Parque Eólico 
O projeto de execução deverá garantir as distâncias mínimas de 
segurança. 

Postos de Vigia 
O projeto de execução deverá garantir as distâncias mínimas de 
segurança. 

Vértice geodésico 
O projeto de execução deverá garantir o buffer de proteção mínimo de 
15 m. 
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5.10 SOCIOECONOMIA 

5.10.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O tipo de intervenção em análise, ainda que priorize áreas desocupadas 
territorialmente, pela sua extensão e condicionamentos técnicos assume sempre um 
grau de interação quer com a população local, quer sobre a componente económica 
associado ao uso do solo que a sua área de incidência abrange. Justifica-se assim um 
enquadramento socioeconómico da área focado sobretudo nas questões do território 
de demografia, ensino, estrutura de emprego, atividades económicas, estrutura 
empresarial, abordagem turística, acessibilidades, de entre a diversidade de tópicos 
potencialmente abordados num descritor de socioeconomia. 

Procura-se assim compreender as características do ambiente humano e 
socioeconómicos mais suscetíveis de serem afetadas ou condicionadas pelo projeto em 
análise. Para este efeito, a nível da caracterização de cariz mais estatístico, a escala 
principal de análise será o município, com comparação com outras unidades NUTS para 
referência, dado que é a menor unidade estatística com dados atuais disponíveis a nível 
transversal. 

A informação apresentada, relativa à situação de referência no âmbito dos fatores 
socioeconómicos, tem como fontes a informação estatística disponibilizada pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE), o Anuário Estatístico da Região Norte 2016, dados 
disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), bem como 
fontes cartográficas e bibliográficas da especialidade. 

5.10.2 TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 

A ocupação do território nacional não é uniforme, isto é, existem grandes assimetrias 
na distribuição da população, havendo uma tendência para a litoralização (concentração 
demográfica e das atividades económicas no litoral) e bipolarização (força atrativa que 
dois polos urbanos exercem sobre a população e as atividades económicas). 

Os troços de estudo estendem-se ao longo dos distritos de Viana do Castelo (concelhos 
de Ponte de Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Monção e 
Melgaço) e Braga (concelho de Vila Verde). Administrativamente o projeto atravessa as 
sub-regiões do Alto Minho (NUT III) e Cávado (NUT III), integradas na região Norte (NUT 
II) que por sua vez está integrada em Portugal Continental (NUT I). 

Ao nível das freguesias, o projeto abrange as que se encontram listadas a seguir:  

• Distrito: Viana do Castelo 

o Concelho: Ponte de Lima 
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▪ Freguesias: Anais (troços T1, T2 e T6); Arcozelo (troço T8); Ardegão, 
Freixo e Mato (troço T1); Bárrio e Cepões (troços T8, T10 e T11); 
Boalhosa (troço T2); Brandara (troços T7 e T8); Cabaços e Fojo Lobal 
(troço T1); Calheiros (troços T7, T8, T9 e T10); Fornelos e Queijada 
(troços T1 e T6); Friastelas (troço T1); Gemieira (troço T6); Gondufe 
(troço T6); Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte (troços T9 e T11); Navió 
e Vitorino dos Piães (troço T1); Rebordões (Santa Maria) (troço T1); 
Rebordões (Souto) (troço T1); Refóios do Lima (troços T6, T7, T8, T9 e 
T10); Ribeira (troço T6); Serdedelo (troço T6). 

o Concelho: Ponte da Barca 

▪ Freguesias: Cuide de Vila Verde (troços T3 e T5); Sampriz (troço T5); 
União das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas (troços T2 e T4); 
União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço 
Vedro de Magalhães (troço T5); União das Freguesias de Touvedo (São 
Lourenço e Salvador) (troço T5); Vade (São Pedro) (troços T3, T4 e T5). 

o Concelho: Arcos de Valdevez 

▪ Freguesias: Ázere (troço T5); Cabreiro (troço T5); Couto (troço T5); 
Gondoriz (troço T5); Miranda (troços T9, T11 e T12); Padroso (troço 
T12); Rio de Moinhos (troço T12); Rio Frio (troço T12); Sabadim (troço 
T12); Senharei (troço T12); Sistelo (troços T5 e T13); União das 
freguesias de Alvora e Loureda (troços T5, T12 e T13); União das 
Freguesias de Eiras e Mei (troço T12); União das Freguesias de Grade e 
Carralcova (troço T5); União das freguesias de Portela e Extremo (troço 
T12); União das Freguesias de São Jorge e Ermelo (troço T5); União das 
Freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá (troço T5); Vale 
(troço T5). 

o Concelho: Paredes de Coura 

▪ Freguesias: União das Freguesias de Insalde e Porreiras (troço T12). 

o Concelho: Monção 

▪ Freguesias: Abedim (troço T12); Merufe (troço T13); Portela (troço T12; 
Riba de Mouro (troços T14, T15 e T16); Tangil (troços T13, T14 e T15); 
União das Freguesias de Ceivães e Badim (troços T14, T15 e T16); União 
das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá (troço T16); União das 
Freguesias de Anhões e Luzio (troços T12 e T13). 

o Concelho: Melgaço 

▪ Freguesias: Penso (troço T16). 
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• Distrito: Braga 

o Concelho: Vila Verde 

▪ Freguesias: Aboim da Nóbrega e Gondomar (troço T3); União das 
Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide (troço T3); União das 
Freguesias do Vade (troços T2, T3 e T4); União de Freguesias de Ribeira 
do Neiva (troço T2). 

Apresenta-se no Quadro 5.53 a evolução da população residente e da densidade 
populacional nas NUTS I, II e III e nos concelhos atravessados pelos troços em estudo. 

Por sua vez, a evolução da população residente e da densidade populacional nas 
freguesias atravessados pelos troços em estudo, encontra-se no Quadro 5.56 

Salienta-se que à data da realização dos últimos censos nacionais ainda não se 
encontrava em vigor a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que determinou uma 
reorganização administrativa do território das freguesias, pelo que os dados 
apresentados dizem respeito aos limites administrativos anteriores à referida lei. 

Como se pode verificar no quadro estatístico apresentado em baixo 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. Tal situação é representativa da área de estudo, cuja área 
municipal abrangida é tipicamente rural.  

Em 2017, os concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Paredes de Coura e 
Ponte da Barca apresentavam uma densidade populacional (47,2; 34,6; 85,4; 62,4 e 62 
hab/km2, respetivamente), significativamente abaixo do registado na região Norte (168 
hab/km2) e sub-região do Alto Minho (104,6 hab/km2), destacando-se o concelho de 
Ponte de Lima com 130,3 hab/km2. Por sua vez, o concelho de Vila Verde, com 205,3 
hab/km2, encontra-se bem posicionado na Região Norte (168 hab/km2), contudo, 
significativamente abaixo da sub-região do Cávado (324,3 hab/km2).  
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Quadro 5.53- Evolução da população residente e densidade populacional nas NUT I, II e III e nos concelhos atravessados pelos troços em estudo 

REGIÃO 

CONCELHO 

POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) DENSIDADE POPULACIONAL (HAB/KM2) 

2011* 2012* 2013* 2014* 2015** 2016** 2017** 2011* 2012* 2013* 2014* 2015** 2016** 2017** 

Portugal continental 10030968 9976649 9918548 9869783 9839140 9809414 9792797 112,6 112 111,3 110,8 110,4 110,1 109,9 

Norte 3687224 3666234 3644195 3621785 3603778 3584575 3576205 173,2 172,2 171,2 170,1 169,3 168,4 168 

Minho-Lima * / Alto Minho ** 244149 242159 240134 237997 236270 233813 232178 110 109,1 108,2 107,3 106,5 105,4 104,6 

Arcos de Valdevez 22709 22426 22142 21885 21621 21324 21144 50,7 50,1 49,5 48,9 48,3 47,6 47,2 

Melgaço 9137 8943 8804 8670 8558 8400 8250 38,4 37,5 37 36,4 35,9 35,3 34,6 

Monção 19186 19025 18836 18626 18467 18192 18042 90,8 90 89,1 88,1 87,4 86,1 85,4 

Paredes de Coura 9166 9086 8991 8898 8833 8712 8617 66,3 65,8 65,1 64,4 63,9 63 62,4 

Ponte da Barca 12018 11889 11768 11639 11516 11392 11287 66 65,3 64,6 63,9 63,2 62,6 62 

Ponte de Lima 43482 43283 43019 42708 42512 42060 41724 135,8 135,2 134,3 133,4 132,7 131,3 130,3 

Cávado 411028 410090 408851 407420 406530 404664 403953 329,9 329,2 328,2 327 326,3 324,8 324,3 

Vila Verde 47995 47901 47774 47546 47428 47110 46953 209,9 209,5 208,9 207,9 207,4 206 205,3 

Fonte: Base de dados do INE (2018 – data da última atualização) 

Nota: Desde 1 de janeiro de 2015, quando entrou em vigor uma nova Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS 2013), a sub-região de Minho-Lima passou a designar-se Alto 
Minho. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
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Quadro 5.54- Evolução da população residente e densidade populacional nas freguesias atravessados pelos troços em estudo 

CONCELHO FREGUESIA 
POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) 

DENSIDADE POPULACIONAL 
(HAB/KM2) 

2001 2011 VARIAÇÃO ENTRE 2001 E 2011 (%) 2001 2011 

Ponte de Lima 

Anais 1176 1073 -8,76 145,84 133,1 

Arcozelo 3932 3734 -5,04 325,58 309,2 

Ardegão, Freixo e Mato 1783 1754 -1,63 162,68 160,0 

Bárrio e Cepões 991 921 -7,06 107,72 101,1 

Boalhosa 215 163 -24,19 98,30 74,5 

Brandara 479 442 -7,72 185,87 171,5 

Cabaços e Fojo Lobal 1005 951 -5,37 108,41 102,6 

Calheiros 1047 991 -5,35 123,17 116,6 

Fornelos e Queijada 1863 1912 2,63 139,03 142,7 

Friastelas 515 450 -12,62 131,37 114,8 

Gemieira 572 598 4,55 134,62 140,8 

Gondufe 435 450 3,45 78,03 80,7 

Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 470 417 -11,28 44,39 40,0 

Navió e Vitorino dos Piães 1861 1768 -5,00 129,15 122,7 

Rebordões (Santa Maria) 1065 1056 -0,85 150,56 149,3 

Rebordões (Souto) 1253 1127 -10,06 169,09 152,1 

Refóios do Lima 2282 2169 -4,95 138,73 131,9 

Ribeira 1841 1902 3,31 209,86 216,8 

Serdedelo 500 464 -7,20 76,77 71,3 
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CONCELHO FREGUESIA 
POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) 

DENSIDADE POPULACIONAL 
(HAB/KM2) 

2001 2011 VARIAÇÃO ENTRE 2001 E 2011 (%) 2001 2011 

Ponte da Barca 

Cuide de Vila Verde 338 344 1,78 88,48 90,1 

Sampriz 407 342 -15,97 62,06 52,2 

União das Freguesias de Crasto, Ruivos e 
Grovelas 

1018 882 -13,36 102,62 88,9 

União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila 
Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães 

4202 4372 4,05 479,68 499,1 

União das Freguesias de Touvedo (São 
Lourenço e Salvador) 

439 377 -14,12 90,52 77,7 

Vade (São Pedro) 288 264 -8,33 108,50 99,5 

Arcos de 
Valdevez 

Ázere  294 247 -15,99 92,51 77,7 

Cabreiro 574 428 -25,44 13,76 10,3 

Couto 641 615 -4,06 110,75 106,3 

Gondoriz 1109 958 -13,62 32,64 28,2 

Miranda 435 325 -25,29 43,41 32,4 

Padroso 305 234 -23,28 39,61 29,5 

Rio de Moinhos 499 438 -12,22 138,93 122 

Rio Frio 889 684 -23,06 46,14 35,5 

Sabadim 543 468 -13,81 65,24 56,2 

Senharei 347 259 -25,36 50,11 34,4 

Sistelo 341 273 -19,94 13,00 10,4 

União das freguesias de Alvora e Loureda 532 456 -14,29 51,95 44,5 

União das Freguesias de Eiras e Mei 462 387 -16,23 77,00 64,5 

União das Freguesias de Grade e Carralcova 534 517 -3,18 38,25 37,0 
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CONCELHO FREGUESIA 
POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) 

DENSIDADE POPULACIONAL 
(HAB/KM2) 

2001 2011 VARIAÇÃO ENTRE 2001 E 2011 (%) 2001 2011 

União das freguesias de Portela e Extremo 464 420 -9,48 39,97 36,2 

União das Freguesias de São Jorge e Ermelo 908 806 -11,23 37,54 33,3 

União das Freguesias de Vilela, São Cosme e 
São Damião e Sá 

649 524 -19,26 72,51 58,5 

Vale 891 776 -12,91 58,94 51,3 

Paredes de 
Coura 

União das Freguesias de Insalde e Porreiras 529 459 -13,23 28,38 24,6 

Monção 

Abedim 260 205 -21,15 33,99 26,6 

Merufe 1237 1097 -11,32 43,38 38,5 

Portela 213 242 13,62 26,24 29,8 

Riba de Mouro 1111 964 -13,23 79,09 68,6 

Tangil 936 768 -17,95 40,90 33,6 

União das Freguesias de Ceivães e Badim 799 670 -16,15 89,27 74,9 

União das Freguesias de Messegães, 
Valadares e Sá 

780 658 -15,64 94,55 79,8 

União das Freguesias de Anhões e Luzio 347 260 -25,07 24,13 18,1 

Melgaço Penso 563 523 -7,10 63,60 59,1 

Vila Verde 

Aboim da Nóbrega e Gondomar 1242 1058 -14,81 84,20 66,9 

União das Freguesias de Sande, Vilarinho, 
Barros e Gomide 

1632 1564 -4,17 129,01 123,6 

União das Freguesias do Vade  1795 1677 -6,57 111,28 103,9 

União de Freguesias de Ribeira do Neiva 4166 3807 -8,62 124,03 113,3 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 
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Como se pode verificar no Quadro 5.54 a maioria das freguesias abrangidas pelo Projeto 
têm um comportamento demográfico negativo, à semelhança do constatado em 
Portugal Continental e região Norte. Estamos assim perante um processo acelerado do 
envelhecimento aliado ao declínio da fecundidade devido às transformações 
económicas e sociais. 

Com a análise cuidada dos valores de variação da população residente, no período 
compreendido entre 2001 e 2011 (dados dos últimos censos), e relativamente ao 
concelho de Ponte de Lima, é possível observar uma variação negativa em 73% das 
freguesias em análise, com maior pendor as freguesias de Boalhosa; Friastela; Labrujó 
Rendufe e Vilar do Monte e Rebordões (Souto) (com variação de -24,19% e -12,62%, - 
11,28%, -10,06%, respetivamente). Contudo, é possível verificar que algumas freguesias 
tiveram um crescimento positivo, nomeadamente as freguesias de Gemieira; Gondufe; 
Ribeira e Fornelos e Queijada (com variações de 4,55%, 3,45%, 3,31% e 2,63%, 
respetivamente). 

Já no concelho de Ponte da Barca e, considerando as freguesias atravessadas pelo 
projeto, apenas a freguesia de Cuide de Vila Verde e a União das Freguesias de Ponte da 
Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães apresentaram uma variação 
populacional positiva de 1,78% e 4,05%, respetivamente. Em sentido inverso 
encontram-se as restantes quatro freguesias em análise, com especial atenção para a 
freguesia de Sampriz; União das Freguesias de Touvedo (São Lourenço e Salvador) e 
União das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas, com - 15,97%, -14,12% e -13,36%, 
respetivamente 

No município de Arcos de Valdevez, todas as 18 freguesias em análise apresentaram 
uma variação populacional negativa, no período em análise, com maior foco para as 
freguesias de Cabreiro; Miranda e Senharei a apresentarem valores de variação 
desfavorável na ordem dos 25%. 

Por sua vez, no que respeita ao concelho de Paredes de Coura, refere-se que a única 
freguesia em análise, a União de Freguesias de Insalde e Porreiras, apresentou uma 
variação populacional negativa de -13,23%. 

No caso do concelho de Monção, com 8 freguesias em análise, apenas Portela regista 
uma variação positiva, de 13,62%, em que no sentido oposto se destacam a União de 
Freguesias de Anhões e Luzio e a freguesia de Abedim, com variações de -25,07% e -
21,15%, respetivamente. 

A freguesia de Penso, a única afeta ao concelho de Melgaço, apresenta uma variação de 
-7,10%. 

Por fim, e no que se refere à variação da população residente, no concelho de Vila Verde, 
todas as freguesias em análise apresentam uma variação descendente, com destaque 
para a freguesia de Aboim da Nóbrega e Gondomar, com uma variação de - 14,81%.  

Em suma, e através de uma observação generalizada de todas as freguesias em análise, 
é possível constatar que a variação negativa da população residente foi bem mais 
acentuada nas freguesias dos concelhos de Arcos de Valdevez e Melgaço. 
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Quanto à Densidade Populacional, é possível observar que 37% das freguesias em 
análise ostentam mais 100 hab/km2 (União das Freguesias de Ponte da Barca; Vila Nova 
de Muía e Paço Vedro de Magalhães; Arcozelo; Ribeira; Brandara; Ardegão, Freixo e 
Mato; Rebordões (Souto); Rebordões (Santa Maria); Fornelos e Queijada; Gemieira; 
Anais; Refóios do Lima; União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide; 
Navió e Vitorino dos Piães; Rio de Moinhos; Calheiros; Friastelas; União de Freguesias 
de Ribeira do Neiva; Couto; União das Freguesias do Vade; Cabaços e Fojo Lobal; Bárrio 
e Cepões), destacando-se a União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía 
e Paço Vedro de Magalhães (499,1 hab/km²), a freguesia de Arcozelo (309,2 hab/km²) e 
a freguesia de Ribeira (216,8 hab/km²). Contrastando com esses valores, apresentam-se 
as freguesias de Cabreiro; Sistelo e a União das Freguesias de Anhões e Luzddio (10,3, 
10,4 e 18,1 hab/km², respetivamente). 

No Quadro 5.55 poderá consultar-se a variação da população residente entre 2001 e 
2011, segundo o grupo etário. 
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Quadro 5.55 – Evolução da população residente entre 2001 e 2011, segundo o grupo etário, na região, concelhos e freguesias atravessadas pelos troços em estudo 

REGIÃO  

                                                  CONCELHO 

                                                                                    FREGUESIA 

EM 2001 EM 2011 
POPULAÇÃO RESIDENTE -VARIAÇÃO ENTRE 

2011 E 2001 (%) 

HM H 0-14 15-24 25-64 
65 OU 
MAIS 

HM H 0-14 15-24 25-64 
65 OU 
MAIS 

VAR. 
TOTAL 

0-14 15-24 25-64 
65 OU 
MAIS 

Portugal continental  9869343 4765444 1557934 1399635 5283178 1628596 10047621 4798798 1484120 1079493 5546220 1937788 1,81 -4,74 -22,87 4,98 18,99 

Norte  3687293 1782931 644948 558278 1969309 514758 3689682 1766260 557233 425876 2075134 631439 0,06 -13,60 -23,72 5,37 22,67 

Minho-Lima / Alto Minho  250275 116808 37741 35949 126619 49966 244836 114369 32514 25706 129988 56628 -2,17 -13,85 -28,49 2,66 13,33 

                                                      Ponte de Lima 44343 20990 8019 6941 21875 7508 43498 20503 6736 5132 23010 8620 -1,91 -16,00 -26,06 5,19 14,81 

                                                                                                           Anais 1176 569 199 247 542 188 1073 501 160 129 592 192 -8,76 -19,60 -47,77 9,23 2,13 

                                                                                                     Arcozelo 3932 1842 759 603 2003 567 3734 1786 574 465 2066 629 -5,04 -24,37 -22,89 3,15 10,93 

                                                                           Ardegão, Freixo e Mato 1783 863 314 268 898 303 1754 832 243 205 915 391 -1,63 -22,61 -23,51 1,89 29,04 

                                                                                        Bárrio e Cepões 991 474 185 143 463 200 921 442 125 112 471 213 -7,06 -32,43 -21,68 1,73 6,50 

                                                                                                    Boalhosa 215 98 31 40 95 49 163 71 19 14 67 63 -24,19 -38,71 -65,00 -29,47 28,57 

                                                                                                    Brandara 479 224 84 83 238 74 442 211 66 54 233 89 -7,72 -21,43 -34,94 -2,10 20,27 

                                                                               Cabaços e Fojo Lobal 1005 468 194 177 476 158 951 439 158 106 487 200 -5,37 -18,56 -40,11 2,31 26,58 

                                                                                                    Calheiros 1047 496 173 182 509 183 991 463 158 103 550 180 -5,35 -8,67 -43,41 8,06 -1,64 

                                                                                 Fornelos e Queijada 1863 872 330 325 871 337 1912 899 313 234 1020 345 2,63 -5,15 -28,00 17,11 2,37 

                                                                                                    Friastelas 515 259 117 68 243 87 450 208 75 63 219 93 -12,62 -35,90 -7,35 -9,88 6,90 

                                                                                                    Gemieira 572 274 103 88 297 84 598 277 113 71 296 118 4,55 9,71 -19,32 -0,34 40,48 

                                                                                                     Gondufe 435 196 74 53 207 101 450 212 59 53 237 101 3,45 -20,27 0,00 14,49 0,00 

                                                       Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 470 226 72 69 202 127 417 200 41 48 204 124 -11,28 -43,06 -30,43 0,99 -2,36 

                                                                      Navió e Vitorino dos Piães 1861 890 412 316 867 266 1768 828 306 266 887 309 -5,00 -25,73 -15,82 2,31 16,17 

                                                                        Rebordões (Santa Maria) 1065 534 227 189 511 138 1056 513 187 137 581 151 -0,85 -17,62 -27,51 13,70 9,42 

                                                                                  Rebordões (Souto) 1253 624 275 214 595 169 1127 550 187 150 582 208 -10,06 -32,00 -29,91 -2,18 23,08 

                                                                                       Refóios do Lima 2282 1056 396 330 1066 490 2169 1007 310 220 1083 556 -4,95 -21,72 -33,33 1,59 13,47 

                                                                                                     Ribeira 1841 843 295 267 934 345 1902 889 297 201 1018 386 3,31 0,68 -24,72 8,99 11,88 

                                                                                                Serdedelo 500 230 95 72 240 93 464 216 69 61 243 91 -7,20 -27,37 -15,28 1,25 -2,15 

                                           Ponte da Barca 12909 6058 2104 1859 6267 2679 12061 5596 1539 1310 6182 3030 -6,57 -26,85 -29,53 -1,36 13,10 

                                                                                  Cuide de Vila Verde 338 134 54 60 155 69 344 157 55 33 174 82 1,78 1,85 -45,00 12,26 18,84 

                                                                                                     Sampriz 407 181 81 69 173 84 342 146 51 35 157 99 -15,97 -37,04 -49,28 -9,25 17,86 

                          União das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas 1018 482 200 145 476 197 882 409 111 114 414 243 -13,36 -44,50 -21,38 -13,03 23,35 

      União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e     
Paço Vedro de Magalhães 

4202 1984 715 624 2205 658 4372 2035 647 476 2375 874 4,05 -9,51 -23,72 7,71 32,83 

         União das Freguesias de Touvedo (São Lourenço e Salvador) 439 208 70 54 214 101 377 183 34 44 182 117 -14,12 -51,43 -18,52 -14,95 15,84 

                                                                                     Vade (São Pedro) 288 137 49 53 146 40 264 126 41 34 141 48 -8,33 -16,33 -35,85 -3,42 20,00 

                                          Arcos de Valdevez 24761 11299 3184 3185 11762 6630 22847 10429 2579 2080 11131 7057 -7,73 -19,00 -34,69 -5,36 6,44 

                                                                                                         Ázere 294 133 49 39 138 68 247 111 22 30 118 77 -15,99 -55,10 -23,08 -14,49 13,24 

                                                                                                     Cabreiro 574 255 39 49 269 217 428 177 34 21 167 206 -25,44 -12,82 -57,14 -37,92 -5,07 

                                                                                                         Couto 641 289 72 75 327 167 615 286 54 47 308 206 -4,06 -25,00 -37,33 -5,81 23,35 

                                                                                                    Gondoriz 1109 498 137 147 527 298 958 429 84 76 458 340 -13,62 -38,69 -48,30 -13,09 14,09 

                                                                                                     Miranda 435 187 43 31 198 163 325 140 19 28 123 155 -25,29 -55,81 -9,68 -37,88 -4,91 

                                                                                                     Padroso 305 144 22 45 134 104 234 106 18 14 106 96 -23,28 -18,18 -68,89 -20,90 -7,69 

                                                                                        Rio de Moinhos 499 230 60 61 219 159 438 198 29 38 214 157 -12,22 -51,67 -37,70 -2,28 -1,26 
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REGIÃO  

                                                  CONCELHO 

                                                                                    FREGUESIA 

EM 2001 EM 2011 
POPULAÇÃO RESIDENTE -VARIAÇÃO ENTRE 

2011 E 2001 (%) 

HM H 0-14 15-24 25-64 
65 OU 
MAIS 

HM H 0-14 15-24 25-64 
65 OU 
MAIS 

VAR. 
TOTAL 

0-14 15-24 25-64 
65 OU 
MAIS 

                                                                                                     Rio Frio 889 405 94 101 387 307 684 306 45 51 288 300 -23,06 -52,13 -49,50 -25,58 -2,28 

                                                                                                     Sabadim 543 256 71 55 264 153 468 220 36 47 219 166 -13,81 -49,30 -14,55 -17,05 8,50 

                                                                                                     Senharei 347 154 34 42 149 122 259 116 11 15 128 105 -25,36 -67,65 -64,29 -14,09 -13,93 

                                                                                                     Sistelo 341 129 32 20 157 132 273 110 16 15 101 141 -19,94 -50,00 -25,00 -35,67 6,82 

                                          União das freguesias de Alvora e Loureda 532 240 56 72 252 152 456 190 32 26 233 165 -14,29 -42,86 -63,89 -7,54 8,55 

                                                   União das Freguesias de Eiras e Mei 462 217 51 46 219 146 387 181 32 40 185 130 -16,23 -37,25 -13,04 -15,53 -10,96 

                                      União das Freguesias de Grade e Carralcova 534 232 68 73 215 178 517 230 56 35 223 203 -3,18 -17,65 -52,05 3,72 14,04 

                                      União das freguesias de Portela e Extremo 464 216 42 46 212 164 420 190 27 31 187 175 -9,48 -35,71 -32,61 -11,79 6,71 

                                      União das Freguesias de São Jorge e Ermelo 908 401 89 103 386 330 806 368 90 47 349 320 -11,23 1,12 -54,37 -9,59 -3,03 

       União das Freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá 649 278 65 92 308 184 524 235 34 36 253 201 -19,26 -47,69 -60,87 -17,86 9,24 

                                                                                                            Vale 891 403 119 102 404 266 776 366 90 60 346 280 -12,91 -24,37 -41,18 -14,36 5,26 

                                                 Paredes de Coura 9571 4522 1190 1266 4700 2415 9198 4373 1127 887 4712 2472 -3,90 -5,29 -29,94 0,26 2,36 

                                       União das Freguesias de Insalde e Porreiras 529 241 55 67 256 151 459 218 47 34 230 148 -13,23 -14,55 -49,25 -10,16 -1,99 

                                                       Monção 19956 9076 2375 2670 9904 5007 19230 8728 2081 1761 9970 5418 -3,64 -12,38 -34,04 0,67 8,21 

                                                                                                      Abedim 260 117 19 36 125 80 205 85 17 11 106 71 -21,15 -10,53 -69,44 -15,20 -11,25 

                                                                                                      Merufe 1237 563 109 161 604 363 1097 477 96 71 557 373 -11,32 -11,93 -55,90 -7,78 2,75 

                                                                                                        Portela 213 94 17 26 104 66 242 112 20 19 118 85 13,62 17,65 -26,92 13,46 28,79 

                                                                                         Riba de Mouro 1111 434 131 130 548 302 964 372 81 82 471 330 -13,23 -38,17 -36,92 -14,05 9,27 

                                                                                                          Tangil 936 403 82 101 455 298 768 330 61 46 347 314 -17,95 -25,61 -54,46 -23,74 5,37 

                                         União das Freguesias de Ceivães e Badim 799 358 77 98 388 236 670 307 50 62 308 250 -16,15 -35,06 -36,73 -20,62 5,93 

                        União das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá 780 376 93 90 385 212 658 301 45 54 338 221 -15,64 -51,61 -40,00 -12,21 4,25 

                                             União das Freguesias de Anhões e Luzio 347 144 25 23 160 139 260 107 9 17 99 135 -25,07 -64,00 -26,09 -38,13 -2,88 

                                                      Melgaço 9996 4448 1028 1113 4818 3037 9213 4076 821 766 4250 3376 -7,83 -20,14 -31,18 -11,79 11,16 

                                                                                                         Penso 563 267 50 68 267 178 523 248 47 32 243 201 -7,10 -6,00 -52,94 -8,99 12,92 

                                                    Vila Verde 46579 22519 9161 7844 22673 6901 47888 22945 7998 5994 25595 8301 2,81 -12,70 -23,58 12,89 20,29 

                                                           Aboim da Nóbrega e Gondomar 1242 585 213 199 546 284 1058 492 128 130 528 272 -14,81 -39,91 -34,67 -3,30 -4,23 

          União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide 1632 818 329 267 746 290 1564 780 250 214 823 277 -4,17 -24,01 -19,85 10,32 -4,48 

                                                             União das Freguesias do Vade  1795 827 320 278 813 384 1677 783 208 193 828 448 -6,57 -35,00 -30,58 1,85 16,67 

                                             União de Freguesias de Ribeira do Neiva 4166 1985 766 659 1873 868 3807 1779 564 460 1818 965 -8,62 -26,37 -30,20 -2,94 11,18 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

Nota: Desde 1 de janeiro de 2015, quando entrou em vigor uma nova Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS 2013), a sub-região de Minho-Lima passou a designar-se Alto Minho 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
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Em relação à estrutura etária da população residente nos concelhos e freguesias 
abrangidos(as) pelo projeto, constata-se que ela é adulta. Em 2011, o grupo etário dos 
25-64 anos posiciona-se com tendo maior número de residentes, em todos os concelhos 
em análise. Também ao nível das freguesias, o grupo etário dos 25-64 anos, apresenta 
maior número de residentes em praticamente todas as freguesias com exceção das 
freguesias de Miranda; Rio Frio; Sistelo e União das Freguesias de Anhões e Luzio, em 
que o grupo etário mais representativo foi o dos 65 ou mais. 

O grupo etário com menor número de residentes era de forma generalizada em 
particamente todas as freguesias em análise, o dos 15-24 anos, com exceção da União 
das Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas; União das Freguesias de Touvedo (São 
Lourenço e Salvador); Ázere; Miranda; Rio de Moinhos; Rio Frio; Sabadim; Senharei; 
União das Freguesias de Eiras e Mei; União das freguesias de Portela e Extremo; União 
das Freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá; Riba de Mouro; União das 
Freguesias de Ceivães e Badim; União das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá; 
União das Freguesias de Anhões e Luzio e Aboim da Nóbrega e Gondomar, em que grupo 
etário dos 0-14 foi o menos representativo. 

Assim, em termos muito gerais e neste contexto, encontramos as freguesias em estudo 
a caminhar para um envelhecimento dos seus efetivos populacionais, sendo a sua 
pirâmide etária, caracterizada por uma base estreita, fruto dos baixos valores da 
natalidade, como um sector central alargado que progressivamente se estende para o 
topo, em consequência da elevada esperança média de vida, fator que conduz para uma 
baixa taxa de mortalidade. Ocorre assim, claramente o predomínio do grupo etário 
referente à população adulta, ou seja, a manter-se esta situação o topo da pirâmide 
tenderá a aumentar-se em detrimento da base, tornando a população dos concelhos 
abrangidos pelo Projeto cada vez mais envelhecidos.  

A mais profunda e acentuada variação demográfica, apresenta-se na classe dos idosos, 
cujas taxas têm vindo a aumentar significativamente, superando em muito o 
crescimento da população jovem, provocando assim grandes implicações sociais, 
principalmente sobre as políticas de proteção social e o sistema de saúde. Referem-se 
com exceção as freguesias de Calheiros; Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte; Serdedelo; 
Cabreiro; Miranda; Padroso; Rio de Moinhos; Rio Frio e Senharei, que apresentaram 
taxas de variação negativas na classe dos idosos.  

No Quadro 5.56 apresenta-se a Taxa de Natalidade, Mortalidade e Crescimento Natural 
na NUT II  – Norte, NUTS III – Alto Minho e Cávado e concelhos abrangidos pelo projeto, 
no ano de 2016, segundo o Anuário Estatístico da Região Norte 2016 (publicado em 
2017). 

Quadro 5.56– Taxa de Natalidade, Mortalidade e Crescimento Natural 

REGIÃO 

CONCELHO 

TAXA NATALIDADE 
(%) 

TAXA 
MORTALIDADE (%) 

TAXA 
CRESCIMENTO 
NATURAL (%) 

Norte 7,8 9,5 - 0,17 

Alto Minho 6,8 12,5 - 0,57 
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REGIÃO 

CONCELHO 

TAXA NATALIDADE 
(%) 

TAXA 
MORTALIDADE (%) 

TAXA 
CRESCIMENTO 
NATURAL (%) 

Arcos de Valdevez 5,7 15,5 - 0,98 

Melgaço 5,0 19,8 - 1,49 

Monção 4,9 16,0 - 1,11 

Paredes de Coura 6,7 16,4 - 0,97 

Ponte da Barca 6,7 12,8 - 0,61 

Ponte de Lima 6,8 11,3 -0,46 

Cávado 8,3 7,5 0,08 

Vila Verde 7,4 9,0 -0,16 

Fonte: INE, 2017 

A taxa de crescimento natural da população, em 2016, apresenta-se negativa quer ao 
nível da NUT II em estudo e NUT III – Alto Minho, quer ao nível de todos os concelhos 
abrangidos pelo projeto, facto das taxas de mortalidade terem registado valores 
significativamente superiores às taxas de natalidade. De referir que a taxa de 
crescimento natural é alavancada de forma dissemelhante entre a NUT III – Alto Minho 
e a NUT III – Cávado, tendo esta última registado uma taxa de crescimento natural 
positiva, com uma taxa de natalidade superior à taxa de mortalidade.  

Importa também analisar outros indicadores que melhor caracterizem a distribuição e 
tendência da população, tais como o índice de envelhecimento e de dependência de 
idosos. O primeiro estabelece a relação entre a população idosa e a população jovem, 
definida como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número 
de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. O índice de dependência 
de idosos estabelece a relação entre a população idosa e a população em idade ativa, 
definida como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número 
de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. 

No Quadro 5.57 poderá consultar-se o índice de envelhecimento e índice de 
dependência de idosos, à data dos Censos 2011 e no ano de 2016. 

Quadro 5.57– Índice de envelhecimento e índice de dependência de idosos 

REGIÃO 

CONCELHO 

ÍNDICE DE 
ENVELHECIMENTO (Nº) 

ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DE 
IDOSOS (Nº) 

2011* 2016** 2011* 2016** 

Portugal Continental 130,6 153,9 29,3 33,1 

Norte 113,3 146,4 25,3 29,1 

Minho-Lima * /Alto Minho ** 174,2 207,1 36,4 38,6 

Arcos de Valdevez 273,6 315,8 53,4 56,3 

Melgaço 411,2 432,5 67,3 68,0 

Monção 260,4 299,2 46,2 48,0 

Paredes de Coura 219,3 238,7 44,2 46,6 

Ponte da Barca 196,9 221,0 40,4 38,1 
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REGIÃO 

CONCELHO 

ÍNDICE DE 
ENVELHECIMENTO (Nº) 

ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DE 
IDOSOS (Nº) 

2011* 2016** 2011* 2016** 

Ponte de Lima 128,0 159,5 30,6 32,3 

Cávado 87,0 115,6 20,7 23,8 

Vila Verde 103,8 127,9 26,3 27,3 

Fonte: Base de dados do INE (2018 – data da última atualização), INE, 2017 
Nota: Desde 1 de janeiro de 2015, quando entrou em vigor uma nova Nomenclatura das 
Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS 2013), a sub-região de Minho-Lima passou a 
designar-se Alto Minho. 

O envelhecimento das populações é hoje uma realidade. A chamada terceira idade era 
no passado uma situação excecional, sendo poucos os indivíduos que chegavam às 
idades mais avançadas. O fenómeno do envelhecimento demográfico tem vindo a 
agravar-se, decorrente, por um lado, do decréscimo das taxas de natalidade e do 
aumento da esperança média de vida, e por outro, da fraca capacidade de atração e 
retenção da população jovem, com reflexos ao nível do mercado de trabalho, traduzido 
num fraco crescimento da população ativa, assim como, na existência de uma população 
ativa envelhecida e pouco qualificada. 

Com base em dados do INE, o envelhecimento da população e o índice de dependência 
de idosos, verificados entre 2011 e 2016, aumentou de forma generalizada em todas as 
unidades territoriais estudadas.  

Na região Norte, o índice de envelhecimento passou de 113,3 idosos por cada 100 
jovens, em 2011, para 146,4 idosos por cada 100 jovens, em 2016. Os concelhos de Arcos 
de Valdevez Melgaço, Monção, Paredes de Coura e Ponte da Barca registaram, em 2016, 
um índice de envelhecimento superior ao do continente, região Norte e sub-região do 
Alto Minho. Ponte de Lima apresenta-se de forma algo divergente, com um índice de 
envelhecimento inferior ao da sub-região do Alto Minho e continente, contudo, superior 
ao da região Norte. Por sua vez, o concelho de Vila Verde, apresenta um índice de 
envelhecimento inferior à NUT I e NUT II em estudo, contudo, superior à NUT III – 
Cávado.  

Relativamente ao índice de dependência de idosos, em 2016, a tendência demográfica 
de quase todos s 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 suma, o decréscimo populacional (Quadro 5.57) verificado nos concelhos abrangidos 
pelo projeto reflete o problema demográfico nacional, mais acentuado nas populações 
rurais do interior, onde subsistem sobretudo populações envelhecidas associadas ao 
trabalho e à vida rural, como atesta o índice de envelhecimento apresentado no Quadro 
5.57, bastante pronunciado na maioria dos concelhos em estudo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
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5.10.3 ENSINO 

No Quadro 5.58 poderá consultar-se o nível de ensino atingido em 2011 (à data dos 
últimos Censos) nos concelhos abrangidos pelo Projeto, bem como a taxa de 
analfabetismo. 

De acordo com os dados dos últimos Censos, a qualificação da população, considerando 
o nível de ensino atingido, 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.  

A percentagem de população sem qualquer nível de ensino tem uma expressão 
significativa nos concelhos atravessados pelo projeto com valores superiores ao 
verificado na região Norte nas respetivas sub-regiões e também em Portugal 
continental. 
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Quadro 5.58– Distribuição da população residente segundo o nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo (2011) (%) 

REGIÃO  

CONCELHO  

 NÍVEL DE ENSINO ATINGIDO    

NENHUM  

ENSINO BÁSICO  
ENSINO 

SECUNDÁRIO  

ENSINO 

PÓS SECUNDÁRIO  
ENSINO 

SUPERIOR  

TAXA DE 

ANALFABETISMO  1º CICLO  2º CICLO  3º CICLO  

Portugal Continental  18,8  55,0  25,4  16,3  13,5  0,8  11,9  5,19  

Norte  18,6  58,6  27,6  15,7  11,9  0,7  10,2  5  

Minho-Lima 21,6  57,6  28,0  15,4  11,7  0,7  8,5  6,85  

Arcos de Valdevez  29,5  55,4  32,3  12,3  8,9  0,4  5,7  12,60  

Melgaço  26,5  57,4  35,5  11,4  9,6  0,8  5,6  9,51  

Monção  23,8  56,0  30,6  12,3  11,9  0,9  7,4  8,12  

Paredes de Coura  27,0  57,8  30,1  14,4  10,0  0,7  4,4  11,40  

Ponte da Barca  24,7  58,3  31,4  14,5  10,6  0,6  5,8  11,11  

Ponte de Lima  22,5  60,8  27,2  16,7  10,1  0,6  6,0  7,11  

Cávado  18,3  57,9  24,7  16,6  12,3  0,7  10,8  4,49  

Vila Verde  22,8  60,0  28,0  15,7  10,7  0,6  5,9  7,32  

Fonte: INE, Censos 2011 
* Desde 1 de janeiro de 2015, quando entrou em vigor uma nova Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS 2013), a sub-região de Minho-Lima passou a designar-se Alto Minho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
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5.10.4 ESTRUTURA DO EMPREGO 

No Quadro 5.59 caracteriza-se a população economicamente ativa, em 2011 (à data dos 
últimos Censos), bem como a taxa de desemprego associada. 

Em 2011, nos concelhos abrangidos pelo projeto, mais de 87% da população 
economicamente ativa encontrava-se empregada. De facto, de acordo com o 
apresentado no Quadro 5.59, a população ativa dos concelhos abrangidos pelo projeto, 
registaram, em 2011, uma taxa de desemprego inferior à média do território 
continental, da região Norte e respetivas NUT III com exceção dos concelhos de Ponte 
da Barca e Ponte de Lima, onde se registaram valores superiores à sub-região do Minho-
Lima (atualmente designada de Alto Minho) e concelho de Vila Verde, também com um 
valor ligeiramente superior à sub-região do Cávado.  

Relativamente à taxa de desemprego das freguesias em análise e fazendo uma análise 
comparativa com o panorama nacional (taxa de desemprego em 2011 de cerca de 
13,2%), observa-se que, no concelho de Ponte de Lima, as freguesias de Anais; Arcozelo; 
Gemieira; Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte; Rebordões (Santa Maria) e Serdedelo 
apresentam um valor superior à média nacional à mesma data, com Labrujó, Rendufe e 
Vilar do Monte a registar um valor de 20,97%. Do lado oposto encontra-se a freguesia 
de Boalhosa com a taxa de desemprego mais baixa 8,16%. Tendo em conta os dados 
acima apresentados é possível aferir que as freguesias com valores mais altos de 
desemprego são essencialmente as de periferia do Concelho. 

No concelho de Ponte da Barca, apenas a União das Freguesias de Crasto, Ruivos e 
Grovelas apresenta uma taxa ligeiramente superior à média nacional considerada, com 
13,38%. A freguesia com a taxa mais baixa é Vade (São Pedro) com 10,57%. 

Analisando o concelho de Arcos de Valdevez, as freguesias de Rio de Moinhos; Senharei 
e Ázere revelam valores superior à média nacional à mesma data, com 16,43%, 14,55% 
e 13,92%, respetivamente, enquanto que a União das Freguesias de São Jorge e Ermelo 
apresenta o valor mais baixo entre as freguesias em análise com um valor de 4,74% de 
taxa de desemprego. Por sua vez, a União das Freguesias de Insalde e Porreiras 
(concelho de Paredes de Coura) e a Freguesia de Penso (concelho de Melgaço), 
apresentam um valor de 12,5% e 9,43%, posicionando-se abaixo da média nacional. 

No concelho de Monção, todas as freguesias em análise apresentam uma taxa inferior à 
taxa nacional, com Abedim a apresentar uma taxa de 2,74% e Merufe com 4,95%. 

No caso das freguesias do concelho de Vila Verde, Aboim da Nóbrega e Gondomar e 
União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, com taxas de desemprego 
de 14,5 e 20,1% respetivamente, estão acima da média nacional, ao contrário da União 
das Freguesias do Vade e União de Freguesias de Ribeira do Neiva, com 12,0 e 11,5%. 

Em suma cerca de 20% das freguesias em análise apresentam taxas de desemprego 
superiores à média nacional. Torna-se assim o desemprego um problema estrutural 
evidente nas freguesias em estudo. 
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Quadro 5.59– População economicamente ativa, em 2011, e taxa de desemprego  

REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (N.º) TAXA DE 
DESEMPREGO 

(%) TOTAL 
POPULAÇÃO 
EMPREGADA 

POPULAÇÃO 
DESEMPREGADA 

Portugal Continental  10047621  4780963  4150252  630711  13,19  

Norte  3689682  1756065  1501883  254182  14,47  

Minho-Lima 244836  104124  91794  12330  11,84  

Arcos de Valdevez 22847  7859  7058  801  10,19  

Ázere 247 79 68 11 13,92 

Cabreiro 428 104 97 7 6,73 

Couto 615 205 180 25 12,20 

Gondoriz 958 295 274 21 7,12 

Miranda 325 64 56 8 12,50 

Padroso 234 55 51 4 7,27 

Rio de Moinhos 438 140 117 23 16,43 

Rio Frio 684 165 146 19 11,52 

Sabadim 468 133 118 15 11,28 

Senharei 259 55 47 8 14,55 

Sistelo 273 47 44 3 6,38 

União das freguesias de Alvora e Loureda 456 105 99 6 5,71 

União das Freguesias de Eiras e Mei 387 111 97 14 12,61 

União das Freguesias de Grade e Carralcova 517 137 128 9 6,57 

União das freguesias de Portela e Extremo 420 97 87 10 10,31 
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REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (N.º) TAXA DE 
DESEMPREGO 

(%) TOTAL 
POPULAÇÃO 
EMPREGADA 

POPULAÇÃO 
DESEMPREGADA 

União das Freguesias de São Jorge e Ermelo 806 190 181 9 4,74 

União das Freguesias de Vilela, São Cosme e 

São Damião e Sá 
524 

172 156 16 9,30 

Vale 776 244 218 26 10,66 

Melgaço 9213  2903  2620  283  9,75  

Penso 523 159 144 15 9,43 

Monção 19230  7227  6516  711  9,84  

Abedim 205 73 71 2 2,74 

Merufe 1097 323 307 16 4,95 

Portela 242 64 60 4 6,25 

Riba de Mouro 964 226 210 16 7,08 

Tangil 768 198 187 11 5,56 

União das Freguesias de Ceivães e Badim 670 202 176 26 12,87 

União das Freguesias de Messegães, 

Valadares e Sá 
658 

229 204 25 10,92 

União das Freguesias de Anhões e Luzio 260 51 46 5 9,80 

Paredes de Coura 9198  3764  3348  416  11,05  

União das Freguesias de Insalde e Porreiras 459 166 146 20 12,05 

Ponte da Barca 12061  4570  3972  598  13,09  

Cuide de Vila Verde 344 132 117 15 12,82 
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REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (N.º) TAXA DE 
DESEMPREGO 

(%) TOTAL 
POPULAÇÃO 
EMPREGADA 

POPULAÇÃO 
DESEMPREGADA 

Sampriz 342 76 66 10 13,16 

União das Freguesias de Crasto, Ruivos e 

Grovelas 
882 

269 233 36 13,38 

União das Freguesias de Ponte da Barca, 

Vila Nova de Muía e Paço Vedro de 

Magalhães 

4372 

1942 1718 224 11,53 

União das Freguesias de Touvedo (São 

Lourenço e Salvador) 
377 

128 101 27 12,8 

Vade (São Pedro) 264 123 110 13 10,57 

Ponte de Lima 43498  18780  16544  2236  11,91  

Anais 1073 467 388 79 16,92 

Arcozelo 3734 1717 1484 233 13,57 

Ardegão, Freixo e Mato 1754 715 641 74 10,35 

Bárrio e Cepões 921 392 348 44 11,22 

Boalhosa 163 49 45 4 8,16 

Brandara 442 199 179 20 10,05 

Cabaços e Fojo Lobal 951 354 316 38 10,73 

Calheiros 991 423 375 48 11,35 

Fornelos e Queijada 1912 832 741 91 10,94 

Friastelas 450 163 146 17 10,43 
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REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (N.º) TAXA DE 
DESEMPREGO 

(%) TOTAL 
POPULAÇÃO 
EMPREGADA 

POPULAÇÃO 
DESEMPREGADA 

Gemieira 598 243 208 35 14,4 

Gondufe 450 170 149 21 12,35 

Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 417 124 89 26 20,97 

Navió e Vitorino dos Piães 1768 716 623 93 12,99 

Rebordões (Santa Maria) 1056 511 432 79 15,46 

Rebordões (Souto) 1127 478 424 54 11,3 

Refóios do Lima 2169 804 716 88 10,95 

Ribeira 1902 857 778 79 9,22 

Serdedelo 464 144 122 22 15,28 

Cávado  410169  203581  177601  25980  12,76  

Vila Verde 47888  21240  18504  2736  12,88  

Aboim da Nóbrega e Gondomar 1058 358 306 52 14,53 

União das Freguesias de Sande, Vilarinho, 

Barros e Gomide 
1564 

661 528 133 20,12 

União das Freguesias do Vade  1677 557 490 67 12,03 

União de Freguesias de Ribeira do Neiva 3807 1422 1258 164 11,53 

Fonte: INE, Censos 2011 

* Desde 1 de janeiro de 2015, quando entrou em vigor uma nova Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS 2013), a sub-região de Minho-Lima passou a designar-se Alto Minho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
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De forma a obter uma análise da situação do desemprego mais atual, foram analisados 
em maior detalhe os valores registados pelo INE, recorrendo aos dados trimestrais do 
inquérito ao emprego, disponibilizados para o ano de 2017 e para os três primeiros 
trimestres de 2018. Recorreram-se ainda a dados estatísticos relativamente ao 
desemprego, constantes no website do IEFP. 

Assim, para contextualizar a evolução desta temática, nesta região em particular, 
recolheram-se dados relativos às seguintes variáveis: 

• Taxa de desemprego, variação trimestral – INE (www.ine.pt); 

• População desempregada, variação trimestral - INE (www.ine.pt); 

• Desemprego registado por concelho, mensal – IEFP (www.iefp.pt); 

• Desemprego registado segundo o grupo etário, para os concelhos abrangidos 
pelo Projeto – IEFP (www.iefp.pt); 

• Desemprego registado segundo os níveis de escolaridade, para os concelhos 
abrangidos pelo Projeto – IEFP (www.iefp.pt). 

TAXA DE DESEMPREGO E POPULAÇÃO DESEMPREGADA, PELO INE 

De seguida, analisa-se em maior detalhe os valores registados pelo INE, através de 
inquérito à população para esta temática, recorrendo aos dados trimestrais, 
disponibilizados para o ano de 2017 e 2018, com o objetivo de obter uma análise da 
situação do desemprego mais atual, ver Quadro 5.60. 

Quadro 5.60– Taxa de desemprego (%) por trimestre (T) 

REGIÃO 

 

2017 2018 

1.º T 2.º T 3.º T 4.º T 1.º T 2.º T 3.º T 

Portugal Continental 10,1 8,7 8,4 8,0 7,8 6,7 6,6 

Norte 10,9 9,5 9,3 9,3 8,1 7,2 7,2 

Fonte: Base de dados do INE: Inquérito ao emprego (2018 – data da última atualização) 
 

A taxa de desemprego21 na região Norte tem vindo a diminuir, na generalidade, desde o 
1º trimestre de 2017 até ao 2º trimestre de 2018, acompanhando a tendência nacional. 
Verificando-se na região Norte, taxas de desemprego constantes, de 9,3%, entre o 3º e 
4º trimestres de 2017, e de 7,2% entre o 2º e 3º trimestre de 2018.  

 

21 A taxa de desemprego permite definir a relação entre a população desempregada e a população ativa 
(que corresponde a soma da população empregada com a população desempregada), sendo calculada com 
a fórmula - (População desempregada / População ativa) x 100. 

http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.iefp.pt/


02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

425 

Ainda assim, e olhando para o Quadro 5.61 seguinte, os 7,2% de taxa de desemprego 
registados no 3º trimestre de 2018 representam cerca de 131,7 mil de pessoas 
desempregadas na região em análise. 

Quadro 5.61– População desempregada na região Norte (nº Milhares) por Trimestre (T) 

REGIÃO 

 

2017 2018 

1.º T 2.º T 3.º T 4.º T 1.º T 2.º T 3.º T 

Norte 199,0 174,4 171,3 170,3 148,8 132,9 131,7 

Fonte: Base de dados do INE: Inquérito ao emprego (2018 – data da última atualização) 

TAXA DE DESEMPREGO E POPULAÇÃO DESEMPREGADA, PELO IEFP 

Para complementar o estudo da temática do desemprego na área em análise, foram 
analisados os dados disponíveis mensalmente para os quatro trimestres do ano de 2017 
e para os três primeiros trimestres de 2018, (para se ter uma base de comparação, com 
os dados acima apresentados) para o desemprego registado por concelho. Os dados 
recolhidos no IEFP referem-se igualmente à região Norte. 

Quadro 5.62– População desempregada na região Norte (nº Milhares), por fonte de 
informação por Trimestre (T) 

REGIÃO 
2017 2018 

1.º T 2.º T 3.º T 4.º T 1.º T 2.º T 3.º T 

INE 199,0 174,4 171,3 170,3 148,8 132,9 131,7 

IEFP 200,7 182,1 178,2 171,4 168,1 148,3 141,4 

Fonte: Base de dados do INE: Inquérito ao emprego (2018 – data da última atualização) e IEFP, Estatísticas 
mensais concelhos 

Também de acordo com os números do IEFP, o desemprego na região Norte tem vindo 
a diminuir, ao longo do período em análise.  

As diferenças encontradas nos valores, acima demonstrados, estão relacionadas com a 
forma de registo da informação, enquanto os números do IEFP são registos 
administrativos, ou seja, o registo depende das inscrições dos desempregados nos 
centros de emprego, enquanto os dados do INE22 resultam de um inquérito ao emprego 
sobre a população empregada e desempregada. 

 

22 Para ser considerado desempregado pelo INE é necessário preencher, em simultâneo, três condições: 
não ter trabalho remunerado, estar disponível para trabalhar e ter procurado ativamente emprego na 
semana em causa ou nas três semanas anteriores. Caso não cumpra nenhum dos critérios de desemprego 
estabelecidos pelo INE, o individuo é classificado como "inativo". 
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DESEMPREGO REGISTADO SEGUNDO O GRUPO ETÁRIO E NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, 

PARA OS CONCELHOS ABRANGIDOS PELO PROJETO – IEFP 

Com o objetivo de encontrar uma relação entre a evolução da população regional e a 
sua taxa de desemprego, recolheram-se os dados para o desemprego, segundo o seu 
grupo etário e segundo os níveis de escolaridade. 

Estes valores estão representados nos quadros seguintes. Para uma caracterização 
atual, recolheram-se os dados para os três primeiros trimestres de 2018, nos concelhos 
abrangidos pelo projeto, segundo estas duas variáveis. 

Quadro 5.63– Desemprego médio registado segundo o grupo etário, para os concelhos 
abrangidos pelo projeto 

CONCELHO 
GRUPO ETÁRIO 

<25 ANOS 25-34 ANOS 35-54 ANOS >55 ANOS 

Arcos de Valdevez 42 78 175 195 

Melgaço 13 23 67 40 

Monção 30 49 173 121 

Paredes de Coura 16 23 57 77 

Ponte da Barca 35 53 124 79 

Ponte de Lima 103 152 300 327 

Vila Verde 222 282 526 353 

Fonte: IEFP, Estatísticas mensais concelhos 

Quadro 5.64– Desemprego registado segundo os níveis de escolaridade, para os concelhos 
abrangidos pelo projeto 

CONCELHO 

NÍVEIS DE ESCOLARIDADE 

<1º 
CICLO 

1º CICLO 
EB 

2º CICLO 
EB 

3º CICLO 
EB 

SECUNDÁRIO SUPERIOR 

Arcos de Valdevez 45 129 66 95 101 54 

Melgaço 7 32 24 20 45 15 

Monção 21 70 44 70 98 44 

Paredes de Coura 6 53 21 30 40 13 

Ponte da Barca 18 71 27 54 58 40 

Ponte de Lima 45 200 122 159 167 134 

Vila Verde 80 255 166 278 359 190 

Fonte: IEFP, Estatísticas mensais concelhos 

Analisando os quadros acima apresentadas verifica-se que, 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. 
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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).  

Quando analisado o desemprego face ao nível de escolaridade, os mais afetados, são na 
generalidade, quem completou 1º ciclo e o secundário (12º ano, atualmente a 
escolaridade obrigatória). 

5.10.5 ATIVIDADES ECONÓMICAS 

No Quadro 5.65 pode observar-se a distribuição da população empregada, por setor de 
atividade, onde se constata que é o setor terciário que, em todos os níveis, emprega o 
maior número de indivíduos. 

Nos concelhos em análise, a empregabilidade da população segue a tendência nacional, 
regional e sub-regional em que os setores terciário e secundário são os mais 
representativos. O setor primário, do qual a agricultura é a atividade mais importante, 
aparece em último lugar, em todos os concelhos atravessados pelo projeto.   

Analisando com mais atenção os dados fornecidos pelo Quadro 5.65, verificamos que o 
concelho de índole mais rural é Melgaço dado apresentar um setor primário mais 
representativo, seguindo do concelho de Arcos de Valdevez (9,8% e 7,3% de população 
empregada em 2011, respetivamente). 

Ao nível das freguesias, verifica-se que no concelho de Ponte de Lima, e no que diz 
respeito ao sector económico primário, das freguesias analisadas apenas na Boalhosa 
ocorre uma predominância deste setor, contudo representado apenas por 20 
habitantes. No sector económico terciário destacam-se a freguesia de Arcozelo (851 
habitantes) e a freguesia da Ribeira (499 habitantes). 

Por sua vez, no concelho de Ponte da Barca, e no que se refere à empregabilidade da 
população, em todas as freguesias em estudo é o setor terciário que se apresenta como 
predominante, com destaque para a União das Freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova 
de Muía e Paço Vedro de Magalhães (997 habitantes). 

Em Arcos de Valdevez, a freguesia de Cabeiro é a única onde se constata uma 
predominância do setor primário (40 habitantes), em detrimento dos restantes. Em 
sentido oposto, encontram-se as freguesias de Gondoriz (135 habitantes), Couto (110 
habitantes), Vale (108 habitantes) e União das Freguesias de São Jorge e Ermelo (100 
habitantes), com o setor terciário a dominar no que respeita a empregabilidade da 
população. 

No concelho de Paredes de Coura, faz parte apenas uma freguesia abrangida por este 
projeto que é a União de Freguesias de Insalde e Porreiras. Nesta freguesia o sector 
económico que predomina é o sector terciário (71 habitantes), seguindo-se do sector 
secundário (57 habitantes) e do sector primário (18 habitantes). 
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Em Monção, o setor terciário é o mais representativo, em seis das oito freguesias em 
análise, com destaque para a freguesia de Merufe com 151 habitantes seguida da União 
das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá (131 habitantes) e União das Freguesias de 
Ceivães e Badim (124 habitantes). O setor primário posiciona-se em último lugar em 
todas as freguesias em estudo. 

No concelho de Melgaço, a única freguesia onde interfere o projeto é na freguesia de 
Penso. A empregabilidade predominante é no sector económico terciário (73 
habitantes), seguindo-se o sector económico secundário (64 habitantes) e depois o 
sector primário com 7 habitantes. 

Por fim, em Vila Verde, os setores terciário e secundário são os mais representativos, 
com destaque para a União de Freguesias de Ribeira do Neiva com maior número de 
habitantes empregados no setor secundário (609 habitantes) seguido do terciário (561 
habitantes). Das restantes freguesias, em que o setor terciário predomina, destaca-se a 
União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide (304 habitantes) e a União 
das Freguesias do Vade (281 habitantes). 

Em termos muito gerais, verifica-se que a empregabilidade da população nas freguesias 
em estudo segue a tendência nacional, regional, sub-regional e concelhia em que os 
setores terciário e secundário são os mais representativos. 

De acordo com os dados apresentados no Quadro 5.65 verifica-se uma estrutura do 
emprego onde o setor terciário se apresenta como predominante em 68% das freguesias 
em análise, seguido do setor secundário, em que se verifica o seu predomínio em 29% 
das freguesias (Anais; Cabaços e Fojo Lobal; Calheiros; Friastelas; Gemieira; Gondufe; 
Navió e Vitorino dos Piães; Rebordões (Santa Maria); Rebordões (Souto); Refóios do 
Lima; Serdedelo; Padroso; União das Freguesias de Eiras e Mei; Abedim e Portela). É de 
referir que neste sector, tal como nos outros, o sexo masculino predomina. 

Com menor destaque, apresenta-se o setor primário, que assume maior expressão em 
apenas 4% das freguesias, nomeadamente Boalhosa e Cabreiro.  

Segundo os Censos 2011, a taxa de atividade na sub-região do Minho-Lima (atualmente 
designada por Alto Minho) (42,53%) é inferior ao da região Norte (47,59%) e de Portugal 
Continental (47,58%). Na sub-região do Cávado, verifica-se o inverso, onde a taxa de 
atividade (49,63%) é superior à registada na Região Norte e em Portugal Continental.  

Os concelhos atravessados pelo projeto que se incluem nas sub-regiões referidas 
apresentam valores de taxa de atividade inferiores a 50%. Na sub-região do Minho-Lima 
(atualmente designada por Alto Minho) destaca-se o concelho de Melgaço por 
apresentar a taxa mais baixa (31,51%) e o concelho de Ponte de Lima por apresentar a 
taxa mais alta (43,17%).  

O concelho de Vila Verde ostenta uma taxa de atividade (44,35%) inferior ao registado 
na sub-região do Cávado (49,63%).  
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No concelho de Ponte de Lima, e no que se refere às freguesias em análise, a taxa de 
atividade situa-se entre 29,74% em Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte e, 48,39% em 
Rebordões (Santa Maria). 

Por sua vez, os valores da taxa de atividade, nas freguesias em estudo do concelho de 
Ponte da Barca situam-se entre 22,22% em Sampriz e 46,59 em Vade (São Pedro).  

No concelho de Arcos de Valdevez, a taxa de atividade mais elevada verifica-se na 
freguesia de Couto (33,33%) e a mais baixa na freguesia de Sistelo (17,22%). 

Na União das Freguesias de Insalde e Porreiras, a única pertencente ao concelho de 
Paredes de Coura, a taxa de atividade é de 36,17%. 

Em Monção a taxa de atividade mais elevada ocorre na freguesia de Abedim (35,61%) e 
União das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá (34,80%). Seguem-se as restantes 
freguesias em análise, em que a taxa mais baixa ocorre na União das Freguesias de 
Anhões e Luzio (19,62%). 

Na freguesia de Penso, pertencente ao concelho de Melgaço, a taxa de atividade 
apresenta um valor de 30,40%. 

Por fim, e no que concerne ao concelho de Vila Verde, à taxa de atividade mais elevada 
ocorre na União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide (42,26%), seguida 
da União de Freguesias de Ribeira do Neiva (37,35%), seguindo-se as duas restantes 
freguesias em análise a rondar uma taxa de atividade de 33%. 

Em suma, e analisando todas as freguesias em análise, a taxa de atividade varia entre 
17,22% na freguesia de Sistelo (concelho de Arcos de Valdevez) e 48,39% em Rebordões 
(Santa Maria) (concelho de Ponte de Lima). 
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Quadro 5.65- População residente empregada, por setor de atividade económica em 2011 

REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO EMPREGADA (N.º) 

TAXA DE  
ATIVIDADE 

(%)  

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL  
SETOR 

PRIMÁRIO  
SETOR 

SECUNDÁRIO  

SETOR TERCIÁRIO  

SOCIAL  ECONÓMICO  TOTAL  

Portugal Continental  4150252  121055  1115357  1179316  1734524  2913840  47,58  

Norte  1501883  43023  533848  379768  545244  925012  47,59  

Minho-Lima 91794  3582  31911  25557  30744  56301  42,53  

Arcos de Valdevez  7058  514  2369  1981  2194  4175  34,40  

Ázere 68 12 21 14 21 35 31,98 

Cabreiro 97 40 24 16 17 33 24,30 

Couto 180 9 61 58 52 110 33,33 

Gondoriz 274 53 86 48 87 135 30,79 

Miranda 56 8 23 11 14 25 19,69 

Padroso 51 4 28 8 11 19 23,50 

Rio de Moinhos 117 5 34 29 49 78 31,96 

Rio Frio 146 6 63 37 40 77 24,12 

Sabadim 118 3 52 29 34 63 28,42 

Senharei 47 2 17 13 15 28 21,24 

Sistelo 44 12 7 11 14 25 17,22 

União das freguesias de Alvora e Loureda 99 9 31 22 37 59 23,03 
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REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO EMPREGADA (N.º) 

TAXA DE  
ATIVIDADE 

(%)  

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL  
SETOR 

PRIMÁRIO  
SETOR 

SECUNDÁRIO  

SETOR TERCIÁRIO  

SOCIAL  ECONÓMICO  TOTAL  

União das Freguesias de Eiras e Mei 97 11 44 17 25 42 28,68 

União das Freguesias de Grade e Carralcova 128 35 36 26 31 57 26,50 

União das freguesias de Portela e Extremo 87 9 30 17 31 48 23,10 

União das Freguesias de São Jorge e Ermelo 181 15 66 53 47 100 23,57 

União das Freguesias de Vilela, São Cosme e 

São Damião e Sá 
156 25 56 34 41 75 32,82 

Vale 218 23 87 58 50 108 31,44 

Melgaço  2620  258  595  912  855  1767  31,51  

Penso 144 7 64 28 45 73 30,40 

Monção  6516  377  2062  1832  2245  4077  37,58  

Abedim 71 21 26 9 15 24 35,61 

Merufe 307 39 117 75 76 151 29,44 

Portela 60 2 31 7 20 27 26,45 

Riba de Mouro 210 31 82 49 48 97 23,44 

Tangil 187 18 68 58 43 101 25,78 

União das Freguesias de Ceivães e Badim 176 8 44 54 70 124 30,15 

União das Freguesias de Messegães, 

Valadares e Sá 
204 24 49 73 58 131 34,80 
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REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO EMPREGADA (N.º) 

TAXA DE  
ATIVIDADE 

(%)  

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL  
SETOR 

PRIMÁRIO  
SETOR 

SECUNDÁRIO  

SETOR TERCIÁRIO  

SOCIAL  ECONÓMICO  TOTAL  

União das Freguesias de Anhões e Luzio 46 11 14 6 15 21 19,62 

Paredes de Coura  3348  185  1253  833  1077  1910  40,92  

União das Freguesias de Insalde e Porreiras 146 18 57 25 46 71 36,17 

Ponte da Barca  3972  185  1418  1180  1189  2369  37,89  

Cuide de Vila Verde 117 6 48 34 29 63 38,37 

Sampriz 66 11 24 11 20 31 22,22 

União das Freguesias de Crasto, Ruivos e 

Grovelas 
233 16 97 58 62 120 30,50 

União das Freguesias de Ponte da Barca, 

Vila Nova de Muía e Paço Vedro de 

Magalhães 

1358 13 348 531 466 997 44,42 

União das Freguesias de Touvedo (São 

Lourenço e Salvador) 
101 2 44 23 32 55 33,95 

Vade (São Pedro) 110 5 39 26 40 66 46,59 

Ponte de Lima  16544  720  7155  3710  4959  8669  43,17  

Anais 388 17 186 63 122 185 43,52 

Arcozelo 1484 27 606 372 479 851 45,98 

Ardegão, Freixo e Mato 641 27 285 133 196 329 40,76 
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REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO EMPREGADA (N.º) 

TAXA DE  
ATIVIDADE 

(%)  

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL  
SETOR 

PRIMÁRIO  
SETOR 

SECUNDÁRIO  

SETOR TERCIÁRIO  

SOCIAL  ECONÓMICO  TOTAL  

Bárrio e Cepões 348 9 146 77 116 193 42,56 

Boalhosa 45 20 13 2 10 12 30,06 

Brandara 179 8 85 40 46 86 45,02 

Cabaços e Fojo Lobal 316 18 186 44 68 112 37,22 

Calheiros 375 18 195 61 101 162 42,68 

Fornelos e Queijada 741 28 348 126 239 365 43,51 

Friastelas 146 11 77 23 35 58 36,22 

Gemieira 208 20 104 25 59 84 40,64 

Gondufe 149 15 73 23 38 61 37,78 

Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 124 17 49 21 37 58 29,74 

Navió e Vitorino dos Piães 623 15 374 107 127 234 40,50 

Rebordões (Santa Maria) 432 18 240 61 113 174 48,39 

Rebordões (Souto) 424 21 249 67 87 154 42,41 

Refóios do Lima 716 42 340 163 171 334 37,07 

Ribeira 778 19 260 200 299 499 45,06 

Serdedelo 122 10 81 10 21 31 31,03 
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REGIÃO  

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO EMPREGADA (N.º) 

TAXA DE  
ATIVIDADE 

(%)  

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL  
SETOR 

PRIMÁRIO  
SETOR 

SECUNDÁRIO  

SETOR TERCIÁRIO  

SOCIAL  ECONÓMICO  TOTAL  

Cávado  177601  4263  69908  43950  59480  103430  49,63  

Vila Verde  18504  639  7475  4174  6216  10390  44,35  

Aboim da Nóbrega e Gondomar 306 15 110 66 115 181 33,84 

União das Freguesias de Sande, Vilarinho, 

Barros e Gomide 
528 31 193 108 196 304 42,26 

União das Freguesias do Vade  490 17 192 120 161 281 33,21 

União de Freguesias de Ribeira do Neiva 1258 88 609 245 316 561 37,35 

Fonte: INE, Censos 2011 

* Desde 1 de janeiro de 2015, quando entrou em vigor uma nova Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS 2013), a sub-região de Minho-Lima passou a designar-se Alto 

Minho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minho-Lima
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5.10.6 ESTRUTURA EMPRESARIAL 

Na região Norte, o setor terciário tem vindo a crescer, face à melhoria do nível de vida 
das populações e da dotação de novos serviços públicos, bem como devido ao aumento 
dos setores do comércio, sobretudo as pequenas unidades a retalho de comércio local. 
Contudo, espera-se que, à semelhança do que ocorre em termos da análise populacional 
e demográfica, também o tecido económico e produtivo dos concelhos abrangidos 
espelhe as características típicas de zonas rurais, com um peso mais marcado dos 
setores de atividade primária face a zonas com características típicas de zonas urbanas. 

Da análise do Quadro 5.66 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) têm uma predominância do 
setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguido do 
comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos. 
A construção Civil é outro dos setores importantes.  

• Concelho com maior dinamismo populacional e diversidade económica – Vila 
Verde - espelha um tecido económico em que a principal atividade consiste no 
comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos 
(cerca de 12% na sub-região do Cávado), seguida da Construção Civil. A 
agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca aparece em 3º lugar, no 
concelho de Vila Verde.  
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Quadro 5.66– Empresas com sede no concelho e na região, segundo a CAE VER. 3, 2015 

REGIÃO 

CONCELHO 
TOTAL A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

Portugal 
Continental 

1112804 121453 1027 65040 1190 1216 75317 214901 20182 87465 15132 31224 113069 147056 52601 83878 28876 53177 

Norte 396653 55400 318 32805 379 402 26843 81297 6204 27268 3829 9674 35850 42275 19539 29487 7570 17513 

Alto-Minho 28082 5925 47 1678 28 26 3352 5175 446 2080 144 517 1883 2315 1196 1693 454 1123 

Arcos de 
Valdevez 

2669 986 1 113 2 0 305 434 41 167 11 32 131 133 81 121 33 78 

Melgaço 1175 562 0 61 1 0 101 137 26 72 1 10 39 54 27 32 32 41 

Monção 2970 1181 9 133 5 1 335 421 45 171 8 26 145 235 60 109 18 68 

Paredes de 
Coura 

1022 306 0 55 0 1 148 170 22 65 3 5 48 80 33 39 14 33 

Ponte da Barca 1279 396 3 43 0 0 169 200 33 111 3 17 62 67 41 74 20 40 

Ponte de Lima 4758 1323 13 294 4 6 609 853 74 347 22 75 230 326 172 225 47 138 

Cávado 43125 3644 33 4530 47 53 3783 9379 487 2947 484 1263 4173 4149 2298 3108 665 2082 

Vila Verde 4 556 611 5 355 2 8 678 1117 79 340 27 100 268 345 173 190 44 214 

Fonte: INE, 2017 

Legenda dos Códigos de Atividades (CAE Rev.3.):A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B - Indústrias extrativas; C - Indústrias transformadoras; D - Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio; E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos; H - Transportes e armazenagem; I - Alojamento, restauração e similares; J - Atividades de informação e de comunicação; L - Atividades imobiliárias; M - Atividades de 
consultoria, científicas, técnicas e similares; N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio; P – Educação; Q - Atividades de saúde humana e apoio social; R - Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportistas e recreativas; S - Outras atividades de serviços.   



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

437 

Em suma, a agricultura assume um papel importante nos concelhos atravessados pela 
área de estudo, caracterizada, na maioria dos casos, por agricultura de subsistência. Tal 
como analisado anteriormente, a agricultura é um setor com pouca expressão em 
termos de população empregada, contudo, assume um papel importante na economia 
local. 

5.10.7 ABORDAGEM TURÍSTICA 

O turismo é uma das atividades socioeconómicas de maior importância em vários países 
do mundo, chegando mesmo, em muitos deles, a ser o principal setor de 
desenvolvimento económico e criação de emprego. Atendendo a essa importância, este 
fenómeno de deslocação, voluntário e temporário, deve ser planeado com especial 
atenção para que não ocorram choques culturais, naturais, políticos, sociais e 
económicos nos centros recetores. 

A região Norte de Portugal caracteriza-se por apresentar uma elevada taxa de visitantes 
de familiares e amigos e também de negócios, o que torna o destino bastante atrativo 
ao longo do ano e para diferentes segmentos de mercado.  

As principais atividades desenvolvidas na região são experimentar a gastronomia, fazer 
compras, passeios de carro, contemplar a paisagem e gozar a animação noturna. Há 
ainda quem visite monumentos, o vale do Douro ou compre artesanato. A hospitalidade, 
a gastronomia e vinhos, a paisagem e natureza, e o Rio Douro são os atrativos mais 
apreciados pelos turistas. 

Para uma análise mais profunda do setor turístico, na área de estudo, são apresentados 
no Quadro 5.67 os dados do Anuário Estatístico da região Norte 2016. 

De acordo com os dados do INE, o turismo regional tem revelado um crescimento 
contínuo e resiliente nos últimos anos. Em 2016, o volume de hóspedes nas unidades de 
alojamento coletivo da região do Norte ultrapassou os 4 milhões de hóspedes, 
contribuindo com 22,7% para o volume de hóspedes registados a nível nacional. Este 
resultado é bastante relevante se considerarmos o contributo da região no panorama 
nacional.  

De acordo com os dados do Anuário Estatístico da região Norte 2016, a sub-região do 
Alto Minho representou cerca de 1,0% dos proveitos globais, 1,6% dos hóspedes e 1,1% 
das dormidas de Portugal Continental. Por sua vez, a sub-região do Cávado encontra-se 
modestamente em melhor posição, representando cerca de 1,2% dos proveitos globais, 
2,2% dos hóspedes e 1,6% das dormidas de Portugal Continental. Os estabelecimentos 
de alojamento turístico que mais contribuem para os valores atrás referidos são os 
estabelecimentos de hotelaria. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

438 

Quadro 5.67– Hóspedes, dormidas e proveitos de aposento nos estabelecimentos de alojamento por município, 2016 

REGIÃO 

CONCELHO 

HÓSPEDES DORMIDAS PROVEITOS DE APOSENTO 

TOTAL HOTELARIA 
ALOJ. 
LOCAL 

TURISMO 
NO ESPAÇO 

RURAL E 
TURISMO 

DE 
HABITAÇÃO 

TOTAL HOTELARIA 
ALOJAMENTO 

LOCAL 

TURISMO 
NO ESPAÇO 

RURAL E 
TURISMO 

DE 
HABITAÇÃO 

TOTAL HOTELARIA 
ALOJ. 
LOCAL 

TURISMO 
NO ESPAÇO 

RURAL E 
TURISMO 

DE 
HABITAÇÃO 

Portugal 
Continental 

19239274 16159443 2452386 627445 49574211 42851494 5439218 1283499 1960589 1754872 153321 52397 

Norte 4358420 3469920 663895 224605 7989922 6356673 1185303 447946 302530 255756 30100 16674 

Alto-Minho 304522 237579 34188 32755 544477 409130 53105 82242 18983 14541 1629 2813 

Arcos de 
Valdevez 

30669 21923 … … 57117 37235 … … 1772 1325 … … 

Melgaço 24223 23032 … … 32569 29171 … … 839 796 … … 

Monção 18614 14627 … … 30187 23191 … … 1024 749 … … 

Paredes de 
Coura 

2469 0 … … 4789 0 … … 194 0 … … 

Ponte da Barca 4486 … … 2606 11622 … … 8478 201 … … 128 

Ponte de Lima 30176 … … 7380 57411 … … 22865 2080 … … 1004 

Cávado 428077 334189 80490 13398 795627 648249 115164 32214 22567 19151 2396 1020 

Vila Verde 7597 … … 1540 14725 … … 4079 700 … … 110 

Fonte: INE, 2017 
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De acordo com o website do Turismo de Portugal, nomeadamente a aplicação SIGTUR 
(https://sigtur.turismodeportugal.pt/), bem como informação contida no PDM de Ponte de Lima, 
nos troços alternativos em estudo encontram-se registados os seguintes estabelecimentos do 
turismo. 

Quadro 5.68 – Alojamentos Turísticos intersetados pelo projeto 

Alojamento Turístico 

Designação Tipo Localização 
Troços 

Alternativos 

Estabelecimentos de Alojamento Local 

Casa Oliveira Moradia Lat; Long: 41.734590; -8.434542 T3 

Eido da Abelheira Moradia Lat; Long: 41,759473; -8,523731 T6 

Casa Azevinho Moradia Lat; Long: 41.781696; -8.563463 T8 

Casa da Devesa Moradia Lat; Long: 41,810002; -8,577448 T8 

Casa Rural do 
Prôgo 

Moradia Lat; Long: 41.821062; -8.575887 T8 

Casa de Aveleira| Moradia Lat; Long: 41.821062; -8.575887 T8 

Empreendimentos Turísticos existentes 

Casa da Ramada Casa de campo Lat; Long: 41,821062; -8,575888 T8 

Casa de Martim Turismo Rural Lat; Long: 41,808318; -8,585851 T8 

Quinta do Bom 
Jesus do Canadelo 

Turismo Rural Lat; Long: 41,790029; -8,574619 T8 

Quinta do 
Canadelo 

Turismo Rural Lat; Long: 41,788383; -8,573453 T8 

Projetos de Empreendimentos Turísticos com Parecer Favorável do Turismo de Portugal, 
I.P. 

Casa do Côto do 
Gato 

Hotel Rural Lat; Long: 41,751732; -8,432835 T4 

5.10.8 ACESSIBILIDADES 

Relativamente à rede rodoviária principal, a ligação da região com o resto do país é 
assegurada sobretudo pelas autoestradas A3, que faz a ligação entre o Porto e a 
fronteira espanhola em Valença (passa pelos distritos do Porto, Braga e Viana do 
Castelo), a A7, que faz a ligação entre a Póvoa de Varzim e Trás-os-Montes em Vila Pouca 
de Aguiar, a A11, que liga a Apúlia (Esposende) a Castelões (Penafiel). 

De entre estas vias, a A3 é a única que ocorre na área de estudo, sendo atravessada pelo 
setor oeste da área de estudo e respetivos troços alternativos, nomeadamente: Troços 
T1, T6 e T8.  

Relativamente à rede rodoviária principal, é de referir ainda o IC28 que liga Ponte de 
Lima a Ponte da Barca, sendo esta atravessada pela área de estudo e/ou troços 
alternativos: troços T6, T7 e T8.  
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As estradas nacionais asseguram fundamentalmente a acessibilidade local e regional 
entre as diversas zonas da área de estudo. Destacam-se fundamentalmente, na área de 
estudo, as seguintes estradas nacionais (Quadro 5.69)  

Quadro 5.69- Estradas Nacionais Intersetadas pelos Troços Alternativos 

Estradas Nacionais Troços 

EN201 1 

EN306 1,8,11 

EN101 3,4,12 

EN202 5,7,8 

EN 202-2 5 

EN 203 5,6 

EN 307 6 

EN 303 12 

EN 301 12 

EN 304 13 

 

Acresce ainda um número significativo de estradas municipais e acessos locais para as 
ligações internas no interior da área afeta ao projeto em estudo.  

No que se refere à rede ferroviária nacional, verifica-se que a área em estudo não é 
atravessada por linhas de caminho-de-ferro. 

5.10.9 OUTROS INDICADORES LOCAIS  

A área de estudo apresenta um claro predomínio das classes que correspondem a 
territórios florestais (incluindo matos) e agrícolas. O povoamento é disperso nas áreas 
menos declivosas, concentrando-se em núcleos urbanos de carácter rural e pequena 
dimensão nas áreas mais declivosas, dentro dos quais predomina tecido urbano 
descontínuo. Ponte de Lima é a única cidade de dimensão considerável abrangida pela 
área de estudo geral.  

Importa salientar que, os Troços alternativos foram definidos de forma a prevenir ou 
minimizar tanto quanto possível os impactes, entre outros, socioeconómicos. Assim, o 
cruzamento com núcleos habitacionais e edificações foi reduzido ao mínimo, 
registando-se o que a seguir se expõe: 

• Troço T1: Assinala-se a existência acentuada de edificado habitacional em 
particular nos aglomerados de Portela, Merouços, Veiga, Torrão e Cruzeiro e nas 
proximidades de Costeira, verificando-se ainda algumas casas de habitação 
dispersas pelo corredor de estudo.  
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• Troço T2: Este troço é caracterizado pela inexistência de áreas edificadas 
habitacionais, ou de qualquer outro tipo de edifício. 

• Troço T3: Salienta-se aglomerados habitacionais associados ao lugar de Vilar, 
Lama, Boivivo, Lubagueira. Para além dos aglomerados referidos, ocorrem ainda 
outros aglomerados de menor dimensão sem designação e apoios agrícolas 
dispersos. 

• Troço T4: O edificado habitacional, verificado neste troço localiza-se nas 
proximidades dos lugares de Valões, Permedelos e Grovelas.  

• Troço T5: Assinala-se a existência de edificado habitacional em particular nos 
aglomerados de Quintão, Gojo, Souto da Lama, Bouça, Vale e Sá. Para além dos 
aglomerados referidos, ocorrem ainda outros aglomerados sem nome. Existem 
ainda algumas casas de habitação dispersas ao longo do troço e apoios agrícolas 
também dispersos. 

• Troço T6: Assinala-se a existência acentuada de edificado habitacional na 
proximidade dos aglomerados de Souto, Talharezes, Ribeira e Fonte do Monte. 
Para além dos aglomerados referidos, ocorrem ainda ao longo do troço algumas 
casas de habitação dispersas e isoladas. Muitas das habitações identificadas 
apresentam associadas áreas agrícolas na sua envolvente e os respetivos apoios 
agrícolas. 

• Troço T7: Ao longo do troço ocorre um número muito reduzido de casas de 
habitação dispersas e isoladas. 

• Troço T8: As áreas humanizadas e artificializadas assumem uma importância 
elevada neste troço, assinalando-se a existência de edificado habitacional na 
proximidade dos aglomerados de Casa Nova, Arestim, Casais, Nova, Martim, 
Devesa e Esmorigo. Para além dos aglomerados referidos, ocorrem ainda alguns 
aglomerados sem nome ao longo do troço e ainda algumas casas de habitação 
isoladas dispersas por todo o troço. Muitas das casas de habitação identificadas 
apresentam áreas agrícolas na sua envolvente e os respetivos apoios agrícolas. 

• Troço T9: Dada a inexistência de áreas edificadas habitacionais, ou de qualquer 
outro tipo de edifício, não se verifica a ocupação humana neste troço 
alternativo. 

• Troço T10: No que se refere aos espaços edificados, salientam-se algumas casas 
de habitação dispersas.  

• Troço T11: Existem apoios agrícolas (escassos) que servem as respetivas áreas 
agrícolas existentes de forma dispersa ao longo do troço. 

• Troço T12: Assinala-se a existência de pequenos aglomerados habitacionais 
associados aos lugares de Soutelo e Senharei e na estrada que liga Senharei a S. 
Mamede. Muito pontualmente ocorrem algumas casas de habitação e apoios 
agrícolas dispersos.  
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• Troço T13: Neste troço ocorrem pontualmente apoios agrícolas dispersos.  

• Troço T14: Neste troço observam-se pontualmente algumas habitações e apoios 
agrícolas dispersos.  

• Troço T15: Ocorrem pontualmente algumas casas de habitação e apoios 
agrícolas dispersos.  

• Troço T16: Neste troço ocorrem pontualmente algumas casas de habitação e 
apoios agrícolas dispersos.  
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5.11 SAÚDE HUMANA 

5.11.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No presente Capítulo procede-se à caracterização da situação atual do território ao nível 
da Saúde Humana, iniciando-se com um breve enquadramento da região afetada, que 
tem como base o Perfil Local de Saúde desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde no 
âmbito do projeto “Perfis de Saúde”.  

Este programa tem como finalidade determinar as necessidades de saúde da região e 
priorizar ações de atuação estratégicas e operacionais, reforçando a articulação dos 
diversos recursos. 

Posteriormente e pela relevância e importância associadas à saúde humana, é efetuada 
uma análise da influência do quadro acústico e dos Campos Eletromagnéticos no âmbito 
das linhas elétricas. 

5.11.2 VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO  

Considera-se como grupos vulneráveis as pessoas nas seguintes condições: 

• Crianças; 

• Os idosos com idade superior a 65 anos (no domicílio ou lares);  

• Os indivíduos com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias, renais, 
diabetes e alcoolismo), com obesidade e os imunodeprimidos; 

Através do estudo realizado à estrutura etária da população residente nos concelhos 
abrangidos pelo corredor (subcapítulo 5.10 referente à Socioeconomia), 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%.  

5.11.3 ENQUADRAMENTO DA SAÚDE NA REGIÃO 

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 
5.70 apresenta as características de cada agrupamento. 
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Quadro 5.70 - Características da ARS Norte e das ACeS abrangidas pela área de estudo (2016) 

ACeS 
População 
Residente 

(Hab) 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
dependência 

de idosos 

Esperança 
média de 

vida 

Municípios 
Abrangidos na AE 

ARS Norte 3 577 902 146,1 29,0 81,7 - 

ULS Alto 
Minho 

233 813 207,1 38,6 81,7 

Ponte de Lima 

Ponte da Barca 

Arcos de Valdevez 

Paredes de Coura 

Monção  

Melgaço 

ACeS Gerês / 
Cabreira 

105 507 143,9 28,8 81,9 Vila Verde 

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

 

Segundo o Perfil de Saúde de Portugal (2017), redigido pela Comissão Europeia, e com 
base nas estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), no ano de 
2015, pelo menos 26% da carga global da doença do país está relacionada com os 
seguintes fatores de risco: 

• Tabagismo; 

• Consumo de álcool; 

• Hábitos alimentares; 

• Inatividade física. 

O Quadro 5.71 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados 
de Saúde Primários.  

Quadro 5.71 – Proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários  
por diagnóstico ativo (2016) 

Diagnóstico ARS Norte ULS Alto Minho 
ACeS Gerês / 

Cabreira 

Abuso do tabaco (%) 13,2 8,8 10,5 

Excesso de Peso (%) 7,8 4,2 8,1 

Abuso Crónico do álcool (%) 1,9 1,9 2,1 

Abuso de drogas (%) 0,5 0,3 0,4 

Hipertensão 21,7 24,1 25,3 

Alteração no metabolismo dos lípidos 22,9 20,7 24,4 

Perturbações depressivas  10,8 8,6 9,2 

Diabetes 7,9 6,8 8,1 
Fonte: Perfil Local de Saúde 2017 – ULS Alto Minho e ACeS Gerês/Cabreira 
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Na Figura 5.55 e Figura 5.56 estão enumeradas as principais causas de morte por grupo 
etário, no triénio 2012-2014, para a ULS Alto Minho e ACeS Gerês/Cabreira, 
respetivamente. 

 
Fonte: Perfil Local de Saúde 2017 – ULS Alto Minho 

Nota: SSA – Sinais, Sintomas e Achados 

Figura 5.55 – Mortalidade proporcional no ULS Alto Minho 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2017 – ACeS Gerês/Cabreira 

Nota: SSA – Sinais, Sintomas e Achados 

Figura 5.56 – Mortalidade proporcional no ACeS Gerês/Cabreira 
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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.  

5.11.4 INFLUÊNCIA DO RUÍDO NA SAÚDE HUMANA 

Como mencionado no subcapítulo 5.5 apresentado a priori referente ao descritor 
Ambiente Sonoro, o Regulamento Geral do Ruído (RGR) encontra-se legislado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, no qual são estabelecidos limites sonoros que 
procuram salvaguardar a o bem-estar das populações, com efeitos diretos na saúde 
humana.  

Os resultados das medições acústicas efetuadas na área de estudo permitem verificar 
que, na generalidade dos recetores sensíveis analisados, representativos dos troços em 
avaliação, o ambiente sonoro na Situação de Referência apresenta, para os indicadores 
regulamentares, valores em respeito dos limites estabelecidos para zonas não 

classificadas, com Lden  63 dB(A) e Ln  53 dB(A). 

A maioria dos recetores apresenta indicadores de ruído com ordens de grandeza 
Lden ≈ 50 dB(A) e Ln ≈ 40 dB(A), permitindo caracterizar o ambiente acústico como 
pouco perturbado, típico de espaços de baixa densidade populacional. 

Apesar do cumprimento generalizado da legislação nacional no que respeita aos 
critérios de exposição máxima ao ruído, considera-se relevante a análise dos níveis 
sonoros registados sob um ponto de vista mais restritivo no que concerne à Saúde 
Humana, recorrendo-se para tal às recomendações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

Neste sentido, a OMS recomenda, no documento Environmental Noise Guidelines for 
the European Region (2018), os seguintes níveis de exposição da população ao ruído 
produzido por tráfego rodoviário, que se pode considerar como a fonte emissora de 
ruído predominante na área de estudo: 

• Período noturno - 45 dB (Ln), Este valor tem por base o facto de 3% dos 
participantes nos estudos realizados terem apresentado perturbações no sono 
a níveis de ruído 45,4 dB (Ln).  

• Período diurno-entardecer-noturno - 53 dB (Lden). Os estudos demonstraram 
que para níveis de ruído superiores a 59,3 dB (Lden), verifica-se um aumento de 
risco relevante de 5% na incidência de doença cardiovascular. Por outro lado, 
verifica-se uma prevalência de população altamente perturbada para níveis de 
ruído de 53,3 dB (Lden). 
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Os pontos de medição nem sempre estão sob a influência do ruído produzido pelo 
tráfego rodoviário, como pontos P8 (Troço 6), P16 (Troço 5), P17 (Troço 5), P22 (Troço 
5), P23 (Troço 13) e P24 (Troço 14), que não têm outras fontes emissoras para além de 
ruídos naturais e, como tal, enquadrados num ambiente de muito baixa perturbação. 

De realçar a existência na proximidade da área de estudo do Parque Eólico de Alto 
Minho I e do Parque Eólico de Alagoa de Cima, cujos aerogeradores estão, contudo 
bastante afastados dos pontos de medição. De destacar o P17, que é o recetor mais 
exposto a este ruído e que mesmo assim dista mais de 1km do aerogerador mais 
próximo (Parque Eólico de Alagoa de Cima).  

Por outro lado, a OMS identifica ainda, num outro estudo (2009, WHO), os efeitos 
adversos que a exposição média anual da população a diferentes níveis de ruído, no 
período noturno, pode ter sobre a saúde da população afetada. Assim, consideram-se 
os seguintes efeitos na saúde da exposição da população a ruído no período noturno 
(Ln): 

• Até 30 dB – sem efeitos adversos observados; 

• Entre os 30 e os 40 dB – podem surgir perturbações do sono essencialmente em 
grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos mais críticos que os efeitos 
sobre a população afetada são modestos. 

• Entre os 40 e os 55 dB - pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com a gama de valores 
registada, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

• Superior a 55 dB - indicadores de uma situação de perigo de saúde pública, numa 
condição onde efeitos adversos para a saúde são frequentes, verificando-se um 
incómodo elevado e distúrbio do sono.  

Considerando os resultados das medições de ruído nos recetores sensíveis 
representativos de cada troço da linha elétrica (ANEXO V – Volume IV), sistematiza-se 
no quadro seguinte os níveis de ruído a que a população está exposta, as principais 
fontes de ruído existentes e os efeitos expectáveis na saúde humana resultantes da 
exposição ao ruído registado. Outros detalhes sobre os pontos de medição são aqui 
omitidos, mas apresentados no estudo de ruído. 
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Quadro 5.72 – Efeitos na Saúde Humana da exposição aos níveis de ruído medidos na Situação de Referência (Ln e Lden) 

PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P1 

(Troço 1) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 
oriundo de estrada municipal 

adjacente 

37 44 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se na gama de valores em que a OMS considera que pode haver 
perturbações do sono, contudo, modestas, mesmo nos casos mais críticos. 

P2 

(Troço 1) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 
oriundo de estrada municipal 

adjacente 

41 47 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo, que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P3 

(Troço 1) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário: A3/IP1 (a 35m); 

estrada de acesso à habitação 
40 50 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P4 

(Troço 1) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário na A3/IP1 ao longe e 

estrada municipal adjacente  
38 46 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se na gama de valores em que a OMS considera que pode haver 
perturbações do sono, contudo, modestas, mesmo nos casos mais críticos. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P5 

(Troço 3) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário reduzido (estrada 

municipal M532) 
43 50 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P6 

(Troço 3) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário reduzido (estrada 

municipal) 
47 54 

Os valores observados ultrapassam, ainda que ligeiramente, os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 
dB) e Ln (45 dB) para condições em que o ruído seja gerado por tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P7 

(Troço 4) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo  

38 48 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se na gama de valores em que a OMS considera que pode haver 
perturbações do sono, contudo, modestas, mesmo nos casos mais críticos. 

P8 

(Troço 6) 
Ruídos Naturais 37 44 

O valor de Ln encontra-se na gama de valores em que a OMS considera que pode haver perturbações do sono, 
contudo, modestas, mesmo nos casos mais críticos. 

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden. Contudo, os valores quer de Ln, quer de Lden 
são inferiores ao recomendado no caso de um recetor exposto a ruído de tráfego. 

P9 

(Troço 6) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário da A3/IP1 audível 

38 46 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se na gama de valores em que a OMS considera que pode haver 
perturbações do sono, contudo, modestas, mesmo nos casos mais críticos. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P10 

(Troço 8) 

Ruídos Naturais e autoestrada 
A3/IP1 

44 57 

O valor observado no período noturno cumpre a recomendação da OMS, contudo, o valor de Lden observado é 
superior ao recomendado pela OMS, em condições de ruído produzido por tráfego rodoviário, que de facto é a 
fonte emissora de ruído predominante. Este valor é ainda assim inferior a 59,3 dB (Lden), a partir do qual se 
verifica um aumento de risco relevante de 5% na incidência de doença cardiovascular. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P11 

(Troço 5)  

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 

41 48 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P12 

(Troço 8) 

Ruídos Naturais e autoestrada 
A3/IP1 

40 47 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P13 

(Troço 10) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 
oriundo de estrada municipal 

adjacente 

38 45 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se na gama de valores que considera que pode haver perturbações do sono, 
contudo, modestas, mesmo nos casos mais críticos. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P14 

(Troço 5) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 
oriundo de estrada municipal 

adjacente 

41 49 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P15 

(Troço 12) 

Ruídos Naturais (água a correr); 
Ruído de tráfego rodoviário pouco 

significativo oriundo de estrada 
municipal adjacente 

40 47 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob influência, ainda que pouco relevante de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P16 

(Troço 5) 

Ruídos Naturais (água a correr, 
entre outros) 

45 51 

O valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden. Contudo, os valores quer de Ln, quer de Lden 
são inferiores ao recomendado no caso de um recetor exposto a ruído de tráfego. 

P17 

(Troço 5) 
Ruídos Naturais 40 47 

O valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é muito alargada (40 
a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de ocorrência de 
efeitos negativos é menor. 

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden. Contudo, os valores quer de Ln, quer de Lden 
são inferiores ao recomendado no caso de um recetor exposto a ruído de tráfego. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P18 

(Troço 12) 

Ruídos naturais e tráfego 
rodoviário EN101 

48 62 

Os valores observados ultrapassam em 3 dB e 9 dB os valores recomendados pela OMS para o Ln (45 dB) e Lden 
(53 dB), respetivamente, para condições em que o ruído seja gerado por tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P19 

(Troço 15) 

Ruídos Naturais (água a correr); 
Tráfego rodoviário adjacente na 

M503 
53 60 

Os valores observados ultrapassam em 8 dB e 7 dB os valores recomendados pela OMS para o Ln (45 dB) e Lden 
(53 dB), respetivamente, para condições em que o ruído seja gerado por tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P20 

(Troço 16) 

Ruídos Naturais e Tráfego 
Rodoviário longínquo 

41 48 

Os valores observados cumprem os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), 
considerando que se encontram sob a influência, ainda que pouco relevante, de tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P21  

(Troço 7) 

 

Ruído de tráfego rodoviário da 
EN202, em período diurno e 

entardecer e ruídos naturais em 
período noturno 

47 54 

Os valores observados ultrapassam, ainda que ligeiramente, os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 
dB) e Ln (45 dB) para condições em que o ruído seja gerado por tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P22 

(Troço 5) 

Ruídos Naturais (água a correr, 
entre outros); Atividade local  

45 47 

O valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden. Contudo, os valores quer de Ln, quer de Lden 
estão em cumprimento dos limites recomendados no caso de um recetor exposto a ruído de tráfego. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P23 

(Troço 13) 

Ruídos Naturais (água a correr, 
entre outros); Atividade local  

41 42 

O valor de Ln encontra-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é muito alargada (40 
a 55 dB) e o valor registado está muito próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de ocorrência de 
efeitos negativos é menor. 

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden. Contudo, os valores quer de Ln, quer de Lden 
são inferiores ao recomendado no caso de um recetor exposto a ruído de tráfego. 

P24 

(Troço 14) 
Ruídos naturais 35 36 

O valor de Ln encontra-se na gama de valores que considera que pode haver perturbações do sono, contudo, 
modestas, mesmo nos casos mais críticos.  

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden. Contudo, os valores quer de Ln, quer de Lden 
são inferiores ao recomendado no caso de um recetor exposto a ruído de tráfego. 

(1) Ln - indicador de ruído relativo ao período noturno (23h-07h); 

(2) Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10 (Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10 (art.º 3.º do Decreto-Lei n.º  9/2007). 
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Verifica-se que 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: 

• P6 – troço 3; 

• P10 – troço 8; 

• P18 – troço 5;  

• P19 – troço 15; 

• P21 – troço 7. 

Em alguns dos restantes recetores, verifica-se a perturbação do bem-estar da população 
no período noturno, conduzindo à necessidade de adaptação ao ambiente sonoro em 
que vive, com os grupos mais vulneráveis a ser potencialmente mais severamente 
afetados (P2, P3, P5, P11, P12, P14, P15, P16, P17, P20, P22, P23). 

O P17, por sua vez, encontra-se exposto a ruído ambiente superior ao recomendado 
pela OMS para o ruído gerado por aerogeradores (45 dB - Lden). 

Considera-se assim que atualmente o quadro acústico apresenta alguma 
heterogeneidade no cumprimento das recomendações da OMS para proteção da saúde 
humana, com os casos mais críticos a ocorrerem nos pontos de medição P18 e P19. Nos 
restantes casos, o desvio ao cumprimento é pouco significativo, em ambos os períodos 
considerados. 

5.11.5 INFLUÊNCIA DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Tal como apresentado no Capítulo referente à Exposição a Campos Eletromagnéticos, 
várias organizações internacionais já estudaram o efeito dos campos eletromagnéticos 
nas populações, estando a Legislação Portuguesa enquadrada nas orientações da 
Organização Mundial de Saúde e nas melhores práticas da União Europeia. 

A Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 20/2018, de 4 de maio, regula 
os mecanismos de definição dos limites da exposição humana a campos magnéticos, 
elétricos e eletromagnéticos derivados de linhas, instalações e equipamentos de alta e 
muito alta tensão, tendo em vista salvaguarda a saúde pública.  

Destaca-se ainda o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece critérios 
de minimização e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, 
elétricos e eletromagnéticos que devem orientar a fase de planeamento e construção 
de novas linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e a fase de exploração das 
mesmas. 
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Em 2015, o Comité Científico para Riscos de Saúde Novos e Emergentes, da Comissão 
Europeia, publicou um relatório sobre os efeitos potenciais da exposição a campos 
eletromagnéticos, em toda a gama de frequências. Foi possível concluir que as 
orientações da International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 
apresentadas na Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de 1999 
e na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, continuam em vigor, assegurando a 
segurança e salvaguarda da saúde humana. O limite de exposição a campos elétricos e 
magnéticos a 50 Hz apresenta-se no Quadro 5.73. 

Quadro 5.73 - Limite de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz 

CARACTERÍSTICAS DE EXPOSIÇÃO 
CAMPO ELÉCTRICO 

[kV/m] (RMS) 

DENSIDADE MAGNÉTICA 
[µT] (RMS) 

Público em geral  
(em permanência) 

5 100 
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5.12 PATRIMÓNIO CULTURAL 

5.12.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os trabalhos arqueológicos foram executados de acordo com o Regulamento dos 
Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro), o 
Regulamentação dos Procedimentos de AIA (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro), Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do 
Património Cultural (Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio, 
respetivamente). 

Estes trabalhos pretendem ainda cumprir os termos de referência para o descritor 
património arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental de linhas elétricas em fase 
de Projeto de Execução, acordados entre a REN e a tutela do património português, bem 
como, os termos de referência para o descritor património arqueológico em Estudos de 
Impacte Ambiental (Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia, de 10 de 
setembro de 2004, ainda em vigor). 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção 
Geral de Património Cultural, no dia 7 de Dezembro de 2018, com a direção científica de 
João Albergaria, tendo tido parecer favorável, por parte da Direção Regional de Cultura 
do Norte, conforme o ofício S-2018/479220 (C.S: 1316798) enviado no dia 26 de 
dezembro de 2018 (ANEXO VII.1 do Volume IV – Anexos). 

Os trabalhos realizados não se sobrepuseram com outros trabalhos aprovados pelas 
Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. 

5.12.2 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO 

5.12.2.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 

Para a caracterização do património, foi tida em consideração uma área de análise 
relativamente grande, com a finalidade de localizar e caracterizar todos os sítios com 
valor patrimonial na mesma. 

A área de incidência do projeto corresponde aos 16 troços que constituem os Troços 
alternativos em análise. Cada um destes troços tem em média 400m de largura e a sua 
extensão é variável. 

Como se desconhece a localização dos estaleiros associados à construção da linha e dos 
acessos viários (a fazer ou a beneficiar) não foi possível prospetar estes espaços 
funcionais. 

5.12.2.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 

No Capítulo 12 do presente relatório apresenta-se o levantamento bibliográfico 
efetuado no desenvolvimento do presente descritor ambiental. 
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5.12.2.3 ANÁLISE TOPONÍMICA 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25.000 verificou a presença dos 
seguintes topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas 
suas imediações. Estes encontram-se discriminados no quadro seguinte, conforme as 
categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.23 

Quadro 5.74- Topónimos na área de estudo com potencial significado arqueológico 

Tipo de Vestígios Topónimo 

Grutas e/ou mineração 

Alto das Minas (Ponte de Lima, Calheiros) 

Lapa das Galhas (Ponte de Lima, Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte) 

Lapas (Arcos de Valdevez, Miranda) 

Lapinheira (Monção, Tangil) 

Monte da Mina (Vila Verde, UF do Vade) 

Rede viária 

Caminho Novo (Ponte de Lima, Calheiros) 

Chão da Carreira (Monção, Tangil) 

Ponte da Agrela (Vila Verde, UF do Vade) 

Ponte do Boco (Vila Verde, UF do Vade) 

Ponte dos Piscos (Bárrio e Cepões) 

Portela (Vila Verde, UF do Vade) 

Estruturas defensivas Castelo24 (Ponte de Lima, Calheiros e Refóios do Lima) 

Estruturas religiosas 

Cruz Nova (Monção, Riba de Mouro) 

Cruzeiro (Ponte de Lima, Anais) 

Pedra da Cruz (Ponte de Lima, Anais) 

Senhora da Conceição (Ponte de Lima, Cabaços e Fojo Lobal) 

Senhora do Carmo (Vila Verde, UF do Vade) 

São Brás (Ponte de Lima, Calheiros) 

São Braz da Anta (Arcos de Valdevez, UF de Alvora e Loureda) 

Arqueológicos strictu sensu 

Arcela (Ponte de Lima, Calheiros) 

Barcas (Vila Verde, UF da Ribeira do Neiva) 

São Braz da Anta (Arcos de Valdevez, UF de Alvora e Loureda) 

Povoamento medieval  Chão dos Mouros (Ponte de Lima, Ribeira) 

 

A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e execução da 
prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho. 

5.12.3 PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA 

Os trabalhos de prospeção arqueológica realizaram-se nos dias 29 e 30 de dezembro de 
2018, exclusivamente nos sítios georreferenciados na recolha bibliográfica. 

 

23 Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios arqueológicos. 

24 A itálico topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste trabalho 
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Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos 
Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do 
Estudo Ambiental para realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e responsabiliza-
se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica. 

Convém ainda mencionar que não se caracterizaram registos patrimoniais de valor 
etnográfico, como fontes (n.º 506) ou moinhos de água (n.º 189 e n.º 199), de caráter 
arquitetónico, como antigas escolas (n.º 451) ou como elementos móveis deslocados da 
sua posição original (n.º 62 e n.º 63), ou de natureza indeterminada (n.º 209, n.º 348, 
n.º 355), devido à distorção que poderia causar na avaliação de alternativas (objetivo 
principal deste estudo); ou seja, a informação bibliográfica recolhida resulta de 
trabalhos circunscritos a uma região e não à sua totalidade, criando assim cenários 
distintos. 

Esta opção será completada quando se fizerem os trabalhos de campo de prospeção 
sistemática no corredor selecionado, com o inventário, localização e caracterização de 
todos os elementos patrimoniais, inclusive os de natureza etnográfica e com interesse 
arquitetónico. 

Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções 
arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital 
(a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no relatório) e cartografia impressa 
(implantação da linha nas respetivas Cartas Militares de Portugal). A sinalização e 
segurança foram efetuadas conforme a legislação prevista para este tipo de trabalhos 
de campo. 

A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o 
atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das 
prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais. 

Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos 
resultados obtidos nas prospeções. 

Nos troços alternativos da Linha Elétrica, a relocalização das ocorrências patrimoniais 
não teve grandes condicionantes e apenas não foi possível relocalizar algumas mamoas 
devido à densa vegetação que cobria o terreno (n.º 352, n.º 353 ou n.º 354, por 
exemplo) e alguns sítios arqueológicos por causa da ausência de materiais arqueológicos 
nos locais mencionados na bibliografia (como o registo n.º 7 ou n.º 11, por exemplo). 

5.12.3.1 VISIBILIDADE NO TERRENO  

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos 
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela 
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 5.75). 
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Quadro 5.75– Graus de visibilidade do terreno 

VISIBILIDADE GRAU CARACTERIZAÇÃO 

Visibilidade má 
do terreno 

1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade 
mista do 
terreno 

2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. Facilita o percurso pedestre e a 
observação geral do terreno. 

Visibilidade 
média do 
terreno 

3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. Facilita o percurso pedestre e a 
observação de construções. 

Visibilidade 
boa do terreno 

4 

Arvoredo pouco denso e com 
vegetação abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre, 
a observação de construções 
e de materiais arqueológicos. 

4.1 
Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com 
identificação difícil de materiais arqueológicos. 

4.2 
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação 
razoável de materiais arqueológicos. 

4.3 
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

Solo urbano 5 
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de entulho e de lixo 
recente. Observação de construções, mas superfície de solo original sem qualidade de 
observação. 

Aterros e 
escavações 

6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de 
forte inclinação 

8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e 
de desmatação 

9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais arqueológicos. 

 

5.12.3.2 FICHA DE SÍTIO 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 
campo é feito numa ficha criada para este efeito. 

A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados 
com os seguintes objetivos: 

• Identificação, através dos descritores apresentados no Quadro 5.76 

Quadro 5.76 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

ITEM DESCRIÇÃO 

Número Numeração sequencial dos Sítios identificados. 

Designação 
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na 
mesma freguesia. 
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ITEM DESCRIÇÃO 

CNS 
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de trabalhos 
realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

 

• Localização administrativa e geográfica, através dos descritores apresentados 
no, Quadro 5.77  

Quadro 5.77– Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

ITEM DESCRIÇÃO 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de 
Coordenadas 

Datum Lisboa 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 

• Descrição da Paisagem, através dos descritores apresentados no Quadro 5.78. 

Quadro 5.78– Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

ITEM DESCRIÇÃO 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio. 

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado. 

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local de implantação do sítio. 

Controlo Visual da 
Paisagem 

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios 
identificados 

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 
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• Caracterização do material arqueológico, através dos descritores apresentados 
no Quadro 5.79 

Quadro 5.79 -Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material 
arqueológico 

ITEM DESCRIÇÃO 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela 
área do sítio. 

Tipo de material 
presente 

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Características do 
material identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do 
material identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

 

• Caracterização das estruturas, através dos descritores apresentados no Quadro 
5.80; 

Quadro 5.80 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

ITEM DESCRIÇÃO 

Estado de 
conservação 

Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta 
e relação espacial 
das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Modo de 
Construção 

Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de 
Construção 

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das 
estruturas 

Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido 
assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação 
funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes 
da estrutura 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 

 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 
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5.12.3.3 INFORMAÇÃO ORAL 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas a informação oral obtida foi 
reduzida, mas, em alguns lugares, fundamental para encontrar os sítios arqueológicos 
ou para compreender a sua ausência. 

5.12.4 VALOR PATRIMONIAL 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de 
cada sítio localizado exclusivamente no corredor, sendo importante referir que não se 
fez a avaliação patrimonial dos sítios que não foram relocalizados. 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais 
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio, sendo o seu valor 
patrimonial obtido usando as categorias apresentadas no Quadro 5.81, às quais é 
atribuída uma valoração quantitativa. 

Quadro 5.81 – Fatores usados na Avaliação Patrimonial e respetiva ponderação 

FATORES PONDERAÇÃO 

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico 5 

Valor Simbólico 5 

 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o 
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a 
avaliação da qualidade desse espaço (Quadro 5.82).  

Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à 
paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do 
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”. Se não for possível 
determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor Patrimonial. 

Quadro 5.82 – Valor da Inserção Paisagística 

VALOR DA INSERÇÃO PAISAGÍSTICA VALOR NUMÉRICO 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 
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O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em 
questão (Quadro 5.83).  

Quadro 5.83 – Valor da Conservação 

VALOR DA CONSERVAÇÃO VALOR NUMÉRICO 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 

Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um 
sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na 
conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado. O nível de 
conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este critério não será tido 
em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no 
meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas (Quadro 5.84). 
Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos 
construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre 
da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das 
categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 

Quadro 5.84 – Valor da Monumentalidade 

VALOR DA CONSERVAÇÃO VALOR NUMÉRICO 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das 
suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua 
relevância a nível regional. 

Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um 
sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de ocorrências patrimoniais com 
as mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo 
(Quadro 5.85). Haverá situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o 
objeto em estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este 
critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
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Quadro 5.85 – Valor da Raridade 

VALOR DA RARIDADE VALOR NUMÉRICO 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para 
o conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram (Quadro 5.86). Este valor 
é independente da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 

Quadro 5.86 – Valor Científico 

VALOR CIENTÍFICO VALOR NUMÉRICO 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na determinação 
do Valor Patrimonial. 

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como 
objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão 
(Quadro 5.87). Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto que, em 
geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que 
aumenta a importância de cada vestígio singular. 

Quadro 5.87 – Valor Histórico 

VALOR HISTÓRICO VALOR NUMÉRICO 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das 
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte 
de informação disponível.  

Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente 
não será utilizado no cálculo do valor patrimonial. 
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Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial 
tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor 
depende da perceção do lugar do objeto na identidade comunitária, da relação afetiva 
que as populações mantêm com ele, da importância na sua vivência social e religiosa. 
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor 
Patrimonial (Quadro 5.88). 

Quadro 5.88 – Valor simbólico 

VALOR SIMBÓLICO VALOR NUMÉRICO 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. 
Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o 
mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, 
Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, 
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os 
quadros anteriores. 

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor 
Patrimonial, a cada valor patrimonial são atribuídas classes, de acordo com o Quadro 
5.89.  

Quadro 5.89 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

SIGNIFICADO 
CLASSE DE VALOR 

PATRIMONIAL 
VALOR PATRIMONIAL 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8  

Muito reduzido E < 4 

 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários 
critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de 
categorias consideradas, ou seja: 

• (Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da 

Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor científico*7) + (Valor 

histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 
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Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será 
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial 
inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores 
considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é 
o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor 
da Monumentalidade. Neste caso, o Valor Patrimonial obtido reflete sobretudo o 
desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser 
manuseado com muita cautela. 

Conforme o Valor Patrimonial, a cada incidência patrimonial é atribuível uma Classe de 
Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às ocorrências patrimoniais de valor mais 
elevado e a classe E às ocorrências patrimoniais com menor valor. 

5.12.5 RESULTADOS DA PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA SISTEMÁTICA 

No quadro apresentam-se as ocorrências patrimoniais inventariadas na área em estudo 
considerada na fase de EGCA. Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de 
Portugal (escala 1:25.000) e apresentados no DESENHO 14 (Volume III – Peças 
Desenhadas). 

De um conjunto de 534 ocorrências patrimoniais inventariadas em toda a envolvente da 
área de estudo, registaram-se 40 ocorrências patrimoniais ao longo dos troços 
alternativos em análise. As respetivas fichas de sítio compilam-se no ANEXO VII.2 
(Volume IV). 

A sua distribuição é a seguinte: Troço T1 – 11 registos; Troço T2 – 0 registos; Troço T3 – 
4 registos; Troço T4 – 2 registos; Troço T5 – 10 registos; Troço T6 – 3 registos; Troço T7 
– 6 registos; Troço T8 – 2 registos; Troço T9 – 0 registos; Troço T10 – 0 registos; Troço 
T11 – 0 registos; Troço T12 – 1 registo; Troço T13 – 1 registo; Troço T14 – 0 registos; 
Troço T15 – 0 registos; Troço T16 – 0 registos. 
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Quadro 5.90 - Ocorrências patrimoniais inventariadas na área em estudo considerada na fase de EGCA 

Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

1 Cruzeiro de São Sebastião Cruzeiro     

2 Capela de São Sebastião Capela     

3 Igreja do Divino Salvador Igreja    Noé, 2003g 

4 Cemitério de Navió Cemitério    Carta Militar de Portugal 

5 Capela de Santa Marinha Capela     

6 Cruzeiro de Santa Marinha Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

7 Monte de Males Habitat    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
103 

8 Fulão Azenha    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
98 

9 Corredoura Azenha    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
101 

10 Belmonte Cruzeiro    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
100 

11 Boucinhas/Regueira Povoado 17940   
Almeida et alli, 1994; 
Bettencourt et alli, 2004; Reis et 
alli, 2013, Tabela 5.72, nº 102 

12 Capela de São Pedro Capela     

13 São Pedro Arte Rupestre 17939    

14 Castro do Alto das Valadas Povoado fortificado 15785 Imóvel de Interesse Público 
Decreto nº 29/84, DR, 1.ª série, n.º 145 
de 25 junho 1984; PDM de Ponte de Lima, 
artº 17º, Planta de condicionantes, nº X36 

 

15 Castro de Trás de Cidades Povoado fortificado 2544 Imóvel de Interesse Público Dec. nº 29/84, DR 145 de 25 junho 1984 

Almeida, 1990, nº 23; Almeida e 
Baptista, 1983, nº 8; Lemos, 
1982; Guimarães, Rodrigues e 
Oliveira, 2011, nº 62; Martins, 
s.d.c; Noé, 1992d; 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

16 Minas do Monte da Nó Mina  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X87 

Almeida, 1990, nº 43 

17 Bouça Chão Achados Isolados 15761    

18 Povoado de Casais Povoado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18, Anexo II, 
nº X103 

 

19 Mamoa de Fontelo Mamoa 15745    

20 Friastelas Vestígios diversos  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18, Anexo II, 
nº X102 

 

21 Igreja de São Martinho de Friastelas Igreja  Imóvel de Interesse Público 
Decreto nº 47 508, DG, 1.ª série, n.º 20 de 
24 janeiro 1967 

Noé, 1992j; PAF, s.d.h; Silva, 
2011, nº 189 

22 Igreja Românica de Friastelas Sarcófago 17944 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18, Anexo II, 
nº X102 

 

23 Cemitério de Friastelas Necrópole    Carta Militar de Portugal 

24 Alminha de Friastelas Alminha    Silva, 2011, nº 190 

25 Cruzeiro 1 Cruzeiro    Silva, 2011, nº 188 

26 Cruzeiro 2 Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

27 Mamoa 3 de Navió Mamoa 17933 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18 e 62º, 
Anexo II, nº X8 

 

28 Mamoa 2 de Navió Mamoa 17935 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18 e 62º, 
Anexo II, nº X8 

 

29 Mamoa 1 de Navió Mamoa 17934 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18 e 62º, 
Anexo II, nº X8 

 

30 Alminha de Corrondelos 2 Alminha    Silva, 2011, nº 186 

31 Alminha de Corrondelos 1 Alminha    Silva, 2011, nº 186 

32 Capela de Pedreira Capela    Silva, 2011, nº 185 

33 Tribunal de Cabaços Edifício     

34 Lugar da Igreja (Cabaços) Vestígios diversos  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18 e 62º, 
Anexo II, nº X055 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

35 Pelourinho do Couto de Cabaços Pelourinho  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18, Anexo II, 
nº Y23 

Amaral, 2003c 

36 Cemitério de Cabaços Cemitério    Carta Militar de Portugal 

37 Igreja de São Miguel Igreja     

38 Capela de São Sebastião Capela    Carta Militar de Portugal 

39 Cruzeiro de São Sebastião Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

40 Cruzeiro de Cabaços Cruzeiro    Silva, 2011, nº 184 

41 Barreiro Marcos    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
95 

42 Povoado de Penouços Povoado    Almeida e Baptista, 1983, nº 3 

43 Alminha de Codecido Alminha    Silva, 2011, nº 183 

44 Varziela Arte Rupestre    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
94 

45 Capela de Lamas Capela    Carta Militar de Portugal 

46 Cruzeiro de Lamas Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

47 Cruzeiro da Mata 1 Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

48 Igreja do Divino Salvador Igreja     

49 Cemitério de Fojo Lobal Cemitério    Carta Militar de Portugal 

50 Cruzeiro da Mata 2 Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

51 Castro do Calvário Povoado fortificado 15753 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18 e 62º, 
Anexo II, nº 044 

Almeida, 1990, nº 61 

52 Calvário Cruzeiros     

53 Fonte Velha Fonte     

54 Capela da Senhora da Conceição Capela     

55 Capela de Santa Justa Capela    Carta Militar de Portugal 

56 Mamoa II de Fojo do Lobal Mamoa 15763 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X006 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

57 Roda do Castro Povoado fortificado 17952 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X020 

Albergaria e Ferreira, 2014a, 
Anexo II, 

58 Casa de Albergaria Edifício  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y134 

 

59 Cruzeiro de Carvalhinho Cruzeiro    Amaral, 2003b 

60 Casas Novas Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18, Anexo II, 
nº Y135 

Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
92 

61 Pelourinho de Albergaria de Penela Pelourinho  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18, Anexo II, 
nº Y22 

 

62 Cruzeiro do Torrão Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

63 Pedra da Cruz Cruzeiro    Pereira, 2004, nº 245 

64 Costeira Arte Rupestre    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
90 

65 Castelo de Anais Castelo  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18 e 62º, 
Anexo II, nº X095 

 

66 Sendim Vestígios diversos 17949    

67 Capela do Bom Jesus Capela     

68 Cruzeiro do Bom Jesus Cruzeiro     

69 Torre dos Mouros Atalaia 17947    

70 São Cipriano Povoado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18, Anexo II, 
nº X050 

Almeida, 1990, nº 24; Almeida e 
Baptista, 1983, nº 49 

71 Capela de São Cipriano 
Capela e vestígios 

diversos 
   

Almeida, 1990, nº 24; Almeida e 
Baptista, 1983, nº 49 

72 Capela da Senhora da Boa Nova Capela     

73 Pratos da Senhora Arte Rupestre 33004 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X16 

Albergaria e Ferreira, 2014a, n.º 
16; Silva, 2011, n.º 177Anexo II, 

74 
Cruzeiro de Santa Maria de 
Rebordões 

Cruzeiro  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y056 

Carta Militar de Portugal 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

75 Igreja de Santa Maria Igreja  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y056 

 

76 
Cemitério de Rebordões (Santa 
Maria) 

Cemitério    Carta Militar de Portugal 

77 Carvalhal Arte Rupestre    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
82 

78 Ponte do Trovela Ponte  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y014 

 

79 Moinho do Torrão Moinho de rodízio  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y017 

 

80 Mamoa I de Fojo do Lobal Mamoa 14961 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X005 

 

81 Capela da Senhora do Amparo Capela    Carta Militar de Portugal 

82 Capela das Aveleiras Capela    Carta Militar de Portugal 

83 Cividade de Rebordões Povoado    Almeida, 1990, nº 65 

84 Quinta das Fontes Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y131 

 

85 Capela de Andião Capela    Carta Militar de Portugal 

86 Quinta da Cachadinha Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y132 

 

87 Quinta da Torre Marco miliário 19300   
Almeida et alli, 1997, Local H; 
Almeida et alli, 1998, Local H 

88 Souto de Rebordães Necrópole 3446    

89 Casa de Soalheiro Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y130 

 

90 Cruzeiro de Rebordões (Souto) Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

91 
Igreja de São Salvador de 
Rebordões (Souto) 

Igreja  Imóvel de Interesse Público Dec. nº 47 508, DG 20 de 24 janeiro 1967 
Noé, 1992b; PAF, s.d.a; PDM, 
Y65 

92 Cemitério de Rebordões (Souto) Cemitério    CMP 1:25000 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

93 
Escola primária de Souto 
(Rebordões) 

Necrópole    Almeida, 1990, nº 64 

94 Passal de Rebordões Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

95 
Lugar da Igreja (Souto de 
Rebordões) 

Vestígios diversos  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X77 

 

96 Solar do Baganheiro Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y133 

Noé, 2003h 

97 Cruzeiro da Queijada Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

98 Igreja de São João Baptista Igreja  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y064 

Noé, 1992a; PAF, s.d.b 

99 Cemitério da Queijada Cemitério    Carta Militar de Portugal 

100 Solar da Quinta do Outeiro Conjunto edificado    Carta Militar de Portugal 

101 Quinta do Outeiro Necrópole 17    

102 Ponte Velha Ponte  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y12 

 

103 Quinta do Castro Povoado fortificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X45 

 

104 Igreja de Igreja de São Vicente Igreja     

105 Cruzeiro de Fornelos Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

106 Escola Primária de Fornelos Edifício     

107 Capela de Fornelos Capela    Carta Militar de Portugal 

108 Cemitério de Fornelos Cemitério    Carta Militar de Portugal 

109 Casa do Anquião Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y129 

 

110 Capela de Santo Amaro Capela    Carta Militar de Portugal 

111 Monte da Madalena Povoado fortificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X27 

 

112 Capela de Santa Maria Madalena Capela  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y45 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

113 Arca 1 Mamoa 10620    

114 Carvalhal Arte Rupestre    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
83 

115 Carvalhal Arte Rupestre    
Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, nº 
84 

116 Alminha das Regedoiras Alminha    Carta Militar de Portugal 

117 Cemitério de Boalhosa Cemitério    Carta Militar de Portugal 

118 Cruzeiro do Cemitério Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

119 Mamoa das Regedoiras Mamoa 15747    

120 Mamoa 4 da Boalhosa Mamoa 17863    

121 Mamoa 1 da Boalhosa Mamoa 17860    

122 Mamoa 2 da Boalhosa Mamoa 17861    

123 Mamoa 3 da Boalhosa Mamoa 17862    

124 Igreja de Santo Estêvão Igreja     

125 Castro de São João do Monte Povoado fortificado 14052 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X22 

 

126 Mámua de Santo Amaro Mamoa  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X7 

 

127 Mamoa 2 de Arca Mamoa 10871    

128 Capela de São João Capela     

129 Lugar da Igreja (Serdedelo) Vestígios diversos  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X58 

 

130 Cemitério de Serdedelo Cemitério    Carta Militar de Portugal 

131 Igreja de Santa Marta Igreja     

132 São Lourenço Povoado fortificado 14056 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X24 

 

133 Capela de São Lourenço d'Armada Capela    Carta Militar de Portugal 

134 Capela de São Pedro Capela    Carta Militar de Portugal 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

135 Casa dos Gaviões Conjunto edificado     

136 Capela do Paraíso Capela    Carta Militar de Portugal 

137 Paço de Siqueiros Edifício  Interesse Municipal 

Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, 
de 29-09-1977; PDM de Ponte de Lima, 
artº 17º, Planta de Condicionantes, nº 
Y126 

 

138 Castro de Vilar Povoado fortificado 14053 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X23 

 

139 Capela de Armada Capela    Carta Militar de Portugal 

140 Cemitério de Armada Cemitério    Carta Militar de Portugal 

141 Capela de Vila Chã Capela    Carta Militar de Portugal 

142 Mamoa 1 de Arca Mamoa 10870    

143 Capela da Senhora da Abadia Capela     

144 Castelo da Ermida Povoado fortificado 13513 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X33 

 

145 Pinhal dos Carreiros Necrópole megalítico 4500    

146 Recinto de Santa Catarina Povoado fortificado 13513 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X97 

 

147 Capela de Santa Catarina Capela     

148 Igreja do Cristo Rei Igreja    
Googlemaps (41.772534, -
8.554216) 

149 Alminhas da Ribeira Alminha  
No interior de Zona Geral 

de Proteção 
Anúncio n.º 348/2013, DR, 2.ª série, n.º 
215, de 6-11-2013 

 

150 Lugar da Igreja (Ribeira) Vestígios diversos  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X081 

 

151 Igreja de São João da Ribeira Igreja e adro  Em Vias de Classificação 
Anúncio n.º 348/2013, DR, 2.ª série, n.º 
215, de 6-11-2013 

Amaral, 2000a; PAF, s.d.h 

152 Cemitério de Ribeira Necrópole    Carta Militar de Portugal 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

153 Casa da Garrida Velha Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y121 

 

154 Casa do Barreiro Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y122 

 

155 Casa da Granja Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y75 

 

156 Naceiros Via 8427    

157 Capela de São Sebastião Capela     

158 Quinta da Boalhosa Habitat 11727    

159 Monte das Bouças Povoado 11729    

160 Mamoa de Refoios Mamoa 17923    

161 Capela de Nossa Senhora do Pilar      

162 Castro de Santa Luzia Povoado fortificado 17930    

163 Castro de São Simão Povoado fortificado 13687 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X31 

Guimarães, Rodrigues e 
Almeida, 2011, 

n.º 59 

164 Casa do Couto Conjunto edificado    Carta Militar de Portugal 

165 Quinta do Paço de Penas Villa  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X78 

 

166 Paço de Penas Conjunto edificado     

167 Torre de Refoios Vestígios diversos  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X104 

 

168 Torre de Malheiros Conjunto edificado  Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 2/96, DR, I Série-B, n.º 56, de 
6-03-1996; PDM de Ponte de Lima, artº 
17º , Planta de Condicionantes, nº Y147 

 

169 
Cerca do Mosteiro de Refóios do 
Lima 

Vestígios diversos  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X105 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

170 Mosteiro de Refóios do Lima Conjunto edificado  Imóvel de Interesse Público 

Decreto n.º 29 604, DG, I Série, n.º 112, 
de 16-05-1939; PDM de Ponte de Lima, 
artº 17º , Planta de Condicionantes, nº 
Y066 

 

171 Cemitério de Refóios do Lima Cemitério    Carta Militar de Portugal 

172 Capela de Santa Eulália Capela 4535 Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 44 675, DG, I Série, n.º 258, 
de 9-11-1962 

 

173 Santa Eulália Necrópole 1668 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X032 

 

174 Monte da Forca Indeterminado 11731    

175 
Capela de Nossa Senhora dos 
Aflitos 

Capela    Carta Militar de Portugal 

176 Capela de São Julião Capela    Carta Militar de Portugal 

177 São Gião Sepultura 4347    

178 Casa da Boavista Conjunto edificado  Interesse Municipal 

Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, 
de 29-09-1977; PDM de Ponte de Lima, 
artº 17º, Planta de Condicionantes, nº 
Y067 

 

179 Mamoa do Monte das Lajes Mamoa 22697    

180 Penedo das Verrugas Sepultura 3758   Lemos e Nunes, 1985, 239-240 

181 Refoios do Lima Achados Isolados 3091    

182 Capela de Genço Capela    Carta Militar de Portugal 

183 Castelo de Genço Povoado fortificado 4531 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X019 

Guimarães, Rodrigues e Oliveira, 
2011, 

n.º 65 

184 Casa de Pousada Conjunto edificado    Carta Militar de Portugal 

185 Castro de Pousada Povoado fortificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X032 

 

186 Lugar dos Ranhados Achados Isolados 3491    
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187 Capela de Arribes Capela    Carta Militar de Portugal 

188 Capela de Vacariça Capela    Carta Militar de Portugal 

189 Moinho do Montinho Moinho    Carta Militar de Portugal 

190 Quinta do Montinho Conjunto edificado    Carta Militar de Portugal 

191 Penedo de São Simão Necrópole 1181 Interesse Municipal 
Decreto n.º 28/82, DR, I Série, n.º 47, de 
26-02-1982; PDM de Ponte de Lima, artº 
17º , Planta de Condicionantes, nº X080 

Lemos e Nunes, 1985, 240-241 e 
Estampa I; Martins, s.d.f 

192 Jardins e mata do Paço do Cardido Quinta de Recreio  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y70 

 

193 Paço do Cardido Vestígios diversos 20884 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X54 

 

194 Casa do Paço do Cardido Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º, Anexo II, 
nº Y70 

 

195 Lugar da Igreja (Brandara) Vestígios diversos  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X54 

 

196 Igreja de São Tiago Igreja     

197 Cemitério de Brandara Cemitério    Carta Militar de Portugal 

198 Castro do Soutinho Povoado fortificado 15748    

199 Moinho da Quinta da Fernandeira Moinho    Carta Militar de Portugal 

200 Casa do Barrenho Conjunto edificado  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e Anexo 
II, nº Y69 

 

201 Capela de São Brás Capela     

202 Paço Vestígios diversos 4960 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X056 

 

203 Capela do Senhor dos Perdidos Capela     

204 Calheiros Forno 10459    

205 Cemitério de Calheiros Cemitério    Carta Militar de Portugal 

206 Igreja de Santa Eufémia Igreja     
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207 Paço de Calheiros Conjunto edificado  Imóvel de Interesse Público 

Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, 
de 29-09-1977; PDM de Ponte de Lima, 
artº 17º, Planta de Condicionantes, nº 
Y068 

 

208 Jardim do Paço de Calheiros Conjunto edificado  
Interior de Zona de 

Proteção 

Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, 
de 29-09-1977; PDM de Ponte de Lima, 
artº 17º, Planta de Condicionantes, nº 
Y068 

 

209 Indeterminado Indeterminado    
"Planta da situação existente 
(…)" do PDM (art.º 6º, n.º 2, 
alínea b-3) 

210 Capela da Senhora da Abadia Capela     

211 Cruzeiro da Senhora das Dores Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

212 Capela da Senhora das Dores Capela     

213 Capela de São Gens Capela    Carta Militar de Portugal 

214 Capela de São Silvestre Capela    Carta Militar de Portugal 

215 Cruzeiro da Costa Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

216 Cruzeiro de Vilar do Monte Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

217 Cemitério de Vilar do Monte Cemitério    Carta Militar de Portugal 

218 Igreja de São João Baptista Igreja     

219 Castelo de Miranda Castelo 10457 Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X094 

 

220 Mamoa da Cruz Vermelha Mamoa  Inventariado 
PDM de Ponte de Lima, artº 18º e 62º, 
Anexo II, nº X011 

 

221 Capela de São Bento Capela    Carta Militar de Portugal 

222 Castro de Sobradelo/Reduto Povoado fortificado 15746    

223 Cruzeiro de Sobradelo Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

224 Capela de São Sebastião Capela    Carta Militar de Portugal 
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225 Menir de Sobradelo Mamoa 5349 Inventariado 
PDM de Vila Verde, art. 11º e 14º, Anexo 
IIb, n.º 19 

 

226 Monte Sabroso Povoado fortificado 3582    

227 Monte Grou Povoado fortificado 13335    

228 Capela de São Mamede Capela    Carta Militar de Portugal 

229 São Mamede Via 3383    

230 Cemitério de Codeçal Cemitério    Carta Militar de Portugal 

231 Capela de Codeçal Capela    Carta Militar de Portugal 

232 Cruzeiro de Codeçal Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

233 
Capela de Santo António de 
Chascoa 

Capela  Inventariado 
PDM de Vila Verde, art. 11º e 13º, Anexo 
IIa, n.º 24 

 

234 Cemitério de Chascoa Necrópole    Carta Militar de Portugal 

235 Cruzeiro de Chascoa Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

236 Outeiraz / Mamoa da Lagoa Mamoa 5349 Inventariado 
PDM de Vila Verde, art. 11º e 14º, Anexo 
IIb, n.º 19 

 

237 Porrinhoso Necrópole megalítica 2327 Inventariado 
PDM de Vila Verde, art. 11º e 14º, Anexo 
IIb, n.º 18 

 

238 Ponte da Agrela Ponte  Inventariado 
PDM de Vila Verde, art. 11º e 13º, Anexo 
IIa, n.º 44 

Santos e Dordio, 1996a 

239 Ponte do Bóco Ponte    
Albergaria e Ferreira, 2016a, 
Anexo II, n.º 5 

240 Moinhos do Boco Moinho?    Mogadouro, 2008c, 79 

241 Espigueiro de Venda Nova Espigueiro    
Albergaria e Ferreira, 2016a, 
Anexo II, n.º 4 

242 Capela da Senhora do Carmo Capela    Carta Militar de Portugal 

243 Ponte de Permedelos Ponte  Inventariado 
PDM de Vila Verde, art. 11º e 13º, Anexo 
IIa, n.º 45 

Dordio, 1996a; Regalo, 1983, 
Idade Média n.º 7 e 1986, 108 

244 Senhora do Carmo Alminha    
Albergaria e Ferreira, 2016a, 
Anexo II, n.º 3 
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245 Igreja Paroquial de Valões Igreja    Carta Militar de Portugal 

246 Cemitério de Valões Cemitério    Carta Militar de Portugal 

247 Covas Alminha    
Albergaria e Ferreira, 2016a, 
Anexo II, n.º 2 

248 Cemitério de Covas Necrópole    Carta Militar de Portugal 

249 Igreja de Santa Maria Igreja    
Basto, 2012a; Regalo, 1983, 
Idade Moderna, n.º 4 

250 Cruzeiro de Venda Nova Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

251 Alminha de Laranjeira Venda Nova Alminha    Carta Militar de Portugal 

252 Cruzeiro de Sernadas Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

253 Fonte de Quintães Fonte    
Albergaria e Ferreira, 2016a, 
Anexo II, n.º 1 

254 Capela de Quintães Capela    Carta Militar de Portugal 

255 Cruzeiro de Quintães Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

256 Moinho de Porto Bom Moinho  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 05.09 AT 

 

257 Capela de Santo António Capela  
Património arquitetónico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 05.05 AT 

 

258 Alminhas de Santo António Alminhas  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 05.04 AT 

 

259 Mineração da Serra do Oural Vestígios de mineração  
Património arqueológico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
71º e Anexo IV, n.º 10.05 AL 

 

260 Igreja de São João Baptista Igreja  
Património arquitetónico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 10.02 AT 

 

261 Capela de São Tiago Capela  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 10.02 AT 

 

262 Cemitério de Grovelas Cemitério    Carta Militar de Portugal 

263 Capela de Santa Ana Capela  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 10.03 AT 
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264 Cruzeiro de Santa Ana Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

265 Grovelas Anta 10357   Chaves, 1951, 107 

266 Castro de Coto da Mámua Povoado fortificado  
Património arqueológico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
71º e Anexo IV, n.º 10.04 AL 

 

267 Cruzeiro de Porto Bom Cruzeiro  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 02.05 AT 

 

268 Cemitério de Teixugueira Necrópole    Carta Militar de Portugal 

269 Moinho da Teixugueira 2 Moinho  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 02.07 AT 

 

270 Moinho da Teixugueira 1 Moinho  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 02.06 AT 

 

271 Capela da Teixugueira Capela  
Património arquitetónico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 02.04 AT 

 

272 Moinhos Povoado fortificado 14075    

273 Capela da Senhora da Anunciada Capela  
Património arquitetónico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 06.03 AT 

 

274 Capela da Senhora do Livramento Capela  
Património arquitetónico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 18.05 AT 

 

275 Cruzeiro da Portela Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

276 Cemitério de Sampriz Cemitério    Carta Militar de Portugal 

277 Igreja de São Tiago Igreja  
Património arquitetónico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 18.03 AT 

 

278 Quinta da Portela Conjunto edificado  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 18.04 AT 

 

279 Crasto Povoado fortificado 10354 
Património arqueológico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
71º e Anexo IV, n.º 18.02 AL 

 

280 Castro de Quintão Povoado fortificado 14080    

281 Castro de Queixada Povoado fortificado 14081    
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282 Santa Rita Estátua    
Googlemaps (41.799651, -
8.391799) 

283 Igreja de Santa Rita Igreja  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 25.03 AT 

 

284 Cemitério de Vila Nova de Muía Cemitério     

285 Pinheiral Povoado fortificado 2242 
Património arqueológico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
71º e Anexo IV, n.º 25.04 AL 

 

286 Mosteiro de Vila Nova de Muía   Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 35 817, DG, I Série, n.º 187, 
de 20-8-1946 

 

287 Cruzeiro de Vila Nova de Muía Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

288 Capela de Santo António Capela    Carta Militar de Portugal 

289 Casa do Arco Edifício    
Googlemaps (41.809384, -
8.379791) 

290 Casa de Quintela de Baixo Conjunto edificado  
Património arquitetónico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 25.02 AT 

 

291 Capela da Senhora da Saúde Capela     

292 Igreja do Divino Salvador Igreja  
Património arquitetónico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 20.01 AT 

 

293 
Cruzeiro de São Salvador de 
Touvedo 

Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

294 Castelo Povoado fortificado  
Património arqueológico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
71º e Anexo IV, n.º 20.02 AL 

 

295 
Cemitério de São Salvador de 
Touvedo 

Cemitério    Carta Militar de Portugal 

296 Costa da Barbeitela Habitat  
Património arqueológico, 

Nível C 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
71º e Anexo IV, n.º 20.03 AL 

 

297 
Cemitério de São Lourenço de 
Touvedo 

Cemitério    Carta Militar de Portugal 

298 Igreja de São Lourenço Igreja  
Património arquitetónico, 

Nível B 
PDM de Ponte da Barca, art.º 11º, 68º, 
70º e Anexo IV, n.º 19.01 AT 
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299 Capela da Senhora dos Emigrantes Capela    Carta Militar de Portugal 

300 Solar de Quintela Edifício  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

301 Capela de Quintela Capela    
Googlemaps (41.809005, -
8.510350) 

302 Igreja de São Lourenço Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

303 Casa da Igreja Edifício     

304 Cemitério de Rio Cabrão Cemitério    Carta Militar de Portugal 

305 Indeterminado Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

306 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

307 Capela de Letrigo Capela    Carta Militar de Portugal 

308 Castelo de Miranda Mamoa 4475 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

309 Casa da Raposeira Edifício?     

310 Cemitério de Miranda Cemitério    Carta Militar de Portugal 

311 
Mosteiro de Santa Maria de 
Miranda 

Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

312 Igreja de Santa Maria Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

313 Capela de Santo António Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

314 Indeterminado Cruzeiro?  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

Carta Militar de Portugal 

315 Cruzeiro de Santa Cristina Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

316 Igreja de Santa Cristina Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 
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317 Cemitério de Miranda Cemitério    Carta Militar de Portugal 

318 Capela de Santo António Capela    Carta Militar de Portugal 

319 Indeterminado Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

320 Calvário de São Jorge Conjunto de cruzeiros    Carta Militar de Portugal 

321 Cemitério de São Jorge Cemitério    Carta Militar de Portugal 

322 Cruzeiro de São Jorge Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

323 Igreja de São Jorge Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

324 Casa da Quintela Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

325 Casa da Pouzadela (Este) Edifício  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

326 Casa da Pouzadela (Oeste) Edifício  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

327 Vilar de Ossos Anta 10325    

328 Capela da Cruz Capela     

329 Salgueirinho Mamoa 23454    

330 Chã do Porredo Anta 10343   Pereira, 1902a, 204-205 

331 Alto das Raposas Conjunto megalítico 10346   Pereira, 1902a, 205 

332 Torre de Tora Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

333 Casa de Tora Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

334 Murteira Necrópole 10333 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

335 Igreja de Pedro Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

336 Cruzeiro de Vale Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 
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337 Cemitério de Vale Necrópole    Carta Militar de Portugal 

338 Casa do Outeiro Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

339 Indeterminado Cruzeiro?  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

Carta Militar de Portugal 

340 Quinta da Fonte Cova Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

341 Travessa Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

342 
Escola Básica do 1.º Ciclo de 
Moinhos 

Edifício  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

343 Pinhal de Casares Achados Isolados 4608 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

344 Côto da Pena Povoado fortificado 5339   Pereira, 1915a 

345 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

346 Alto da Penacova/Penedos Grandes Estação de ar livre 4472 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

347 
Capela de Santo António e Senhora 
da Graça 

Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

Carta Militar de Portugal 

348 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

Carta Militar de Portugal 

349 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

350 Mocegueira/ Lapa das Bestas Habitat 16666 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

351 Toural Achados Isolados 4971    

352 Chã de Arcas 1 Anta 1432    

353 Chã de Arcas 2 Mamoa 23501    

354 Chã de Arcas 3 Mamoa 23502    
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355 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

356 Igreja de Santa Maria Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

357 Casa do Casal Edifício     

358 Torre de Grade Edifício  Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 95/78, DR, I Série, n.º 210, de 
12-09-1978 

 

359 Grade Povoado fortificado 2852 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

360 Barreiros Povoado fortificado 4942    

361 Capela de Selim Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

362 Pombal Povoado fortificado 4936   Pereira, 1924a, 271 

363 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

364 Capela de Laceiras Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

Carta Militar de Portugal 

365 Capela de Aveleiras Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

Carta Militar de Portugal 

366 Cemitério de Caneiro Cemitério    Carta Militar de Portugal 

367 Capela de Rio Frio Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

368 Cemitério de Rio Frio Cemitério    Carta Militar de Portugal 

369 Igreja de São João Baptista Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

370 Rio Frio Povoado fortificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

371 Capela de Enxerto Capela    Carta Militar de Portugal 

372 Capela na EM1304 Capela    Carta Militar de Portugal 
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373 Capela de Vila Franca Capela    Carta Militar de Portugal 

374 Capela de São Sebastião Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

375 
Capela de Nossa Senhora da 
Consolação 

Capela    Carta Militar de Portugal 

376 Capela de São Mamede Capela     

377 Cemitério de Senharei Cemitério    Carta Militar de Portugal 

378 Igreja de São Cipriano Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

379 Castro de Reboreda Povoado fortificado 4941 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

380 Capela de São Cipriano Capela    Carta Militar de Portugal 

381 Santa Vaia Inscrição 22941    

382 Quinta de Barreiros Conjunto edificado    
Googlemaps (41.884984, -
8.459229) 

383 Casa da Torre Conjunto edificado    
Googlemaps (41.884984, -
8.459229) 

384 Igreja de Santa Eulália Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

385 Cemitério de Rio de Moinhos Cemitério    Carta Militar de Portugal 

386 Barreiros Povoado fortificado 4942    

387 Capela de Cestães Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

388 Nossa Senhora dos Remédios Escultura    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 26 

389 Capela de Sabadim Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

390 Cemitério de Sabadim Cemitério    Carta Militar de Portugal 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Bibliografia 

391 Igreja do Divino Salvador Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

392 Indeterminado Edifício  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

393 Capela de Lamela Capela    Carta Militar de Portugal 

394 Cruzeiro da Arroteia Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

395 Capela de Santa Marinha Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

396 Fonte da Quinta da Urgeira Fonte    

Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, 

n.º 25 

397 Urgeira 1 Alminha    

Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, 

n.º 24 

398 Cruzeiro de Cabanas Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

399 Capela de Cabanas Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

400 Capela Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

401 Cerca Sepultura 4545    

402 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

403 Capela da Quinta da Capela Capela     

404 Casa da Mourinha Edifício     

405 Cemitério de Vilela Cemitério    Carta Militar de Portugal 

406 Igreja de Vilela Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

407 Cemitério de Sá Cemitério    Carta Militar de Portugal 
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408 Igreja de São Pedro Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

409 Carreiras Conjunto edificado    Googlemaps 

410 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

411 Igreja de São Martinho Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

412 Cemitério de Mei Cemitério    Carta Militar de Portugal 

413 Indeterminado Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

414 Cemitério de Eiras Necrópole    Carta Militar de Portugal 

415 Igreja de Santa Comba Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

416 Indeterminado Edifício  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

417 Cresto Povoado fortificado 4973   

Guimarães, Rodrigues e Oliveira, 
2011, 

nº 53; Pereira, 1924a, 275 

418 Indeterminado Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

419 Monte do Crasto Povoado fortificado 4974 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

Guimarães, Rodrigues e Oliveira, 
2011, 

nº 53; Pereira, 1924a, 275-276 

420 Aboim Povoado fortificado 4939   

Brito, 1908a, 96 - 97; Guimarães, 
Rodrigues 

e Oliveira, 2011, nº 53; Pereira, 
1924a, 275-276 

421 Alto do Modorrão Povoado fortificado    Pereira, 1924a, 255 - 257 

422 Indeterminado Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 
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423 Monte Fonte    

Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, 

n.º 23 

424 Moinho do Cabo do Eido Moinho de água    Carta Militar de Portugal 

425 Ponte medieval de Vilela Ponte     

426 Quinta do Sobreiro Conjunto edificado    Noé, 2003a 

427 Indeterminado Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

428 Capela de São Pedro Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

429 Cemitério de Aboim das Choças Cemitério    Carta Militar de Portugal 

430 Quinta de Aboim Conjunto edificado     

431 Igreja de Santo Estêvão Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

432 Lavandeira Alminha    

Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, 

n.º 22 

433 Fonte da Lavandeira Fonte    Googlemaps (31/03/2016) 

434 Longra Cruzeiro    

Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, 

n.º 21 

435 Casa da Quinta do Prego Conjunto edificado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

436 Capela de Nossa Senhora da Saúde Cemitério  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

437 Moinho Ocidental de Casal Doufes Moinho de água    Carta Militar de Portugal 

438 Moinho Oriental de Casal Doufes Moinho de água    Carta Militar de Portugal 

439 Capela da Senhora da Cabeça Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 
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440 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

441 Cemitério de Loureda Cemitério    Carta Militar de Portugal 

442 Igreja de São Miguel Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

443 Povoado castrejo de Álvora Povoado fortificado  Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 
17-07-1990 

 

444 Cemitério de Álvora Cemitério    Carta Militar de Portugal 

445 Igreja de Santa Maria Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

446 São Caetano Povoado fortificado 866    

447 Cruzeiro de Barbeitos Cruzeiro  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

448 Capela de Santo António Capela     

449 Cruzeiro de São Brás da Anta Cruzeiro    Carta Militar de Portugal 

450 Capela de São Brás da Anta Capela     

451 Edifício Escola primária  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

452 Mamoa 2 das Lameiras Mamoa 19309    

453 Sobreira Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

454 
Capela de Nossa Senhora dos 
Remédios 

Capela     

455 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

Carta Militar de Portugal 

456 Alvora Arte Rupestre 7442 Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

457 Cemitério da Portela Cemitério    Carta Militar de Portugal 

458 Igreja de Santo André Igreja     
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459 Fonte Sul de Paços Fonte    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 20 

460 Fonte Norte de Paços Fonte    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 19 

461 Capela da Senhora da Paz Capela     

462 Indeterminado Indeterminado  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

463 Fonte de Castanheira Fonte    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 18 

464 Penedo do Lobo Anta 10332    

465 Forte de Bragandelo Forte  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

466 Cemitério de Extremo Cemitério    Carta Militar de Portugal 

467 
Igreja de Nossa Senhora da 
Natividade 

Igreja  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

468 Nossa Senhora da Natividade Alminha    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 17 

469 Forte da Pereira Forte  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

470 Capela de São Bento da Mourisca Capela  Espaço Cultural 
PDM de Arcos de Valdevez, art. 45º, art. 
46º e Planta de Ordenamento 

 

471 Coutada de Cima 3 Fonte    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 16 

472 Fonte da Coutada de Cima Fonte    CMP 1:25000 

473 Coutada de Cima 1 Alminha    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 14 

474 Coutada de Cima 2 Alminha    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 15 

475 Extremo Anta 10326   Pereira, 1902a, 208 
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476 Moinho de Mangueiro Moinho de água    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 13 

477 Regueiros Fonte    
Albergaria e Ferreira, 2018a, 
Anexo II, n.º 12 

478 Mamoa da Alagoa de Cima Mamoa 19323    

479 Mamoa 1 das Lameiras Mamoa 19308 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 2.1a 

S.A., s.d.b, n.º 2 

480 Mamoa 2 das Lameiras Mamoa  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 2.1b 

S.A., s.d.b, n.º 2 

481 Mamoa 3 das Lameiras Mamoa 19310 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 2.1c 

S.A., s.d.b, n.º 2 

482 Mamoa 4 das Lameiras Mamoa 21956    

483 Serra das Antas Mamoa 17956 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 16.1a 

S.A., s.d.b, n.º 56 

484 Serra das Antas Mamoa 17955 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 16.1b 

S.A., s.d.b, n.º 56 

485 Costa do Mendoiro Atalaia? 18033 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 2.2 

S.A., s.d.b, n.º 3 

486 Capela da Granja Capela     

487 Capela da Senhora dos Remédios Capela     

488 Capela do Senhor dos Passos Capela     

489 Igreja de São Pedro Igreja  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 16.2 

S.A., s.d.b, n.º 56 

490 Mosteiro de Merufe Vestígios diversos  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 16.2 

S.A., s.d.b, n.º 56 

491 Cemitério de Merufe Necrópole    Carta Militar de Portugal 

492 Capela da Senhora da Saúde Capela    Carta Militar de Portugal 

493 Capela de Fornelos Capela    
Googlemaps (42.018641, -
8.370646) 
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494 Solar do Pedral Conjunto edificado     

495 Capela de Pedral Capela     

496 Solar da Ladreda Conjunto edificado     

497 Igreja do Divino Salvador Igreja  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 29.4 

S.A., s.d.b, n.º 94 

498 Cemitério de Tangil Necrópole    Carta Militar de Portugal 

499 Castro de Tangil Povoado fortificado?  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 29.1 

S.A., s.d.b, n.º 91 

500 Capela de Modelos Capela    Carta Militar de Portugal 

501 Ponte de Tangil Ponte  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 29.3 

S.A., s.d.b, n.º 93 

502 Cruzeiro de Tangil Cruzeiro  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 29.2 

S.A., s.d.b, n.º 92 

503 Capela da Senhora do Juizo Capela  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 29.5 

S.A., s.d.b, n.º 95 

504 Castro da Senhora da Vista Povoado fortificado 17456 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 23.1 

Ramalho, 2013a; S.A., s.d.b, n.º 
81 

505 Capela de Nossa Senhora da Vista Capela     

506 Fonte Boa Fonte    Carta Militar de Portugal 

507 Capela de Fundegos Capela    Carta Militar de Portugal 

508 Capela de Cavenca Capela    Carta Militar de Portugal 

509 Capela da Senhora da Saúde Capela  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 25.3 

S,A, sdb, n.º 85 

510 Capela da Quinta do Alívio Capela    Carta Militar de Portugal 

511 Cemitério de Riba de Mouro Necrópole    Carta Militar de Portugal 

512 Igreja de São Pedro Igreja     

513 Capela de Carvalho Capela    Carta Militar de Portugal 

514 Capela da Senhora dos Aflitos Capela    Carta Militar de Portugal 
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515 Ponte da Veiga Ponte  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 25.2 

S,A, sdb, n.º 84 

516 Costa da Grela Povoado fortificado 17954    

517 Cruzeiro de Podame Cruzeiro     

518 Igreja de São Cosme e São Damião Igreja     

519 Cemitério de Podame Cemitério    Carta Militar de Portugal 

520 
Gravuras Rupestres da Chã da 
Sobreira (Oeste) 

Arte Rupestre 24380 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 23.2a 

S.A., s.d.b, n.º 82 

521 
Gravuras Rupestres da Chã da 
Sobreira (Este) 

Arte Rupestre 24380 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 23.2 

S.A., s.d.b, n.º 82 

522 Quinta Porteleira Conjunto edificado  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 3.2 

S.A., s.d.b, n.º 6 

523 Nossa Senhora da Graça Povoado fortificado 5240 Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 3.1 

S.A., s.d.b, n.º 5 

524 Capela de Nossa Senhora da Graça Capela     

525 Igreja de Valadares Igreja  Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 44 075, DG, I Série, n.º 281, 
de 5-12-1961 

Oliveira, 2007a; S.A., s.d.b, n.º 
86 

526 
Cemitério Paroquial de Santa 
Eulália 

Necrópole  
No interior de Zona Geral 

de Proteção 
Decreto n.º 44 075, DG, I Série, n.º 281, 
de 5-12-1961 

Googlemaps (42.072347, -
8.355313) 

527 Igreja de São João Baptista Igreja  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 26.2 

S.A., s.d.b, n.º 87 

528 Cruzeiro de São João Baptista Cruzeiro    
Googlemaps (42.073563, -
8.352192) 

529 Cemitério de Sá Necrópole  
No interior de Zona Geral 

de Proteção 
Decreto n.º 44 075, DG, I Série, n.º 281, 
de 5-12-1961 

Googlemaps (42.074880, -
8.351822) 

530 Casa do Padeiro Conjunto edificado  Património Inventariado 
PDM de Monção, art. 7º e Planta do 
Património n.º 26.3 

S.A., s.d.b, n.º 88 

531 Capela de Albergaria Capela    
Googlemaps (42.079652, -
8.351642) 

532 Capela de Casas de Baixo Capela    Carta Militar de Portugal 
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533 São Cibrão Capela?    Carta Militar de Portugal 

534 Quinta da Carvalheira Conjunto edificado    
Googlemaps (42.081841, -
8.337889) 
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Neste conjunto, destacam-se 16 imóveis com classificação oficial, mais concretamente 
12 Imóveis de Interesse Público, 3 Imóveis de Interesse Municipal e 1 Imóvel em Vias de 
Classificação. 

Conforme se poderá verificar no quadro seguinte, este conjunto é formado por 3 
povoado fortificados de grande dimensão (n.º 14, n.º 15 e n.º 443), por 4 igrejas (n.º 21, 
n.º 91, n.º 151 e n.º 525), por 7 edifícios ou conjuntos edificados (n.º 137, n.º 168, n.º 
170, n.º 178, n.º 207, n.º 286 e n.º 358) e por uma necrópole de sepulturas escavadas 
na rocha (n.º 191). 

Quadro 5.91 – Ocorrências patrimoniais classificadas 

N.º Designação Troço 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Cronologia 

14 
Castro do Alto 

das Valadas 
--- 

Povoado 
fortificado 

1578
5 

Imóvel de Interesse 
Público 

Idade do Ferro 

15 
Castro de Trás 

de Cidades 
--- 

Povoado 
fortificado 

2544 
Imóvel de Interesse 

Público 
Idade do Ferro / Romano 

21 
Igreja de São 
Martinho de 

Friastelas 
--- Igreja --- 

Imóvel de Interesse 
Público 

Medieval Cristão/ Moderno/ 
Contemporâneo 

91 

Igreja de São 
Salvador de 
Rebordões 

(Souto) 

--- Igreja --- 
Imóvel de Interesse 

Público 
Idade Média / Moderno / 

Contemporâneo 

137 
Paço de 

Siqueiros 
--- Edifício --- Interesse Municipal 

Idade Média/ Moderno/ 
Contemporâneo 

151 
Igreja de São 

João da 
Ribeira 

T6 
Igreja e 

adro 
--- 

Em Vias de 
Classificação 

Idade Média/ Moderno/ 
Contemporâneo 

168 
Torre de 

Malheiros 
--- 

Conjunto 
edificado 

--- 
Imóvel de Interesse 

Público 
-- 

170 
Mosteiro de 
Refóios do 

Lima 
--- 

Conjunto 
edificado 

--- 
Imóvel de Interesse 

Público 
Idade Média/ Moderno/ 

Contemporâneo 

172 
Capela de 

Santa Eulália 
--- Capela 4535 

Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média/ Moderno/ 
Contemporâneo 

178 
Casa da 
Boavista 

--- 
Conjunto 
edificado 

--- Interesse Municipal Moderno/ Contemporâneo 

191 
Penedo de 
São Simão 

T7 Necrópole 1181 Interesse Municipal Romano/ Alta Idade Média 

207 
Paço de 

Calheiros 
--- 

Conjunto 
edificado 

--- 
Imóvel de Interesse 

Público 
Idade Média/ Moderno/ 

Contemporâneo 

286 
Mosteiro de 
Vila Nova de 

Muía 
--- 

Conjunto 
edificado 

--- 
Imóvel de Interesse 

Público 
Idade Média/ Moderno/ 

Contemporâneo 

358 
Torre de 

Grade 
--- Edifício --- 

Imóvel de Interesse 
Público 

Idade Média/ Moderno/ 
Contemporâneo 
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N.º Designação Troço 
Tipo de 

Sítio 
CNS Classificação Cronologia 

443 
Povoado 

castrejo de 
Álvora 

--- 
Povoado 

fortificado 
--- 

Imóvel de Interesse 
Público 

Idade do Bronze - Final/Idade 
do Ferro/Romano 

525 
Igreja de 

Valadares 
--- Igreja --- 

Imóvel de Interesse 
Público 

Idade 
Média/Moderno/Contemporâ

neo 

 

5.12.5.1 CARACTERIZAÇÃO POR TROÇO ALTERNATIVO 

No Quadro 5.92 apresenta-se as ocorrências patrimoniais identificadas na Área de 
Estudo e respetivos troços alternativos, bem como a informação na coluna “RCT” se foi 
alvo de relocalização no âmbito dos trabalhos arqueológicos levados a cabo. 

Seguidamente procede-se à caracterização por troço alternativo. 
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Quadro 5.92 – Localização das ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência de projeto (16 troços) 

N.º Designação Concelho Freguesia M P Z RTC TROÇO 

7 Monte de Males Ponte de Lima Navió e Vitorino dos Piães 161060 522858 216 Não T1 

11 Boucinhas/Regueira Ponte de Lima Navió e Vitorino dos Piães 161333 523601 130 Não T1 

41 Barreiro Ponte de Lima Cabaços e Fojo Lobal 162059 524775 310 Sim T1 

44 Varziela Ponte de Lima Cabaços e Fojo Lobal 162078 525105 340 Não T1 

54 Capela da Senhora da Conceição Ponte de Lima Cabaços e Fojo Lobal 162101 526332 390 Sim T1 

56 Mamoa II de Fojo do Lobal Ponte de Lima Cabaços e Fojo Lobal 163169 526608 294 Sim T1 

58 Casa de Albergaria Ponte de Lima Anais 166864 525786 234 Sim T1 

59 Cruzeiro de Carvalhinho Ponte de Lima Anais 166458 525808 225 Sim T1 

60 Casas Novas Ponte de Lima Anais 166744 525845 230 Não T1 

61 Pelourinho de Albergaria de Penela Ponte de Lima Anais 166855 525806 230 Sim T1 

73 Pratos da Senhora Ponte de Lima Rebordões (Santa Maria) 162629 527062 240 Sim T1 

150 Lugar da Igreja (Ribeira) Ponte de Lima Ribeira 164902 533835 45 Não T6 

151 Igreja de São João da Ribeira Ponte de Lima Ribeira 164902 533835 45 Sim T6 

156 Naceiros Ponte de Lima Refóios do Lima 164500 534250 30 Sim T6 

163 Castro de São Simão Ponte de Lima Refóios do Lima 164542 535702 179 Não T7 

164 Casa do Couto Ponte de Lima Refóios do Lima 164507 535917 132 Sim T7 

183 Castelo de Genço Ponte de Lima Calheiros e Refóios do Lima 164855 537117 327 Sim T7 

190 Quinta do Montinho Ponte de Lima Brandara 163308 535717 60 Não T8 

191 Penedo de São Simão Ponte de Lima Brandara e Refóios do Lima 164403 536099 154 Sim T7 

192 Jardins e mata do Paço do Cardido Ponte de Lima Brandara 164050 536434 140 Sim T7 

193 Paço do Cardido Ponte de Lima Brandara e Calheiros 184186 536397 163 Não T7 

201 Capela de São Brás Ponte de Lima Calheiros 162307 537599 94 Sim T8 

238 Ponte da Agrela Vila Verde UF do Vade 176213 529470 160 Sim T3 
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N.º Designação Concelho Freguesia M P Z RTC TROÇO 

239 Ponte do Boco Vila Verde UF do Vade e UF de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide 176923 529624 270 Sim T3 

240 Moinhos do Boco Vila Verde UF do Vade 176948 529717 300 Não T3 

242 Capela da Senhora do Carmo Vila Verde UF do Vade 176750 529957 250 Sim T3 

259 Mineração da Serra do Oural Ponte da Barca UF de Crasto, Ruivos e Grovelas 174815 531075 370 Não T4 

263 Capela de Santa Ana Ponte da Barca UF de Crasto, Ruivos e Grovelas 175234 531672 291 Sim T4 

288 Capela de Santo António Ponte da Barca 
UF de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de 

Magalhães 
179817 537135 238 Sim T5 

324 Casa da Quintela Arcos de Valdevez UF de São Jorge e Ermelo 180185 539029 90 Não T5 

327 Vilar de Ossos Arcos de Valdevez UF de São Jorge e Ermelo 180689 539499 207 Não T5 

329 Salgueirinho Arcos de Valdevez UF de São Jorge e Ermelo 180853 539788 268 Sim T5 

352 Chã de Arcas 1 Arcos de Valdevez UF de Grade e Carralcova 180200 543300 469 Não T5 

353 Chã de Arcas 2 Arcos de Valdevez UF de Grade e Carralcova 180200 543340 469 Não T5 

354 Chã de Arcas 3 Arcos de Valdevez UF de Grade e Carralcova 180200 543340 469 Não T5 

449 Cruzeiro de São Brás da Anta Arcos de Valdevez UF de Álvora e Loureda 176586 555516 518 Sim T5 

450 Capela de São Brás da Anta Arcos de Valdevez UF de Álvora e Loureda 176543 555519 518 Sim T5 

452 Mamoa 2 das Lameiras Arcos de Valdevez UF de Álvora e Loureda 176430 556220 630 Não T5 

478 Mamoa da Alagoa de Cima Monção UF de Anhões e Luzio 173855 556022 726 Não T12 

481 Mamoa 3 das Lameiras Monção UF de Anhões e Luzio 176431 556634 655 Não T13 

 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

501 

TROÇO 1 

No interior do Troço T1, com a extensão de 5,72km, foram inventariadas 11 ocorrências 
patrimoniais (Quadro 5.93), sendo o conjunto composto por 2 potenciais povoados (n.º 
1 e n.º 11/CNS 17940), por 1 conjunto de marcos de propriedade (n.º 41), 2 conjuntos 
de painéis com arte rupestre (n.º 44 e n.º 73/CNS 33004), 1 capela (n.º 54), 1 mamoa 
(n.º 56/CNS 15763), 1 antigo solar (n.º 58), 1 cruzeiro (n.º 59), 1 conjunto edificado (n.º 
60) e 1 pelourinho (n.º 61). 

Quadro 5.93 – Ocorrências Patrimoniais no Troço T1 

N. Designação Tipo de Sítio CNS 
Valor 

Patrimonial 
Classe de Valor 

Patrimonial 

7 Monte de Males Habitat --- --- --- 

11 Boucinhas/Regueira Povoado 17940 14,28 B 

41 Barreiro Marcos --- 10,28 C 

44 Varziela Arte Rupestre --- --- --- 

54 
Capela da Senhora da 
Conceição 

Capela --- 17,71 A 

56 Mamoa II de Fojo do Lobal Mamoa 15763 17,42 A 

58 Casa de Albergaria Edifício --- 12,42 C 

59 Cruzeiro de Carvalhinho Cruzeiro --- 17,14 A 

60 Casas Novas 
Conjunto 
edificado 

--- 17,14 A 

61 
Pelourinho de Albergaria 
de Penela 

Pelourinho --- 15 B 

73 Pratos da Senhora Arte Rupestre 33004 17,42 A 

 

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados no Troço 1 
(Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), 
embora as ocorrências n.º 56/CNS 15763, n.º 58, n.º 60, n.º 61 e n.º 73/CNS 33004) 
estejam inventariadas no Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima. 

A avaliação patrimonial das 11 ocorrências patrimoniais encontra-se condicionada pelo 
facto de não terem sido caracterizadas 2 ocorrências (n.º 7 e n.º 44), devido à ausência 
de vestígios arqueológicos à superfície do solo e de não terem sido identificados os 
motivos de arte rupestre. Desta forma, foram avaliadas 9 ocorrências patrimoniais: 

• Classe A: 5 ocorrência patrimonial (n.º 54, n.º 56/CNS 15763, n.º 59, n.º 60 e n.º 
73/CNS 33004) 

• Classe B: 2 ocorrência patrimonial (n.º 11/CNS 17940 e n.º 61) 

• Classe C: 2 ocorrências patrimoniais (n.º 41 e n.º 58) 

• Indeterminado ou nulo: 2 ocorrências patrimoniais (n.º 7 e n.º 44) 
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TROÇO T2 

No interior do Troço T2 com uma extensão de 2,81km não foram inventariadas 
ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de carácter etnográfico ou com 
significado arquitetónico. 

TROÇO T3 

No interior do Troço T3 com uma extensão de 3,7 km foram inventariadas 4 ocorrências 
patrimoniais (Quadro 5.94): 2 pontes (n.º 238 e n.º 239), o edificado dos Moinhos do 
Boco (n.º 240) e a capela da Senhora do Carmo (n.º 242). 

A primeira ideia a salientar reside na ausência de sítios classificados no Troço T3 
(Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), 
embora a ponte medieval da Agrela (n.º 238) esteja inventariada no Plano Diretor 
Municipal de Vila Verde.  

Quadro 5.94 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço T3 

Nº Designação Tipo de Sítio CNS Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

238 Ponte da Agrela Ponte --- 14,42 B 

239 Ponte do Boco Ponte --- 5,71 D 

240 Moinhos do Boco Moinho? --- --- --- 

242 
Capela da Senhora do 
Carmo 

Capela --- 17,42 D 

 

A avaliação patrimonial das 4 ocorrências patrimoniais encontra-se condicionada pelo 
facto de não ter sido caracterizada 1 ocorrência (n.º 240), devido ao terreno estar 
vedado ao acesso público. Desta forma, foram avaliadas 5 ocorrências patrimoniais: 

• Classe B: 1 ocorrência patrimonial (n.º 238) 

• Classe D: 2 ocorrências patrimoniais (n.º 239 e n.º 242) 

• Indeterminado ou nulo: 1 ocorrência patrimonial (n.º 240) 

TROÇO T4 

No interior do Troço T4 com uma extensão de 1,95 km foram inventariadas 2 ocorrências 
patrimoniais: 1 local com vestígios de mineração (n.º 259) e uma capela (n.º 263). 
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Quadro 5.95 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço 4 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Valor Patrimonial 
Classe de Valor 

Patrimonial 

259 
Mineração da Serra do 
Oural 

Vestígios de 
mineração 

--- --- --- 

263 Capela de Santa Ana Capela --- 13,14 B 

 

As duas ocorrências não se encontram classificadas (Monumento Nacional, Imóvel de 
Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), mas estão inventariadas no Plano 
Diretor Municipal da Ponte da Barca. 

Na avaliação patrimonial, o resultado nulo ou indeterminado obtido no local de 
mineração da Serra do Oural (n.º 259) explica-se pela ausência de vestígios da antiga 
mineração, enquanto a Capela de Santa Ana (n.º 263) obteve um valor de Classe B (Valor 
de Significado Elevado) devido ao seu bom estado de conservação, antiguidade e 
significado simbólico. 

TROÇO T5 

No Troço T5 da linha elétrica (com a extensão de 10,74 km) foram inventariadas 10 
ocorrências patrimoniais (Quadro 5.96): 2 capelas (n.º 288 e n.º 450), 1 conjunto 
edificado (n.º 324), 6 monumentos megalíticos de cariz funerário (n.º 327/CNS 10325, 
n.º 329/23454, n.º 352/CNS 1432, n.º 353/CNS 23501, n.º 354/CNS 23502 e 452/CNS 
19309) e 1 cruzeiro associado à singular capela de São Brás da Anta (n.º 450).  

Quadro 5.96 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço 5 

N.º  Designação Tipo de Sítio CNS Valor Patrimonial 
Classe de Valor 

Patrimonial 

288 Capela de Santo António Capela --- 18,28 A 

324 Casa da Quintela 
Conjunto 
edificado 

--- --- --- 

327 Vilar de Ossos Anta 10325 --- --- 

329 Salgueirinho Mamoa 23454 18 A 

352 Chã de Arcas 1 Anta 1432 --- --- 

353 Chã de Arcas 2 Mamoa 23501 --- --- 

354 Chã de Arcas 3 Mamoa 23502 --- --- 

449 
Cruzeiro de São Brás da 
Anta 

Cruzeiro --- 9,71 C 

450 Capela de São Brás da Anta Capela --- 18,28 A 

452 Mamoa 2 das Lameiras Mamoa 19309 --- --- 
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A primeira ideia a salientar reside na ausência de sítios classificados no Troço 5 
(Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), 
embora o conjunto edificado da Quintela (n.º 324) esteja inventariado no Plano Diretor 
Municipal de Arcos de Valdevez. 

A avaliação patrimonial das 10 ocorrências patrimoniais encontra-se muito 
condicionada pelo facto de não terem sido caracterizadas 6 ocorrências patrimoniais 
por causa da densa vegetação que cobria o terreno (n.º 352/CNS 1432, n.º 353/CNS 
23501 e n.º 354/CNS 23502), pela eventual destruição da anta (n.º 327/CNS 10325) e 
pelo denso nevoeiro que cobria o topo da serra e impedia a correta observação do 
terreno (n.º 452/CNS 19309). Desta forma, foram avaliadas 10 ocorrências patrimoniais: 

• Classe A: 3 ocorrências patrimoniais (n.º 288, n.º 329/CNS 23454, n.º 450) 

• Classe C: 1 ocorrência patrimonial (n.º 449) 

• Indeterminado ou nulo: 6 ocorrências patrimoniais (n.º 324, n.º 327/CNS 10325, 
n.º 352/CNS 1432, n.º 353/CNS 23501, n.º 354/CNS 23502 e n.º 452/CNS 19309) 

TROÇO T6 

No interior do Troço T6 com uma extensão de 10,74 km foram inventariadas 3 
ocorrências patrimoniais (Quadro 5.97): 1 eventual sítio arqueológico (n.º 150), 1 igreja 
(n.º 151) e 1 antiga via (n.º 156/CNS 8427).  

Quadro 5.97 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço T6 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

150 
Lugar da Igreja 
(Ribeira) 

Vestígios 
diversos 

--- --- --- 

151 
Igreja de São João da 
Ribeira 

Igreja e adro --- 17,71 A 

156 Naceiros Via 8427 12,57 B 

 

Neste pequeno conjunto de registos, destaca-se a Igreja de São João da Ribeira (n.º 151) 
por se encontrar em Vias de Classificação, conforme o Anúncio n.º 348/2013, DR, 2.ª 
série, n.º 215, de 6-11-2013. O potencial sítio arqueológico do Lugar da Igreja (n.º 150) 
está inventariado no Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, enquanto a via de 
Naceiros (n.º 156) corresponde ao CNS 8427. O valor patrimonial das 3 ocorrências é o 
seguinte: 

• Classe A: 1 ocorrência patrimonial (n.º 151) 

• Classe B: 1 ocorrência patrimonial (n.º 156/CNS 8427) 

• Indeterminado ou nulo: 1 ocorrência patrimonial (n.º 150): ausência de vestígios 
arqueológicos à superfície do terreno 
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TROÇO T7 

No interior do Troço T7 com a extensão de 1,77 km foram inventariadas 6 ocorrências 
patrimoniais: 2 povoados fortificados (n.º 163/CNS 13687 e n.º 183/CNS 4531), 2 
conjuntos edificados (n.º 164 e n.º 192), 1 necrópole de sepulturas escavadas na rocha 
(n.º 191/CNS 1181) e 1 eventual sítio arqueológico (n.º 193/CNS 20884). 

Quadro 5.98 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço T7 

N.º  Designação Tipo de Sítio CNS Valor Patrimonial 
Classe de 
Valor 
Patrimonial 

163 Castro de São Simão Povoado fortificado 13687 12,28 B 

164 Casa do Couto Conjunto edificado --- 17,42 A 

183 Castelo de Genço Povoado fortificado 4531 13,71 B 

191 Penedo de São Simão Necrópole 1181 18,28 A 

192 Jardins e mata do Paço do Cardido Quinta de Recreio --- 6,14 D 

193 Paço do Cardido Vestígios diversos 20884 --- --- 

 

Neste conjunto de ocorrências, salienta-se a necrópole do Penedo de São Simão (n.º 
191/CNS 1181) que está classificada como Imóvel de Interesse Municipal, conforme o 
Decreto n.º 28/82, DR, I Série, n.º 47, de 26-02-1982. Com a exceção da Casa do Couto, 
todas as ocorrências estão inventariadas no Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima. 
O valor patrimonial das 6 ocorrências é o seguinte: 

• Classe A: 2 ocorrências patrimoniais (n.º 164 e n.º 191/CNS 1181) 

• Classe B: 2 ocorrências patrimoniais (n.º 163/CNS 13687 e n.º 183/CNS 4531) 

• Classe D: 1 ocorrência patrimonial (n.º 192) 

• Indeterminado ou nulo: 1 ocorrência patrimonial (n.º 193): ausência de vestígios 
arqueológicos à superfície do terreno 

Convém ainda destacar que o Troço T7 reúne a maior concentração de impactes 
patrimoniais de todo o estudo, porque a área do troço abrange a quase totalidade da 
área de proteção do Castro de São Simão (n.º 163/CNS 13687), do Castelo de Genço (n.º 
183/CNS 4531) e do Penedo de São Simão (n.º 191/CNS 1181), causa provavelmente 
impactes negativos diretos nos 2 povoados fortificados (n.º 163/CNS 13687 e n.º 
183/CNS 4531) e está muito próximo da necrópole classificada do Penedo de São Simão 
(n.º 191/CNS 1181) e do edificado da Casa do Couto (n.º 164), que tem valor patrimonial 
Muito Elevado. 

TROÇO T8 

No interior do Troço T8 com uma extensão de 4,37 km foram inventariadas 2 ocorrências 
patrimoniais: 1 conjunto edificado (n.º 190) e uma capela (n.º 201). 
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Quadro 5.99 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço T8 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

190 Quinta do Montinho Conjunto edificado --- 17,42 A 

201 Capela de São Brás Capela --- 12 B 

 

As duas ocorrências não se encontram classificadas (Monumento Nacional, Imóvel de 
Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), nem se encontram inventariadas no 
Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima. O valor patrimonial das 2 ocorrências é o 
seguinte: 

• Classe A: 1 ocorrência patrimonial (n.º 190) 

• Classe B: 1 ocorrência patrimonial (n.º 201) 

TROÇO T9 

No interior do Troço T9 com uma extensão de 1,59 km não foram inventariadas 
ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de carácter etnográfico ou com 
significado arquitetónico. 

TROÇO T10 

No interior do Troço T10 com uma extensão de 1,09 km não foram inventariadas 
ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de carácter etnográfico ou com 
significado arquitetónico. 

TROÇO T11 

No interior do Troço T11 com uma extensão de 2,40 km não foram inventariadas 
ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de carácter etnográfico ou com 
significado arquitetónico. 

TROÇO T12 

No interior do Troço T12 com uma extensão de 9,66km registou-se apenas a mamoa da 
Alagoa de Cima (n.º 478/CNS 19323), de Valor Patrimonial Nulo ou Indeterminado, 
porque não foi relocalizada nos trabalhos de campo devido ao denso nevoeiro. 

Quadro 5.100 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço T12 

N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS 

Valor 
Patrimonial 

Classe de Valor 
Patrimonial 

47
8 

Mamoa da Alagoa de 
Cima 

Mamoa 
1932

3 
--- --- 
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A mamoa da Alagoa de Cima (n.º 478/CNS 19323) não se encontra classificada, nem está 
inventariada no Plano Diretor Municipal de Monção. 

TROÇO T13 

No interior do Troço T13 com uma extensão de 2,65km registou-se apenas a Mamoa 3 
das Lameiras (n.º 481/CNS 19310), de Valor Patrimonial Nulo ou Indeterminado, porque 
não foi relocalizada nos trabalhos de campo devido ao denso nevoeiro. 

Quadro 5.101 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Troço T13 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

481 Mamoa 3 das Lameiras Mamoa 19310 --- --- 

 

A mamoa da Alagoa de Cima (n.º 481/CNS 19310) não se encontra classificada, mas está 
inventariada no Plano Diretor Municipal de Monção. 

TROÇO T14 

No interior do Troço T14 com uma extensão de 4,16 km não foram inventariadas 
ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de carácter etnográfico ou com 
significado arquitetónico. 

TROÇO T15 

No interior do Troço T15 com uma extensão de 2,26 km não foram inventariadas 
ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de carácter etnográfico ou com 
significado arquitetónico. 

TROÇO T16 

No interior do Troço T16 com uma extensão de 1,13 km não foram inventariadas 
ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de carácter etnográfico ou com 
significado arquitetónico.  



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

508 

5.13 PAISAGEM 

5.13.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A paisagem pode ser encarada como a expressão espacial e visual do meio, resultando 
na manifestação observável dos elementos físicos e bióticos do sistema natural, sobre 
os quais o Homem exerce a sua Ação. Neste sentido, pode ser entendida como um 
recurso natural não renovável, constituindo um fator de qualificação do espaço. 

O estudo da paisagem compreende dois aspetos principais: 

• Uma primeira abordagem foca a sua atenção na componente estrutural da 
Paisagem e considera a paisagem de forma global, identificando-a como um 
todo, onde as interações entre os elementos vivos e inertes constituem as 
componentes básicas da paisagem, permitindo a identificação de áreas com 
características relativamente homogéneas, que se definem como Unidades de 
Paisagem. Nesta perspetiva, estuda-se a morfologia da superfície terrestre da 
área em estudo, identificando-se unidades fisiográficas dominantes, sobre as 
quais se desenvolvem sistemas naturais que são função das litologias e das 
condições climáticas, que por sua vez são alteradas pelo Homem segundo 
padrões culturais distintos. Surgem assim paisagens com carácter próprio, que 
se tipificam em Unidades de Paisagem, estudando-se a sua articulação, assim 
como as suas relações com elementos pontuais de interesse paisagístico; 

• Uma segunda abordagem foca a sua atenção no efeito cénico da paisagem, 
como expressão de valores estéticos e plásticos do meio natural capazes de 
induzir emoções no Homem. Sob este ponto de vista, a paisagem é interpretada 
como a expressão visual do meio. Esta perspetiva está presente nas 
metodologias de avaliação da Qualidade Visual da Paisagem, assim como na 
avaliação da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem e consequente 
definição de áreas de maior Sensibilidade Paisagística. 

Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a inventariação da paisagem 
tiveram-se em conta as áreas a partir de onde, teoricamente, a Linha de Alta Tensão 
(LAT) pode ser avistada, num raio máximo de 3 km, valor a partir do qual se considera 
que a acuidade visual média diminui drasticamente. 

A descrição e caracterização da paisagem incidirão sobre os seguintes pontos:  

• Caracterização das componentes naturais e humana da paisagem, que estão na 
base da definição de unidades de paisagem, decorrentes da sua análise 
fisiográfica, morfológica, de ocupação do solo e coberto vegetal; 

• Avaliação da qualidade visual da paisagem em estudo, como atributo de grande 
importância como recurso natural e valor patrimonial; 

• Identificação de áreas de maior sensibilidade paisagística. 
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5.13.2 MORFOLOGIA DA PAISAGEM 

A área em análise localiza-se entre os rios Cávado e Minho. Foram elaboradas análises 
de natureza fisiográfica com o objetivo de estabelecer um enquadramento e 
caracterização da área de estudo, no que respeita à sua morfologia.  

Tais análises foram realizadas sobre o Modelo Digital de Terreno (MDT) com célula com 
27,7 m de lado. Os cartogramas obtidos são apresentados na cartografia de morfologia 
da paisagem (correspondente ao DESENHO 15, DESENHO 16 e DESENHO 17 do Volume 
III – Peças Desenhadas). 

5.13.2.1 HIPSOMETRIA E HIDROGRAFIA  

Realizou-se uma carta hipsométrica (DESENHO 15 do Volume III – Peças Desenhadas) 
para a qual foram definidas 15 classes de altimetria, correspondendo cada uma a um 
intervalo de 100 metros, com valores entre: menor que 100 m e maior que 1.300 m. 

A análise conjunta desta carta e da carta militar permite constatar que a área de estudo 
abrange cotas que variam entre 5 m, na área junto às margens do rio Minho e do rio 
Lima, e 1.148 m, perto de Alto do Corisco, no festo que separa os rios Mouro e Vez. Os 
cabeços mais altos da área de estudo são os de Fonte Seca e Santo António, ambos com 
1.114 m, situam-se no mesmo festo, nos contrafortes das serras da Peneda e do Soajo. 
Outros pontos altos na área de estudo são as encostas de Chãs, no festo entre os rios 
Minho e Mouro; Cotão e Alagoa de Cima, ambos com 842 m, no festo que separa as sub-
bacias dos rios Gadanha e Vez; os cabeços de Corno do Bico (883 m) e Salgueiros Gordas 
(832 m), na Área de Paisagem Protegida do Corno do Bico; e de Castelo de Aboim (777 
m) e Oural (722 m) mais a Sul, nos festos que separam a bacia do Lima das bacias dos 
rios Neiva e Homem. 

No que respeita à hidrografia, a paisagem da área de estudo cruza quase 
perpendicularmente os rios Minho, no seu limite Norte, e Lima, na metade Sul. São ainda 
de assinalar (de Oeste para Este) os rios Gadanha e Mouro, afluentes do Minho; os rios 
Labruja e Vez, afluentes da margem direita do Lima; e Trovela, Vade e Tamente.  

Destes, destacam-se pela sua presença na paisagem e na área de estudo o rio Lima, com 
orientação aproximada Este-Oeste, e o rio Vez, com orientação predominantemente 
Norte-Sul. A orientação dos rios, predominantemente Este-Oeste e Norte-Sul, forma 
como que uma quadrícula da qual resulta uma profusão de colos nos locais onde as 
cabeceiras dos rios encontram os festos, que é testemunhada pela toponímia ‘Portela’, 
que aparece frequentemente na área de estudo. 

5.13.2.2 DECLIVES 

A carta de declives foi elaborada considerando cinco intervalos: 0-5%, 5-8%, 8-16%, 16-
30% e acima de 30% (DESENHO 16 do Volume III – Peças Desenhadas). 
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Da análise do DESENHO 16 (Volume III – Peças Desenhadas), observa-se que a área de 
estudo apresenta um relevo muito vigoroso, com um claro predomínio de declives 
elevados, acima de 16% (cerca de 60% da área de estudo). As áreas com declives mais 
baixos, abaixo de 5%, correspondem apenas a 5% do total do buffer analisado e ocorrem 
concentradas nas várzeas dos rios Minho, Lima e Vez e em algumas zonas planálticas, a 
mais notável das quais na Área de Paisagem Protegida do Corno do Bico. 

5.13.2.3 EXPOSIÇÕES  

Para a elaboração da Carta de Exposições consideraram-se os quatro quadrantes 
principais (norte, sul, este e oeste) e as áreas planas (sem exposição determinada ou 
apresentando todas as exposições; DESENHO 17 do Volume III – Peças Desenhadas). 

A área em análise apresenta exposições bastante variadas e distribuídas pelas várias 
classes consideradas, com um ligeiro predomínio da exposição a oeste. 

5.13.2.4 OCUPAÇÃO DO SOLO 

Para caracterização da ocupação do solo (não apresentada em cartografia) usou-se a 
Carta de Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2015 (COS2015) disponibilizada 
pela Direção-Geral do Território, com uma unidade mínima cartográfica de 1 ha e que 
considerou 225 classes distintas de ocupação. Estas classes foram agrupadas tendo em 
conta os objetivos do presente estudo. 

A área de estudo apresenta um claro predomínio das classes que correspondem a 
territórios florestais (incluindo matos) e agrícolas. O povoamento é disperso nas áreas 
menos declivosas, concentrando-se em núcleos urbanos de carácter rural e pequena 
dimensão nas áreas mais declivosas, dentro dos quais predomina tecido urbano 
descontínuo. Ponte de Lima é a única cidade de dimensão considerável abrangida pela 
área de estudo, ainda que Arcos de Valdevez e Ponte da Barca se localizem muito 
próximo. 

5.13.3 UNIDADES DE PAISAGEM 

A área em análise, segundo a tipologia definida por Cancela d’Abreu et al. (2004), 
localiza-se no grande grupo de unidades de paisagem Entre Douro e Minho. 

Este grande grupo é caracterizado muito genericamente como uma sequência de vales 
e respetivas cumeadas que se desenvolvem transversalmente à linha da costa. 
Biogeograficamente localiza-se na Província Cantabro-Atlântica (Costa et al, 2008), com 
Macrobioclima Mediterrânico nos vales e Temperado – isto é, sem secura estival 
prolongada – nas cotas mais elevadas (Mesquita & Sousa, 2009).  

As unidades de paisagem deste grupo foram definidas em função das diferenças 
cunhadas precisamente pelos vários rios presentes: Minho, Lima, Cávado e Ave. É 
também notável a presença marcante das serras do Soajo e Peneda-Gerês a Oeste da 
área de estudo. 
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Estas são paisagens que incluem elevados valores cénicos, culturais e ecológicos, 
confirmados pela presença de várias figuras de proteção, áreas protegidas e sítios da 
Rede Natura 2000.  

A elevada densidade populacional, associada a uma também elevada dispersão do 
tecido edificado sobretudo na faixa mais próxima da costa, é uma das características 
mais notórias desta grande região, tornando pouco clara a transição entre ambientes 
urbanos e rurais e contribuindo, sobretudo a sul, para alguma descaracterização das 
paisagens originais. Os territórios mais interiores, onde se desenvolve a área de estudo, 
escapam a esta descaracterização do tecido urbano, apresentando ainda um 
povoamento concentrado em torno das áreas agrícolas, embora a envolvente florestal 
seja constituída predominantemente por florestas de produção, de menor valor cénico. 
Uma característica da paisagem transversal a todas as unidades deste grupo é a 
presença de elementos construídos em pedra de pequena dimensão, associados 
sobretudo às áreas agrícolas e aos núcleos de construções dispersas que com estas se 
articulam, que contribuem para a valorização destas paisagens – muros de pedra seca, 
espigueiros e cruzeiros. Estes elementos são muito significativos na definição do 
carácter destas paisagens a uma escala local. 

Dentro desta grande unidade definem-se 12 unidades de paisagem, 5 das quais estão 
incluídas na área em análise: Vale do Minho, Entre Minho e Lima, Vale do Lima, Entre 
Lima e Cávado e Serras da Peneda e Gerês. Dentro destas unidades reconhecem-se as 
subunidades que a constituem, e que são destrinçáveis apenas a escalas de trabalho 
detalhadas, como é o caso. Definem-se assim, para a área de estudo, as seguintes 
unidades (UP) e subunidades (SUP) de paisagem (DESENHO 18 do Volume III – Peças 
Desenhadas). 

UP 1 – Vale do Minho 

Esta unidade é constituída pelo vale do rio Minho, unidade estreita e perpendicular à 
linha de costa. É um vale bem marcado, amplo no seu troço final mas mais encaixado na 
zona abrangida pela área de estudo, onde o leito do rio é rochoso e irregular. A presença 
do rio Minho confere a esta paisagem a sua identidade, enriquecida pelo rico património 
arquitetónico, incluindo quintas dispersas e as pequenas capelas. Esta unidade abrange 
a maior parte do troço 16 em estudo. Distinguiram-se duas subunidades, distintas no 
que respeita ao relevo e ao uso do solo: 

• SUP 1A – Baixas agrícolas: Até às cotas 180 a 200, o vale do rio Minho apresenta 
declives suaves a médios, agricultados em socalcos mais ou menos largos 
consoante o declive, com um claro predomínio da vinha – esta é uma importante 
zona de produção de vinho Alvarinho – mas também com presença de outras 
culturas, nomeadamente pomares e milho de regadio, num mosaico 
diversificado. É também nesta subunidade que se concentram as habitações e 
apoios à agricultura, em tecido urbano bastante disperso. 
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Fotografia 5.41- SUP 1A (Espanha ao fundo) 

• SUP 1B – Encostas florestadas: acima das cotas 180 a 200 nota-se claramente 
um acentuar dos declives e a ocupação do solo adquire um carácter claramente 
florestal, com alternância de florestas de eucalipto e pinheiro-bravo com matas 
de carvalho-alvarinho e sobreiro e áreas de matos. 

 

Fotografia 5.42- SUP 1B 
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UP 2 – Entre Minho e Lima 

Unidade de relevo expressivo, rasgada pelos vales encaixados dos rios Coura, Âncora e 
Vez, com encostas em geral bastante declivosas e alguns cabeços aplanadas, como é o 
caso da Chã Grande, no topo da Serra de Arga (fora da área de estudo), a uma altitude 
próxima dos 800 m. Também aqui é notável a presença de elementos patrimoniais, 
culturais e naturais, que se refletem numa elevada qualidade paisagística. Importa 
referir a presença de elementos qualificadores da paisagem como moinhos, açudes, 
pontes e trilhos pedestres, equestres e cicláveis, incluindo parte do Caminho de 
Santiago. No entanto, estão também presentes elementos degradativos da mesma, 
nomeadamente parte da autoestrada A3, algumas áreas de exploração de inertes e 
zonas industriais e linhas de transporte de energia e parques eólicos. 

Esta subunidade inclui a Área de Paisagem Protegida do Corno do Bico, a maioria da qual 
dentro da subunidade 2C. É atravessada pela totalidade dos troços 9, 10, 11, 12, 13 e 15 
do projeto em análise; e ainda por parte dos troços 5, 7, 8, 14 e 16. De novo, as 
subunidades de paisagem reconhecem-se sobretudo por corresponderem a 
combinações distintas de relevo e ao uso do solo: 

• SUP 2A – Matriz florestal: a maior parte desta unidade é um território de 
declives elevados, com solos pobres, ocupados por matos e por florestas de 
produção, sobretudo de eucalipto, também de pinheiro-bravo. 

 

Fotografia 5.43 – SUP 2A  
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• SUP 2B – Encostas agrícolas: as áreas côncavas das encostas são mais frescas e 
com melhores solos, pelo que são os locais por excelência onde é feita 
agricultura, sempre em socalcos – esta é uma unidade onde os vales são 
encaixados e as faixas de aluvião estreitas ou inexistentes. O povoamento é feito 
nestas áreas, preferencialmente nos seus limites e ao longo das estradas e 
caminhos, que também se localizam quase sempre nesta subunidade. 

 

 

Fotografia 5.44 – SUP 2B 
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• SUP 2C – Planaltos: As áreas aplanadas no cimo dos cabeços são também locais 
preferenciais para o estabelecimento de parcelas agrícolas, geralmente lameiros 
com pasto para o gado bovino, formando socalcos de maior dimensão. 

 

 

Fotografia 5.45– SUP 2C 

UP3 – Vale do Lima 

O carácter desta paisagem está diretamente associado à morfologia do vale do rio Lima, 
plano e bastante amplo, que contrasta com o relevo vigoroso das unidades confinantes. 
É uma zona agrícola por excelência, associada a povoamento disperso, observável numa 
extensão considerável a partir dos pontos de cota elevada localizados nas proximidades, 
nas unidades vizinhas.  

Na área de estudo, o povoamento intensifica-se na aproximação a Ponte de Lima. A 
identidade desta unidade de paisagem é inseparável do seu património construído, com 
inúmeras quintas ao longo das amplas várzeas. 
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Esta unidade é atravessada por parte dos troços 5, 6, 7 e 8. Consideraram-se as seguintes 
subunidades de paisagem: 

• SUP 3A – Matriz agrícola: subunidade típica, com um notável mosaico agrícola 
associado à presença abundante de água e as unidades agrícolas que mantêm 
ainda um carácter arquitetónico tradicional, com solares, igrejas, conventos, 
pontes, moinhos de água, etc. 

 

Fotografia 5.46– SUP 3A 

• SUP 3B – Ponte de Lima: subunidade constituída pelo centro urbano de Ponte 
de Lima e povoações de Refóios do Lima, com um centro histórico de elevada 
qualidade cénica, mas uma envolvente que denota alguma degradação 
paisagística, nomeadamente pela presença de autoestradas (A3 e A27) e de 
algumas unidades industriais de grande dimensão. 

UP4 – Entre Lima e Cávado 

Esta é uma unidade ainda de relevo vigoroso, com altitudes que já não ultrapassam os 
600 m, atingidos apenas no seu limite Este, com vales bastante bem marcados. Mais 
uma vez, notam-se diferenças significativas entre a zona mais litoral, de declives um 
pouco mais suaves a vales mais abertos, com uma forte ocupação humana tipicamente 
minhota, e a sua porção interior, mais declivosa e com grandes semelhanças com a 
unidade 2, atrás descrita, onde a ocupação humana se restringe aos côncavos do relevo, 
menos agrestes e mais propícios à atividade agrícola. 
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Fotografia 5.47– UP 4 

Esta unidade é atravessada pela totalidade dos troços 1, 2, 3 e 4 do projeto em análise; 
e ainda por parte dos troços 5 e 6. As subunidades de paisagem identificadas são as 
seguintes: 

• SUP 4A – Matriz florestal: tal como anteriormente, a matriz desta unidade é um 
território de encostas declivosas e cumes ocupados por matos e por florestas de 
produção, sobretudo de eucalipto. Neste caso, no entanto, a matriz é mais 
estreita e as áreas ocupadas pelas restantes subunidades são mais extensas e 
têm uma maior presença na unidade. 

 

Fotografia 5.48– SUP 4A 
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• SUP 4B – Vale do Neiva: as áreas de várzea associadas ao rio Neiva são algo 
semelhantes à matriz da unidade anterior (Vale do Lima), mas com uma escala 
menor e uma amplitude visual também mais contida. É uma subunidade 
caracterizada por terrenos de declive suave ocupados por um rico mosaico 
agrícola, com presença de elementos patrimoniais associados a esta atividade. 

 

Fotografia 5.49– SUP 4B 

• SUP 4C – Áreas agrícolas: mais uma vez, as áreas côncavas das encostas e as 
áreas aplanadas de várzea, mais frescas e com melhores solos do que nos 
terrenos ocupados pela matriz florestal, são ocupados por agricultura, 
geralmente em socalcos, com presença marcante da vinha. No entanto, ao 
contrário das unidades anteriores, estas áreas apresentam já alguns elementos 
descaracterizadores, nomeadamente algumas unidades industriais e um 
povoamento com características menos tradicionais e menor qualidade cénica, 
associado a uma rede mais densa de vias de comunicação, incluindo 
autoestradas (A3). 
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Fotografia 5.1 – SUP 4C 

UP 9 – Serras da Peneda e Gerês 

Esta unidade é abrangida pela área de estudo apenas no seu extremo Oeste, que inclui 
apenas os contrafortes das serras e não o seu núcleo mais característico. Esta é uma 
paisagem de morfologia acidentada, características das serras graníticas, com cotas 
elevadas e um clima fresco e húmido, predominantemente temperado, que se reflete 
na presença de vegetação luxuriante. A presença de afloramentos graníticos é marcante 
destas paisagens, de elevado valor cénico. Genericamente, estas são paisagens com 
elevada concordância entre os usos do solo e a aptidão dos locais respetivos, resultando 
uma paisagem globalmente de elevado valor cénico. 

Esta unidade é atravessada por uma extensão considerável dos Troços T5 e T14 e por 
uma pequena parte do Troço T16. 

• SUP 9A – Matriz florestal: de forma análoga ao já descrito para a UP 2, a maior 
parte da UP 9 é um território de declives elevados, com solos pobres, ocupados 
por matos e por florestas de produção de eucalipto e pinheiro-bravo, desta feita 
com a presença incontornável dos afloramentos graníticos que caracterizam os 
cabeços.  
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Fotografia 5.50– SUP 9A 

• SUP 9B – Encostas agrícolas: as áreas côncavas das encostas, mais frescas e com 
melhores solos, destacam-se mais uma vez da matriz pela armação do terreno 
em socalcos com ocupação agrícola, associados a um povoamento disperso mas 
sempre presente nesta unidade, pontuada por espigueiros e outras estruturas 
de apoio à atividade agrícola. A paisagem de socalcos apresenta nesta unidade 
uma elevada qualidade cénica, que esteve na base da classificação, pelo Decreto 
n.º 4/2018, de 15 janeiro, da Paisagem Cultural de Sistelo como Monumento 
Nacional. Segundo este documento, 

A Paisagem Cultural de Sistelo, no concelho de Arcos de Valdevez, abrange os 
lugares de Igreja, Padrão e Porta Cova, encastoados entre o troço inicial do rio 
Vez e a serra da Peneda, e rodeados pelos icónicos socalcos do vale fluvial e pelas 
«brandas» de montanha. A profunda relação entre as populações desta região 
e o seu território, denunciadora do caráter agropecuário e familiar da economia 
local, conduziu à estruturação de uma paisagem única, caracterizada não 
apenas pelo mosaico de formas de ocupação do solo mas igualmente pelo 
domínio de uma arquitetura vernácula centrada no uso do granito, que moldou 
a feição de habitações, templos, pontes e calçadas. 

De remota origem medieval, Sistelo teve desde cedo o seu território organizado 
pela ação humana. Assim se reservaram as zonas com melhor insolação para os 
núcleos de espigueiros, a margem do rio para a implantação de moinhos, as 
distintas altitudes de montanha para os estreitos socalcos e levadas onde se 
cultiva, desde o século XVI, o milho, e, já perto do topo da serra, as áreas planas 
de pasto e cultivo para a prática da pastorícia transumante nas cotas mais altas, 
ainda pontuadas por peculiares abrigos e currais. 
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A Paisagem Cultural de Sistelo é, desta forma, composta por um espaço natural 
de superior qualidade paisagística, natural e ambiental, ao qual se soma um 
notável património etnográfico e histórico cuja preservação e autenticidade é 
fundamental garantir, sobretudo quando são reconhecíveis as ameaças com que 
se deparam as economias tradicionais e a organização do mundo rural. 

 

 

Fotografia 5.51– SUP 9B 
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• SUP 9C – Planaltos: As áreas aplanadas no cimo dos cabeços estão presentes 
também nesta unidade, mas com duas tipologias distintas. As zonas côncavas e 
frescas são ocupadas por lameiros com pasto para o gado bovino, em terreno 
livre ou em socalcos largos; nas zonas convexas e rochosas desenvolve-se 
vegetação espontânea, herbácea e arbustiva baixa. Mais uma vez, esta é uma 
paisagem pontuada por elementos de elevada beleza. 

 

Fotografia 5.52– SUP 9C 

5.13.4 QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM  

A qualidade visual de uma paisagem determina-se pela avaliação dos seus valores 
estéticos, avaliação essa que está sujeita a um elevado grau de subjetividade. A 
paisagem, como realidade apreendida por um observador, é uma experiência sensorial 
complexa. No ato de observação produz-se uma conceção da realidade, que não é 
percebida de forma objetiva, uma vez que é função das características psicológicas do 
observador (VILÀS, 1992). 

Torna-se, no entanto, necessário objetivar a valoração da paisagem. Este é o propósito 
da avaliação da Qualidade Visual da Paisagem, que consiste na quantificação dessa 
valoração, tornando possível a avaliação do valor que a paisagem tem a nível local e 
regional, sobretudo em termos visuais, mas também ao nível funcional. Esta deve 
fundamentar-se numa metodologia clara baseada em caracterizações dos parâmetros 
em análise, descritores da paisagem. 

Os elementos e características considerados responsáveis pela maior ou menor 
valoração de uma paisagem variam de autor para autor. Linton (in VILÀS, 1992) aponta 
para a morfologia e para o uso do solo: áreas montanhosas são por ele tidas como mais 
atrativas do que colinas, e estas mais do que planícies; paisagens agrestes ou terrenos 
de cultivo são mais valorizadas do que paisagens urbanas ou industriais. Lagos, rios e 
outras superfícies de água são elementos valorizadores apontados por Zube et al. e por 
Shafer et al., tal como afloramentos rochosos, por Civco (in VILÀS, 1992). 
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Quanto maior a extensão de paisagem que a nossa vista abarca, menor é a perceção 
individual de cada um dos seus atributos (linhas, cor, forma, textura, escala, diversidade) 
e, consequentemente, maior a importância da sua avaliação conjunta. 

Nos casos, como o presente, em que o território é marcado pela intervenção do homem, 
a paisagem define-se como a expressão duma ação humana continuada que lhe confere 
individualidade e autenticidade cultural. No caso particular do Minho, as áreas de 
culturas em socalcos, sobretudo no troço inferior das encostas dos vales fluviais, 
associadas a um povoamento ainda tradicional, com presença do granito não apenas na 
arquitetura vernacular, mas também nas calçadas, nas pontes e nas igrejas e capelas. 

A avaliação da Qualidade Visual da Paisagem é feita com recurso à análise de diversos 
parâmetros intrínsecos da mesma, tais como exposições, declives, intrusões visuais, 
valores naturais e culturais. Desta análise resulta a carta síntese de qualidade visual 
(DESENHO 19 do Volume III – Peças Desenhadas). 

As três classes obtidas resultam da intersecção das cartas temáticas analisadas. Sobre 
cada uma das cartas temáticas, numa malha ortogonal com 5 m de lado, atribuiu-se ao 
território a seguinte classificação: 

Quadro 5.102 – Classificação e Parâmetros considerados para análise de Qualidade Visual 

PARÂMETRO VALORAÇÃO 

DECLIVES 

< 3% 0 

3-16% 2 

>16% 1 

EXPOSIÇÕES 

Norte 0 

Este 1 

Sul 2 

Oeste 1 

Sem exposição 0 

USO DO SOLO 

Tecido urbano tradicional 3 

Tecido urbano com outra tipologia 0 

Sistemas culturais tradicionais 3 

Culturas intensivas 0 

Florestas autóctones 1 

Florestas de espécies exóticas -1 

Vegetação arbustiva e herbácea 0 

Corpos de água 2 

INTRUSÕES VISUAIS 

Presentes -2 

Ausentes 0 
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PARÂMETRO VALORAÇÃO 

VALORES PAISAGÍSTICOS 

Presentes 2 

Ausentes 0 

 

O resultado do somatório das malhas referentes a cada tema, quadrícula a quadrícula, 
é uma carta síntese com três classes homogéneas: baixa, média e elevada qualidade da 
paisagem. Estas resultam de uma agregação dos valores obtidos pela aplicação da tabela 
de valoração à área de estudo. 

Esta é uma paisagem onde se distinguem claramente duas situações distintas no que 
respeita ao valor cénico e paisagístico. Da observação da Carta de Qualidade Visual da 
Paisagem (DESENHO 19 do Volume III – Peças Desenhadas) obtida conclui-se que uma 
parte considerável da área de estudo (o buffer de 3 km, com cerca de 70.000 ha) 
apresenta qualidade paisagística predominantemente média, que corresponde a cerca 
de 40% da área total do buffer. As zonas de baixa qualidade cénica correspondem 
sobretudo às áreas de cabeços florestados com espécies exóticas, mas também às zonas 
com presença de elementos cenicamente intrusivos, como áreas de concentração de 
vias de comunicação ou áreas de exploração de inertes (cerca de 35%); a presença de 
flora exótica invasora, em particular de acácias, é também um elemento degradativo da 
qualidade cénica. Finalmente, as áreas de elevada qualidade cénica correspondem a 
cerca de 25% da área analisada.  

A qualidade cénica elevada, nestas paisagens, surge associada sobretudo à agricultura 
tradicional e a todos os elementos que esta atividade imprime na paisagem: o terreno 
armado em socalcos de elevada beleza delimitados por muros de pedra solta e renques 
de vinha; casas solarengas, construções de carácter tradicional dispersas pelas zonas 
agricultadas, espigueiros, medas de palha.  

Também a presença de florestas autóctones – sobretudo carvalhais – contribui para a 
qualidade cénica das paisagens minhotas. Importa ainda referir que as áreas de elevada 
qualidade cénica coincidem com os locais de maior presença de população, mas não 
com os troços em análise. As áreas dos diferentes troços em estudo caracterizam-se 
genericamente do seguinte modo: 

Quadro 5.103- Qualidade Visual da Paisagem por Troço 

TROÇO QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

1 
Predominantemente baixa, pontualmente elevada junto a Cabaços e na baixa de Veiga, 
Torrão e Albergaria. 

2 Predominantemente média. 

3 Predominantemente média e baixa, pontualmente elevada junto a Lobagueira. 

4 Predominantemente baixa, média na encosta da margem direita do rio Vade. 

5 
Predominantemente baixa e secundariamente média, pontualmente alta zona de São Jorge, 
junto ao Lima, e na passagem do rio Vez. 
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TROÇO QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

6 
Predominantemente baixa, pontualmente elevada na passagem do rio Trovela e do Rio 
Lima. 

7 Baixa a média, elevada na proximidade do rio Lima. 

8 
Predominantemente baixa na metade Norte, mas com extensas áreas de qualidade elevada 
na metade Sul. 

9 Predominantemente média. 

10 Baixa, pontualmente elevada nas imediações da ribeira as Pias/de Barreiro. 

11 Predominantemente baixa e média. 

12 Predominantemente baixa e secundariamente média. 

13 
Média no terço Sul, baixa no terço médio e variável no terço Norte, com ligeira 
predominância de áreas com média qualidade visual. 

14 Predominantemente baixa e secundariamente média. 

15 Predominantemente baixa e secundariamente média. 

16 Predominantemente baixa, média e pontualmente elevada na aproximação ao rio Minho. 

5.13.5 ÁREAS DE ELEVADA SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA 

A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade estética e da sua capacidade de 
absorção visual. Deste modo, definem-se áreas de elevada sensibilidade paisagística 
como áreas de elevada qualidade paisagística e reduzida capacidade de absorção visual. 

5.13.5.1 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL 

A capacidade de absorção visual de uma paisagem é entendida como a capacidade que 
esta possui para absorver ou integrar a implantação de um elemento ou atividade 
estranhos, sem alteração da sua expressão e da sua qualidade visual. É função, 
sobretudo, da morfologia do terreno. 

A valoração da sensibilidade de uma paisagem depende do número de indivíduos que a 
contemplam. Logo, há que considerar a sua acessibilidade visual, a partir de estradas e 
núcleos populacionais. A sensibilidade visual aumenta com a presença potencial de 
observadores e, consequentemente, com um maior número de locais de onde uma 
determinada zona é vista. 

Para a produção de uma carta de capacidade de absorção visual usou-se o modelo digital 
do terreno já referido.  

Definiu-se um conjunto de pontos dispostos nos locais preferenciais de observação, isto 
é, ao longo de estradas e em aglomerados populacionais, usados em seguida numa 
análise de visibilidades; a cada ponto do território é associado um valor que é função do 
número de pontos preferenciais de observação humana que estão incluídos na sua bacia 
visual. Estabelece-se assim a capacidade de absorção visual da paisagem, enquanto 
característica intrínseca da mesma. 
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Da observação da Carta de Capacidade de Absorção Visual (DESENHO 20 do Volume III 
– Peças Desenhadas) assim obtida conclui-se que na área de estudo predominam as 
classes de elevada capacidade de absorção visual (56% da área). Isto decorre do tipo de 
relevo, com vales muito encaixados, e da localização dos potenciais observadores – em 
povoações e ao longo das vias de comunicação – predominantemente no troço inferior 
das encostas e apenas pontualmente em locais altos em portelas ou em áreas 
planálticas. As áreas de menor capacidade de absorção visual ocorrem nas zonas de cota 
mais elevada e em vales abertos, quando associados a elevada frequência de 
observadores. A área de implantação do projeto em estudo apresenta elevada 
capacidade de absorção visual a Norte do festo que separa as bacias do Minho e do Lima 
e, de um modo geral, a Sul do festo que separa o Lima do Neiva; e baixa a média entre 
estas duas linhas de festo. 

5.13.5.2 SENSIBILIDADE DA PAISAGEM 

A sensibilidade da paisagem é então definida com base nas duas coberturas 
cartográficas anteriormente produzidas. O estabelecimento de pares ordenados 
permite delimitar zonas homogéneas de sensibilidade da paisagem do seguinte modo: 

Quadro 5.104- Critérios considerados para análise de sensibilidade da Paisagem 

QUALIDADE 

DA PAISAGEM / CAPACIDADE 

DE ABSORÇÃO VISUAL 

Baixa Média Elevada 

Baixa Média Elevada Muito elevada 

Média Baixa Média Elevada 

Elevada Baixa Baixa Média 

 

Pela observação da Carta de Sensibilidade Paisagística (DESENHO 21 do Volume III – 
Peças Desenhadas) obtida pela aplicação desta tabela percebe-se que a área em análise 
apresenta dominância das classes de baixa (50% do buffer) e média (35%) sensibilidade 
paisagística, com alguns núcleos de elevada (13%) e muito elevada (2%) sensibilidade, 
onde a capacidade de absorção visual é baixa e a qualidade cénica elevada.  

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 dos diferentes 
troços em estudo caracterizam-se genericamente do seguinte modo: 
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Quadro 5.105- Caracterização da Sensibilidade da Paisagem por Troço Alternativo 

TROÇO SENSIBILIDADE DA PAISAGEM 

1 Predominantemente baixa e secundariamente média, com áreas de elevada sensibilidade 
no troço a Sul de Rebordões. 

2 Predominantemente baixa e secundariamente média. 

3 Predominantemente baixa, média e elevada nos extremos do corredor. 

4 Predominantemente baixa e média, elevada no extremo Norte do corredor. 

5 Predominantemente média, secundariamente baixa; elevada a Este de Arcos de 
Valdevez, na zona de Vale; e junto a Couto, Gondoriz, S. Cosme e S. Damião e Vilela. 

6 Predominantemente baixa e média. 

7 Predominantemente média e secundariamente elevada. 

8 Predominantemente baixa, média e elevada na zona central do corredor, na zona de 
Martim/Devesa/Calheiros. 

9 Baixa na metade Sul, média e elevada na metade Norte. 

10 Predominantemente baixa. 

11 Baixa, média e elevada no extremo Este. 

12 Predominantemente baixa e média nos dois terços Sul, baixa no terço Norte. 

13 Predominantemente média no terço Sul, baixa nos terços Norte. 

14 Predominantemente baixa, pontualmente média. 

15 Predominantemente baixa. 

16 Predominantemente baixa. 

5.13.6 SÍNTESE 

A área de implementação do projeto em análise e sua envolvente caracteriza-se 
sumariamente no que respeita à paisagem do seguinte modo: 

Os Troços 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 troços em análise. 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. 
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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. 
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. 
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5.14 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE SEM PROJETO 

5.14.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No presente Capítulo pretende-se avaliar os efeitos que teria a opção de não ser 
construída a Linha dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV, ou seja, 
ponderar a opção zero. No sentido de possibilitar a previsão e avaliação dos impactes 
ambientais resultantes da implementação do Projeto em estudo, devem ser tidas em 
consideração as suas características construtivas, bem como, o estado atual do 
ambiente no momento da implantação do Projeto. 

Desta forma, o cenário de evolução previsível para esta área, fundamentada em 
indicadores económicos, demográficos e nos planos de ordenamento da área 
interessada, não perspetiva qualquer alteração sensível nos padrões socioeconómicos e 
ambientais que se observam atualmente, ou seja, não se prevê, assim, uma modificação 
sensível da situação de referência identificada, sendo esta, portanto, um bom suporte 
para a análise a concretizar em seguida. 

5.14.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

De uma forma geral, na ausência do projeto em estudo, para a maioria dos fatores em 
avaliação, prevê-se que a situação atual se mantenha inalterada. 

De realçar alguns fatores como o Clima e alterações climáticas, pois é expectável que o 
clima na região em estudo sofra uma evolução em linha com as projeções climáticas 
realizadas a nível nacional, e que se baseiam em cenários de Alterações Climáticas.  

Em seguida apresenta-se os principais resultados dos cenários climáticos realizados a 
nível nacional. A uma escala mais regional, avalia-se as principais conclusões das 
Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas realizadas no âmbito 
ClimAdapt.PT, aprovadas e representativas da área em estudo.  

Assim, a evolução do Clima para Portugal Continental, na ausência do projeto, foi 
analisada no âmbito dos projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, tendo por base 
simulações de diferentes modelos climáticos. Nestes estudos sugere-se, para o período 
2080-2100, o seguinte cenário climático (APA, 2018): 

• Todos os modelos, em todos os cenários, preveem um aumento significativo da 
temperatura média em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI; 

• O aumento da temperatura máxima no Verão situar-se-á entre os 3°C na zona 
costeira os 7°C no interior e será acompanhado por um incremento da 
frequência e intensidade de ondas de calor; 

• Haverá um aumento relevante no número de dias quentes (máxima superior a 
35°C) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20°C), enquanto são esperadas 
reduções em índices relacionados com tempo frio (por ex., dias de geada ou dias 
com temperaturas mínimas inferiores a 0°C); 
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• Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do 
clima térmico, designadamente os relacionados com o incremento da 
frequência e intensidade das ondas de calor, com o aumento do risco de 
incêndio, com a alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e com 
implicações sobre os recursos hídricos; 

• No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente 
maior. Contudo, quase todos os modelos analisados preveem redução da 
precipitação em Portugal Continental durante a Primavera, Verão e Outono. O 
modelo regional, com maior desagregação espacial, aponta para um aumento 
na precipitação durante o Inverno, devido a aumentos no número de dias de 
precipitação forte (acima de 10mm/dia); 

Num âmbito mais regional foram analisadas as projeções climáticas apresentadas na 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Viana do Castelo (um 
dos 26 concelhos que participaram no projeto ClimAdapt.PT, e que, à semelhança de 6 
concelhos abrangidos pela área de estudo, pertence ao Alto Minho). Estas projeções 
foram elaboradas com base em dois modelos regionalizados para a Europa pelo projeto 
CORDEX5 a partir de dois modelos globais:  

• Modelo 1: SMHI-RCA4 (regional), a partir do MOHC-HadGEM2 (global); 

• Modelo 2: KNMI-RACMO22E (regional), a partir do ICHEC-EC-EARTH (global). 

Estas projeções regionais estão em concordância com as projeções nacionais e revelam 
que: 

• Haverá uma diminuição da precipitação média anual, podendo variar entre 5% 
e 21% no final do século. Nos meses de inverno não se verifica uma tendência 
clara (variações entre -14% e +18%), projetando-se uma diminuição no resto do 
ano, com variações entre os 7% e os 31% na primavera e os 6% e os 29% no 
outono. Diminuição do número de dias com precipitação, entre 11 e 28 dias por 
ano. Aumento da frequência e intensidade das secas; 

• Haverá uma subida da temperatura média anual, entre2°C e 4°C, no final do 
século. Aumento acentuado das temperaturas máximas o verão e outono (entre 
2°C e 5°C). O n.º de dias com temperaturas muito altas (Tmáxima ≥35°C) e de 
noites tropicais (Tmínima≤20°C) aumenta. O n.º de ondas de calor será mais 
frequente; 

• Registar-se-á o aumento do nível médio do mar entre 0,17m e 0,38m para 2050 
e entre 0,26m e 0,82m até ao final do séc. XXI; 

• Os fenómenos extremos ocorrerão com maior frequência, em particular de 
precipitação intensa ou muito intensa. Tempestades de inverno mais intensas, 
acompanhadas de chuva e vento forte.  
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Tendo em conta a proximidade prevê-se que, no que respeita às variáveis climáticas, a 
evolução da situação na zona abrangida pelo projeto será idêntica à avaliada para a 
região em estudo.  

A evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com 
eventos climáticos, dos quais se destacam: 

• Aumento do risco de incêndio, danos para vegetação/biodiversidade e danos 
para as cadeias de produção, devido às temperaturas elevadas e ondas de calor; 

• Danos para a saúde, relacionado com as temperaturas elevadas e as ondas de 
calor; 

• Inundações resultantes de fenómenos de precipitação excessiva e danos em 
edifícios e infraestruturas, deslizamentos de vertentes, alterações nos estilos 
vida e danos para a vegetação e alterações na biodiversidade; 

• Subida do nível médio do mar é responsável por fenómenos de erosão costeira 
e danos para o sistema dunar, danos para a vegetação e biodiversidade, 
alterações nos estilos de vida e deslizamentos de vertentes.  

• Vento forte pode conduzir a danos para a vegetação, danos em edifícios e 
infraestruturas, queda de estruturas e danos para o sistema dunar.  

De ressalvar, contudo, que se encontra atualmente em fase de desenvolvimento um 
Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da região do Alto Minho, 
que abrange 6 dos municípios da área de estudo, cuja implementação permitirá 
minimizar os impactes futuros dos eventos climáticos extremos, e tornar assim o 
município mais resiliente e adaptado às Alterações Climáticas. 

5.14.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Do ponto de vista da Geologia e Geomorfologia, considera-se que na ausência do 
projeto se mantêm as características identificadas na situação de referência. 

5.14.4 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Relativamente à qualidade da água (superficial e subterrânea) admite-se que continue 

a ocorrer afetação por fontes de poluição atualmente existentes, sobretudo as de 

natureza difusa com origem em atividades agrícolas e agropecuárias.  

Atendendo à previsível continuidade de esforços nas condições de infraestruturação e 

saneamento nos concelhos atravessados pelos troços em estudo, necessários para dar 

resposta ao cumprimento de normativos legislativos e objetivos de qualidade ambiental 

para as massas de água, se possa perspetivar uma eventual melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos das águas a médio/longo prazo, sobretudo nas massas de água que 

apresentam atualmente pior qualidade. 
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5.14.5 SOLOS 

Do ponto de vista dos solos, considera-se que na ausência do projeto se mantêm as 
características identificadas na situação de referência, a longo prazo, visto não ser 
previsível que ocorram alterações topográficas significativas. Importa referir, que a nível 
evolutivo, as características pedológicas da região estarão normalmente dependentes 
da intensidade de atuação dos fatores de formação dos solos, entre os quais se destaca 
o fator tempo, como um dos mais relevantes. 

5.14.6 USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Relativamente à ocupação do solo a projeção da evolução da situação atual, sem a 
construção do projeto, faz prever que se mantenham as características globais 
identificadas atualmente, nos termos dos desígnios e visão para o território dada pelos 
diversos instrumentos de ordenamento incidentes. 

5.14.7 BIODIVERSIDADE 

No caso de não implementação da Linha Dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço 
Português, a 400 kV, considera-se que a nível da biodiversidade a situação se manterá 
muito semelhante à descrita na situação de referência. 

5.14.8 AMBIENTE SONORO 

A evolução das condições acústicas atuais, sem a implementação do Projeto em título 
(ruído residual), está dependente essencialmente do aumento dos volumes do tráfego 
em circulação na rede viária existente, visto que esta constitui a principal fonte de ruído 
nos locais com interesse. 

Para efeitos do presente estudo, considera-se que o ambiente sonoro na ausência do 
Projeto se manterá equivalente ao atual, uma vez que não se preveem alterações 
significativas na rede viária. 

5.14.9 SOCIOECONOMIA 

Na ausência do projeto em análise prevê-se que, grosso modo, o contexto 
socioeconómico evolua dentro dos parâmetros atualmente observados. 

É expectável que a área de regadio e correspondente intensificação da agricultura 
continuem a aumentar, através da plantação de áreas de dimensão considerável de 
vinha e olival, como tem ocorrido até aqui, ou de novas culturas que venham a tornar-
se rentáveis, em função da evolução dos ciclos económicos. Na ausência do projeto em 
análise, este aumento ocorrerá provavelmente a um ritmo mais lento e de forma mais 
irregular. 
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5.14.10 SAÚDE HUMANA 

A evolução da situação de referência previsível na ausência do Projeto, de acordo com 
a análise efetuada, não perspetiva uma grande alteração na saúde humana atual.  

5.14.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

O modelo territorial proposto nos PDM prevê uma expansão de áreas urbanas, embora 
defina também a conservação/ manutenção do solo rural. No entanto, no geral, o 
cenário de evolução previsível para a área em estudo na ausência de projeto, não prevê 
uma grande alteração nos padrões de ordenamento e ambientais que se observam 
atualmente. 

Não se perspetiva nesta fase alterações relevantes ao regime de servidões, restrições 
administrativas e condicionantes ao uso do solo na área de estudo. 

5.14.12 PAISAGEM 

Na ausência do projeto em análise prevê-se que a paisagem envolvente ao mesmo 
evolua dentro dos parâmetros atualmente observados. 

5.14.13 PATRIMÓNIO CULTURAL 

As tendências de evolução associadas ao património arqueológico e etnográfico estarão 
diretamente dependentes do desenvolvimento de projetos que possam implicar 
impactes diretos sobre o património inserido no corredor em estudo e de mecanismos 
de expansão urbana e económica. Com o presente nível de conhecimento prevê-se que 
a situação de referência não se irá alterar significativamente. 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco  
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6 AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS  

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E ASPETOS METODOLÓGICOS 

A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um EIA constitui um processo 
complexo tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente 
afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos impactes. 

A amplitude do leque dos potenciais impactes de um projeto, dos fatores físicos e 
ecológicos aos socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade 
ambiental, exige uma abordagem especializada e interdisciplinar com especificidades 
próprias, nomeadamente ao nível das metodologias e técnicas utilizadas na avaliação 
de impactes. A análise específica, por fator ambiental, é, assim, um momento 
indispensável da avaliação. 

No entanto, e tanto mais quanto o EIA constitui uma das peças centrais de um processo 
de tomada de decisão, a análise parcelar, por fator ambiental, deve ser complementada 
por um esforço de integração que procure, tanto quanto possível, dar base a uma análise 
global. 

Deste modo, e para além das metodologias setoriais específicas, torna-se necessário 
estabelecer uma base comum para a análise de cada fator ambiental, que possibilite 
uma avaliação global coerente. 

• Para o efeito, é necessário clarificar, previamente, os seguintes aspetos: 

• Noção de impacte ambiental; 

• Aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes. 

Por impacte ambiental entende-se a alteração, num momento futuro, de um 
determinado fator ambiental, provocada, direta ou indiretamente, por uma ação do 
projeto, quando comparada com a situação, nesse momento futuro, na ausência de 
projeto. 

Esta noção de impacte implica que a análise de impactes, para cada fator ambiental, 
tenha em conta a análise comparativa com a previsível evolução da situação existente, 
na ausência de projeto. 

A análise de impactes envolve as seguintes fases: 

• Identificação de impactes, ou seja, especificar os impactes associados a cada 
fase do projeto e ações a desenvolver; 

• Previsão das características dos principais impactes em função dos critérios 
natureza, tipo, magnitude, área de influência, probabilidade de ocorrência, 
reversibilidade, duração e desfasamento no tempo; 
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• Avaliação da significância dos impactes residuais, ou seja, depois de 
consideradas as medidas adequadas e o grau em que as mesmas poderão 
mitigar os impactes previstos. 

Os aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes do projeto são 
referidos seguidamente, constituindo passos interligados e interativos de um mesmo 
processo. 

Importa salientar que, no âmbito do presente EIA, se considerou a instalação final (e 
potencialmente mais gravosa) da linha dupla numa situação futura com os dois circuitos 
instalados, e não apenas com um terno equipado na instalação inicial, conforme 
mencionado nos objetivos do projeto. Este cenário será aquele avaliado na fase de 
exploração para todos os descritores. 

6.1.1 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES 

A identificação de impactes constitui o primeiro momento da análise e consiste num 
levantamento preliminar de impactes que resulta do cruzamento das ações de projeto 
na fase de construção, exploração e desativação, potencialmente geradoras de 
impactes, com as variáveis consideradas no âmbito de cada fator/vertente ambiental. 

Este procedimento implica a existência de uma listagem das atividades/ações do projeto 
geradoras de impactes (subcapítulo 6.2.1) e uma sistematização das variáveis a 
considerar em cada fator ambiental. Exige uma definição de âmbito e de escalas 
geográficas de análise (subcapítulo 4.1 e 4.2). 

6.1.1.1 ATIVIDADES GERADORAS DE IMPACTES 

A implementação do projeto em análise tem associado um conjunto de ações 
decorrentes das diversas fases de desenvolvimento do mesmo. Esse conjunto de ações 
gera um conjunto de efeitos e potenciais impactes ambientais no decurso das fases de 
pré-construção, construção, exploração e desativação, assumindo relevância no âmbito 
do projeto e presente estudo de impacte ambiental as identificadas em seguida. Estas 
serão codificadas de modo a facilitar a sua referenciação a jusante no presente relatório 
síntese. 

FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

AGI 1: Contacto e negociação com proprietários para ocupação de terrenos; 

AGI 2 Seleção e aprovação dos locais para a localização do estaleiro, parques de 
materiais e outras áreas de apoio à obra; 
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 3: Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra; 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 9: Trabalhos de topografia: piquetagem e marcação das áreas para a abertura 
de caboucos; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 11: Execução de fundações: betonagens para a construção de maciços de 
fundação dos apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e 
colocação das bases do apoio). 

AGI 12: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a 
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e 
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2; 

AGI 13: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e 
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e de 
guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração, 
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha, 
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos 
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas 
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos; 

AGI 14: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e 
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos 
temporários) e sinalização. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

538 

 

A listagem de atividades de construção não representa uma sequência linear – grande 
parte destas ações podem ocorrer em paralelo. O faseamento de obra não está ainda 
definido, sendo o seu planeamento também ajustado em função da negociação com os 
proprietários, nomeadamente no que diz respeito aos períodos preferenciais para o 
decurso das obras de forma a não afetar épocas agrícolas e períodos de pastagem, para 
além de outros condicionalismos a ponderar e incorporar. 

Durante a fase de construção de uma linha elétrica é necessário providenciar a 
instalação de estaleiros. No que se refere ao Projeto em análise, não são conhecidos, 
nesta fase (Estudo Prévio), o número nem localização de estaleiros necessários à 
implantação do projeto. Contudo, no presente relatório é sugerido que os estaleiros 
deverão ocupar, preferencialmente, zonas artificializadas ou previamente 
infraestruturadas (p.e. campos de futebol, armazéns, etc.). Caso não seja possível, há 
condicionantes a respeitar na escolha da sua localização. Ainda assim, e apesar das 
medidas de minimização preconizadas, é previsível que a sua implantação e exploração 
possam causar efeitos negativos no ambiente, ainda que pouco significativos. 

O tipo de máquinas e veículos que se prevê que venham a ser utilizados na obra 
consistirá em viaturas de transporte de equipamentos, materiais e pessoal, gruas e 
escavadoras, roldanas e ferramentas mecânicas e manuais. As viaturas deverão cumprir 
as normas requeridas para as suas características de utilização e, segundo normas da 
REN, S.A., ao Adjudicatário da Obra, é-lhe vedada qualquer ação de manutenção no 
interior dos estaleiros. 

No que diz respeito à abertura de acessos para aceder aos locais dos apoios, de uma 
forma geral dever-se-á privilegiar, sempre que possível, a utilização de caminhos 
existentes. Caso não existam caminhos na vizinhança dos apoios a instalar será 
necessário abrir acessos, o que poderá implicar a necessidade de proceder a 
desmatações e eventuais movimentações de terras. Em fase de Projeto de Execução, 
será apresentado um Plano de Acessos, onde estarão contemplados e quantificados os 
acessos novos ou já existentes a cada apoio inerente à nova linha elétrica. 

Será igualmente necessário proceder-se ao decote ou ao abate de árvores na envolvente 
dos locais de implantação dos apoios, numa área variável, podendo chegar aos 400 m2 
em torno de cada apoio. 

Ainda na fase de construção, e prologando-se durante a fase de exploração, será 
necessário assegurar uma faixa de servidão, correspondente a um corredor de 45 m 
centrado no eixo da Linha Dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV, 
de forma a garantir as distâncias de segurança exigidas pelo RSLEAT e especificações da 
REN, S.A. 

A abertura de caboucos, execução dos maciços de fundação e implantação dos apoios 
implica a ocupação temporária de uma área de trabalho de cerca de 400 m2, que inclui 
as áreas afetas às fundações dos apoios, as áreas de trabalho ocupada pela grua utilizada 
para elevar o apoio e a generalidade da área de trabalho para cada apoio.  
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Uma vez executadas as fundações proceder-se-á à montagem das estruturas dos apoios 
e dos condutores, o que implicará a necessidade de transporte de materiais desde o 
local de fabrico ou de armazenamento até ao local dos apoios, a montagem dos 
elementos e a elevação dos apoios e a montagem dos condutores.  

FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos). 

AGI 16: Inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas: inclui-se a 
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas 
(e substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa 
de servidão da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e 
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de 
Manutenção de Faixa), inspeção e monitorizações ambientais (de acordo 
com Plano de Monitorização, em particular ao nível da avifauna e ambiente 
sonoro, se aplicáveis). 

 

Detalhando a ação geradora de impacte 16: 

• Durante a exploração da linha têm lugar ações programadas de inspeção e 
vistoria, feitas quer por terra quer pelo ar. Neste último caso, a linha poderá ser 
videografada com câmaras de termovisão, para deteção de defeitos; 

• Na fase de exploração poderão decorrer as seguintes possíveis operações de 
manutenção, desencadeadas apenas quando detetada a sua necessidade: 

o recuperação de galvanização; 

o lavagem de isoladores, só justificada em situações de elevada poluição 
industrial ou por poeiras ou de influência salina. Nestes casos, que serão 
pouco prováveis ou frequentes na área deste projeto, procede-se à 
lavagem dos isoladores com jatos de água desmineralizada através de 
meios aéreos; 

o reparação/substituição de elementos das linhas. 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

Este tipo de infraestruturas tem uma vida útil longa, não sendo possível prever, com 
rigor, o horizonte temporal da sua eventual desativação. Não é previsível que venha a 
ocorrer o abandono do corredor da linha, sendo procedimento corrente da REN, SA 
efetuar as alterações que as necessidades de transporte de energia ou a evolução 
tecnológica aconselhem sobre as linhas já instaladas, eventualmente implicando o seu 
upgrading ou uprating. 
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Deste modo, entende-se não se justificar a abordagem dos impactes da desativação da 
linha, dada a grande incerteza face à indefinição de um horizonte temporal para essa 
ação, sendo especulativo considerar a evolução das condições ambientais neste 
território a longo prazo, ou as condições técnicas que haverá na altura para este tipo de 
ações. 

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, dado o 
paralelismo entre muitas das operações implicadas (abertura de acessos, desmatações, 
escavações, entre outras), às quais se devem adicionar os entulhos de construção civil 
provenientes do desmonte dos maciços das fundações dos apoios, os elementos 
metálicos dos apoios e os 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. 

6.1.2 PREVISÃO DE IMPACTES 

A previsão inicia-se no próprio momento da identificação de impactes e tem como 
objetivo fundamental aprofundar o conhecimento das ligações de causa e efeito entre 
as ações do projeto e os potenciais efeitos ambientais delas resultantes, configurando 
futuros possíveis, utilizando, para tal, os métodos e técnicas mais adequados e 
exequíveis às exigências e limitações de um EIA. 

A generalidade das previsões de impactes realizadas no EIA baseia-se nos seguintes 
passos: 

1) Análise das ações de construção, exploração e desativação do projeto, 
recorrendo às informações prestadas pelo proponente e à experiência 
profissional dos técnicos envolvidos; 

2) Recolha e análise de informação sobre impactes verificados em projetos 
similares, recorrendo a bibliografia e, mais uma vez, às informações prestadas 
pelo proponente e à experiência profissional dos técnicos envolvidos; 

3) Discussão da previsão realizada com outros membros da equipa do EIA e outros 
especialistas com experiência prática no âmbito da avaliação ambiental de 
projetos. 
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6.1.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

6.1.3.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTES SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação dos potenciais impactes ambientais induzidos direta ou indiretamente 
pelo projeto, durante as fases de construção, exploração e desativação, é efetuada com 
base na consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respetivo 
local de implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes 
ambientais provocados por projetos deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica 
na realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, as informações e 
elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas no âmbito do EIA a 
desenvolver. 

É utilizada uma escala qualitativa para a expressão dos impactes, baseada nos limiares 
de sensibilidade identificados para os diferentes fatores ambientais. O valor qualitativo 
atribuído a cada impacte tem em conta diferentes parâmetros, que de seguida se 
discriminam. 

No que se refere à sua natureza, os impactes são classificados como positivos ou 
negativos. 

Os impactes são classificados quanto ao seu tipo como impactes diretos ou indiretos. Os 
impactes indiretos do projeto, ou seja, os impactes induzidos pela ocorrência de outros 
impactes, devem ser identificados e caracterizados sempre que se preveja a sua 
ocorrência. 

De acordo com a sua área de influência, os impactes são classificados como locais, 
regionais, nacionais ou transfronteiriços tendo em conta a dimensão da área na qual os 
seus efeitos se fazem sentir. 

A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes são determinados com 
base no conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator 
ambiental, permitindo classificar cada um dos impactes como certo, provável ou 
improvável. 

Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem 
apenas durante um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. Estes 
podem ainda manifestar-se como cíclicos, caso se refiram a uma tendência com 
repetição em intervalos de tempo determinados. 

Quanto à reversibilidade considera-se que os impactes têm um carácter irreversível ou 
reversível consoante os correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se se 
anulam, a médio ou longo prazo, designadamente quando cessar a respetiva causa. 

Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes são considerados imediatos 
desde que se verifiquem durante ou imediatamente após a fase de construção do 
projeto. No caso de só se virem a manifestar a prazo, são classificados de médio 
(sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo. 
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Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo projeto, são 
utilizadas técnicas de previsão que permitem evidenciar a intensidade dos referidos 
impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das ações propostas e a 
sensibilidade de cada um dos fatores ambientais afetados. Assim, traduz-se, quando 
exequível, a magnitude (significado absoluto) dos potenciais impactes ambientais de 
forma quantitativa ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão 
objetiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes é assim 
classificada como elevada, moderada ou reduzida. 

Subsequentemente procurar-se-á atribuir uma significância (avaliação global) aos 
impactes ambientais induzidos pelo projeto, para o que é adotada uma metodologia de 
avaliação, dominantemente qualitativa, que permite transmitir, de forma clara, o 
significado global dos impactes ambientais determinados pelo projeto no contexto 
biofísico e socioeconómico em que o mesmo se insere, ou seja, o significado dos 
impactes induzidos em cada uma das vertentes ambientais analisadas. 

A atribuição do grau de significância de cada um dos impactes terá em conta o resultado 
da classificação atribuída nos diversos critérios apresentados, mas também a 
sensibilidade da equipa do EIA para as consequências desse impacte num contexto 
global; deste modo, poderão verificar-se impactes com classificações semelhantes nos 
diversos parâmetros caracterizadores, mas com resultados globais distintos em termos 
dos respetivos níveis de significância. 

Assim, no que se refere à significância, os impactes ambientais resultantes do projeto 
em análise são classificados como não significativos, pouco significativos, significativos 
ou muito significativos. A significância é determinada consoante o grau de agressividade 
de cada uma das ações em análise, a vulnerabilidade do ambiente onde as ações se farão 
sentir e a possibilidade dos impactes negativos inerentes serem mitigados: 

• os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados muito 
importantes quando determinem importantes afetações sobre as formas de 
relevo ao introduzir alterações significativas na morfologia do terreno; quando 
afetem ou destruam formas naturais, pontos dominantes ou recursos 
geológicos os impactes negativos sobre os solos e uso do solo serão 
considerados muito importantes se forem afetadas áreas significativas para a 
prática agrícola; 

• os impactes negativos sobre a flora/habitats e fauna serão considerados muito 
importantes se determinarem significativas afetações sobre o equilíbrio dos 
ecossistemas existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos 
ecológicos, afetando ou destruindo diversidade ou estabilidade das populações, 
espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de 
algum modo o património natural protegido por legislação específica; 

• em relação aos aspetos socioeconómicos e de saúde humana, os impactes serão 
considerados muito importantes se induzirem alterações significativas sobre a 
forma, condições, saúde e padrões de vida das populações afetadas; 
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• relativamente ao património, os impactes serão considerados muito 
importantes se o impacte implicar uma destruição total da ocorrência e se a 
mesma apresentar valor patrimonial elevado; 

• os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente (água, qualidade do ar e 
ruído) serão considerados muito importantes se ocorrer uma afetação muito 
expressiva nos padrões de qualidade e emissões legalmente estabelecidos, e 
que conduzam a riscos de exposição ambiental e humana a valor não 
regulamentares; 

• no que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior 
subjetividade, é aceite com relativo consenso que deverão ser considerados 
impactes negativos muito importantes aqueles que determinarem alterações 
sobre áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico (em função do seu valor 
intrínseco ou da sua raridade), tendo em consideração o grau de intrusão visual 
provocado, a sensibilidade paisagística e visual da área, a extensão da área 
afetada e o número de potenciais observadores envolvidos.  

Os impactes identificados e classificados de acordo com o supracitado podem ainda ter 
um carácter simples ou cumulativo. 

Impactes cumulativos são impactes gerados ou induzidos pelo projeto em análise que 
se irão adicionar a perturbações induzidas por projetos passados, presentes ou previstos 
num futuro razoável, bem como pelos projetos complementares ou subsidiários, sobre 
qualquer uma das vertentes ambientais consideradas. Este tipo de impactes pode assim 
resultar da acumulação de impactes similares ou da interação sinergística de diferentes 
impactes, cuja importância final resulta maior que a soma dos impactes individuais que 
os originam. 

Na identificação e avaliação destes impactes cumulativos, segue-se a metodologia geral 
acima identificada, associada a alguns passos adicionais: 

• Identificação dos recursos afetados pelo projeto; 

• Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do 
impacte sobre o recurso; 

• Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou 
razoavelmente previsíveis no futuro que afetaram, afetam ou podem vir a 
afetar, com significado, os recursos identificados; 

• Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes 
dos restantes projetos ou ações identificadas e determinação da importância 
relativa na afetação dos recursos; 

• Identificação de medidas de mitigação ou valorização de impactes. 

No Quadro 6.1 resumem-se os critérios a utilizar na caracterização de impactes. 
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Quadro 6.1 – Critérios classificadores a utilizar na avaliação de impactes ambientais 

CARACTERÍSTICA DO IMPACTE AVALIAÇÃO 

NATUREZA 
Positivo 

Negativo 

TIPO 
Direto 

Indireto 

ÁREA DE INFLUÊNCIA (EXTENSÃO) 

Local 

Regional 

Nacional 

Transfronteiriço 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

Certo 

Provável 

Improvável 

DURAÇÃO 

Temporário 

Permanente 

Cíclico 

REVERSIBILIDADE 
Reversível 

Irreversível 

DESFASAMENTO NO TEMPO 

Imediato 

Médio prazo (+/- 5 anos) 

Longo Prazo 

MAGNITUDE 

Elevada 

Moderada 

Reduzida 

SIGNIFICÂNCIA 

Não significativo 

Pouco significativo 

Significativo 

Muito significativo 

CARÁCTER 
Simples 

Cumulativo/sinergético 

6.1.3.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS 

A avaliação de impactes realiza-se após consideração da integração de medidas que 
permitam evitar, reduzir ou eliminar os impactes negativos identificados, bem como 
potenciar os impactes positivos. 

O objetivo da avaliação de um dado impacte é determinar a importância relativa e 
aceitabilidade dos impactes residuais. A identificação e qualificação dos impactes 
residuais é, assim, o objetivo último da avaliação de impactes ambientais no decurso de 
um EIA, facultando ao decisor o quadro final dos efeitos de um dado projeto já 
contemplando a sua possível mitigação. 
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Assim, como importante etapa no processo de avaliação global de impactes deverá ser 
efetuada a análise quanto à sua possibilidade de mitigação (ou maximização, no caso de 
impactes positivos), ou seja, se é aplicável/viável a execução de medidas mitigadoras 
(impactes mitigáveis) ou se os seus efeitos se farão sentir com a mesma intensidade 
independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas (impactes não 
mitigáveis). 

Quadro 6.2 – Critério “possibilidade de mitigação” para a avaliação de impactes residuais 

CARACTERÍSTICA DO IMPACTE AVALIAÇÃO 

POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO 
Mitigável / Maximizável 

Não Mitigável / Maximizável 

 

Subsequentemente à identificação da possibilidade de mitigação e proposta/desenho 
de medidas em conformidade com os objetivos do projeto mas focadas na prevenção, 
mitigação ou eliminação de impactes ambientais negativos, e/ou maximização de 
eventuais impactes positivos, tendo em consideração também a sua viabilidade técnica 
e ambiental, é feito o exercício de qualificação dos impactes residuais. 

Os impactes residuais são impactes não mitigáveis e/ou impactes que permanecem, 
ainda que em menor grau, na sequência da implementação das medidas de mitigação 
apropriadas. Estes impactes são apresentados tipicamente no âmbito da avaliação 
global do projeto, para apoiar a decisão quanto à viabilidade ambiental do projeto 
considerando a avaliação ambiental residual pós implementação medidas de 
minimização. 

Seguidamente, são analisados os impactes sobre os vários descritores ambientais em 
análise.  
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6.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

6.2.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto são 
efetuadas com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção, 
exploração e desativação) e a sua implicação na eventual alteração do padrão natural 
das condições climatéricas da área do corredor. 

6.2.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE 

As ações geradoras de impactes identificadas que se podem traduzir num impacte sobre 
o clima e alterações climáticas são as seguintes: 

6.2.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

6.2.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos). 

AGI 16: Inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas: inclui-se a 
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas 
(e substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa 
de servidão da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e 
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de 
Manutenção de Faixa), inspeção e monitorizações ambientais (de acordo 
com Plano de Monitorização, em particular ao nível da avifauna e ambiente 
sonoro, se aplicáveis). 
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6.2.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Uma vez que a construção dos elementos de projeto não exigirá trabalhos significativos 
de movimentação de terras que conduzam a uma alteração significativa da morfologia 
do terreno, nem a alteração significativa do coberto vegetal, considera-se que as ações 
passíveis de provocar impactes sobre o Clima são não significativas, nem mesmo a nível 
microclimático. Neste sentido, não se preveem medidas de minimização específicas 
para este fator. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados não ocorrerá em número suficiente que 
justifique um aumento significativo de emissões de gases com efeito de estufa para a 
atmosfera e que seja passível de contribuir para as alterações climáticas, pelo que o 
impacte da fase de construção é inexistente. 

6.2.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

6.2.4.1 NATUREZA E VOLUME DE EMISSÕES DE GEE 

As emissões de gases com efeito de estufa serão de natureza indireta, estando 
relacionadas com a produção de energia elétrica associada às perdas da linha (AGI 16), 
mas também de natureza direta, decorrente da circulação de veículos para 
inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas (AGI 17). 

A circulação de veículos não ocorrerá em número suficiente que justifique um aumento 
significativo de emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera e que seja 
passível de contribuir para as alterações climáticas, pelo que o impacte da AGI17 é 
inexistente. 

No que diz respeito ao funcionamento geral da linha (AGI 16) nesta fase estima-se que 
as perdas médias anuais de energia, na Linha Dupla Ponte de Lima-Fontefría, Troço 
Português, a 400 kV, serão não inferiores a 2.357 kW/km de linha e não superiores a 
11.783 kW/km. Assumindo o funcionamento contínuo da linha elétrica ao longo do ano, 
conclui-se que as perdas estarão entre os 0,27 kWh/km e os 1,35 kWh/km. Não se 
sabendo a extensão exata da linha, e recorrendo à média dos fatores de emissão25 dos 
últimos 5 anos para os quais há valores disponíveis (2013 a 2017), o fator de conversão 
a aplicar será 185,3 g CO2e/kWh, e o valor de emissões associadas à energia 
desperdiçada encontrar-se-á entre os 0,05 tCO2e/km e os 0,25 tCO2e/km. 

Assim pode concluir-se que o projeto terá, na sua fase de exploração, um impacte sobre 
o clima negativo, indireto, a nível nacional, de efeitos a médio/longo prazo, provável, 
permanente, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. Considera-se ser 
de carácter simples na maioria dos troços e de carácter cumulativo nos troços onde 
passam outras LMAT. 

 

25 Valores disponibilizados anualmente no site www.edp.pt 
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6.2.4.2 VULNERABILIDADE DO PROJETO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Neste subcapítulo pretende-se identificar os potenciais impactes das Alterações 
Climáticas sobre o projeto, para as variáveis climáticas relevantes (temperatura, 
precipitação, vento e neve/geada) considerando a evolução prevista para a região em 
estudo, tendo por base as projeções climáticas realizadas no âmbito do ClimaAdaPT. Por 
outro lado, pretende-se identificar as medidas de adaptação previstas pela REN que 
permitem reduzir a vulnerabilidade do projeto à ocorrência das Alterações Climáticas. 

No Quadro 6.3 identificam-se as variáveis climáticas que podem afetar a linha elétrica e 
o seu funcionamento, e associa a cada variável o impacte expectável no projeto. Para 
cada impacte são numeradas opções de adaptação previstas de implementar pela REN 
e de que forma permitem reduzir a vulnerabilidade do projeto.  

Conclui-se, pela análise do quadro seguinte, que os principais impactes estarão 
associados à ocorrência de incêndios florestais (pela existência de condições 
climatéricas favoráveis, como temperaturas muito elevadas), que podem ser reduzidos 
se foram seguidas as medidas de gestão das florestas indicadas, e à ocorrência de 
trovoadas intensas, para o qual também estão previstas medidas de adaptação, que 
reduzem a vulnerabilidade do projeto. A deposição de poeiras, devido à ocorrência de 
períodos longos de seca, pode também conduzir a problemas na linha elétrica que 
podem contudo ser controlados se se mantiver um plano de limpeza e substituição de 
isoladores implementado. De realçar ainda os ventos fortes, com impactes sobre o 
projeto potencialmente elevados, com eventual queda de cabos, apoios e falhas de 
energia.  
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Quadro 6.3 – Vulnerabilidade do projeto às Alterações Climáticas – Impactes e medidas de adaptação 

VARIÁVEIS CLIMÁTICAS CRÍTICAS POTENCIAIS IMPACTES MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO 

Temperatura: Aumento da 
temperatura média e das 
temperaturas máximas e mínimas. 
O aumento da temperatura 
ambiente situar-se-á entre os 3°C 
aos 5°C. 

Eventual redução da potência nominal (aumento das perdas e redução da capacidade de 
transporte) terá um impacte reduzido na capacidade de transporte das linhas de Muito 
Alta Tensão e consequentemente nas perdas associadas ao transporte de eletricidade. 
Estima-se que um aumento de temperatura ambiente em 3°C cause um aumento das 
perdas médias de 0,2%. 
Redução da flexibilidade na gestão das redes. 
Eventual ocorrência de contornamentos. 

• Os parâmetros de cálculo para linhas novas são revistos, sempre que 
verificados desajustamentos  

• Caso se verifique a necessidade ao longo do tempo de vida útil da linha, 
pode proceder-se à adequação da capacidade de transporte (p.e. 
uprating). 

Aumento das “flechas” (diminuição da distância dos cabos ao solo, árvores, edifícios ou 
outros obstáculos) 

• A distância dos cabos condutores a solo e outros obstáculos adotada pela 
REN é superior ao definido no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar n.º 1/92) de forma a 
minimizar os condicionalismos ao uso do solo. Em simultâneo, permite 
maior flexibilidade caso se venha a verificar aumento das flechas. 

Temperatura: aumento da 
frequência de incêndios florestais, 
como consequência das 
temperaturas muito elevadas. 

Efeitos diretos nas linhas aéreas, aumento da flecha dos condutores, aumento do número 
de disparos fortuito das linhas e aumento do desgaste dos equipamentos de corte, avarias 
de equipamentos sensíveis em subestações, entre outros.  
As linhas em consequência dos incêndios podem sair de serviço. 
Considera-se que a elevada exposição das linhas à ocorrência de incêndios conduz a um 
impacte sobre o projeto potencialmente elevado deste fenómeno climático 

A gestão da faixa de servidão da linha e a gestão de combustível 
realizadas minimizam a vulnerabilidade das infraestruturas a incêndios 
florestais. 
Sempre que necessário será realizada a revisão das políticas de 
monitorização e manutenção de equipamentos. 

Precipitação: Redução da 
precipitação. Prevê-se a 
diminuição da precipitação média 
anual entre 5% e 21% no final do 
século. 

Períodos secos mais longos conduzem a maior predisposição à deposição de poeiras e 
resíduos capazes de facilitar contornamentos. Este impacte é potencialmente elevado e 
deve ser controlado pela aplicação das medidas de adaptação. 

Está prevista a realização da limpeza ou substituição dos isoladores 
sempre que se revele necessário. 

Precipitação: Precipitação intensa. 
Prevê-se um aumento de 
ocorrência de fenómenos 
extremos de precipitação. 

Inundações derivadas da ocorrência de precipitação intensa num curto espaço de tempo 
podem levar à inoperacionalidade da linha e consequentemente a perda de resiliência do 
sistema. 
Uma vez que a área de estudo dos troços 5, 6, 7 e 8 cruzam com Áreas de Risco Potencial 
Significativo de Inundação identificadas na RH11, este impacte será provável, mas pode ser 
evitado com as adequadas opções de trajeto. 

As linhas construídas em áreas inundáveis são dimensionadas de forma a 
que se mantenham em serviço mesmo em caso de inundação. 
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VARIÁVEIS CLIMÁTICAS CRÍTICAS POTENCIAIS IMPACTES MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO 

Precipitação: Aumento da erosão 
dos solos, devidos aos fenómenos 
de precipitação intensa. 

Instabilidade das infraestruturas. As instalações podem ficar inoperacionais conduzindo a 
perda de resiliência do sistema. 
Não é expectável que ocorra falta de sustentação de apoios devido a deslizamentos de 
terras sem interação humana (por exemplo – remoção de terras que descalcem o apoio), 
pelo que o impacte será pouco provável de ocorrer. 

Em fase de construção são realizados estudos geotécnicos e executadas 
fundações especiais, sempre que necessário.  

Vento: Ventos extremos (ex. 
ciclones) 
Prevê-se um aumento de 
ocorrência de fenómenos 
extremos de vento forte. 

Eventual queda de condutores e apoios (Ventos de intensidade excecional podem originar 
danos diretos nas linhas aéreas e outras infraestruturas). As instalações podem ficar 
inoperacionais conduzindo a perda de resiliência do sistema. 
Os eventuais efeitos do vento forte sobre a linha elétrica determinam que o impacte deste 
evento climático sobre o projeto será potencialmente elevado.  

O Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão e a Norma 
Europeia aplicada a Portugal (NP EN50341) definem os parâmetros 
relacionados com a ação do vento a considerar no projeto de linhas.  
A frequência dos fenómenos extremos ainda não justificou revisão dos 
critérios de dimensionamento.  

Neve e gelo: 
Prevê-se uma diminuição dos dias 
de geada e aumento da 
temperatura mínima 

As instalações podem ficar inoperacionais conduzindo a perda de resiliência do sistema.  
Uma vez que se prevê uma diminuição da ocorrência deste fenómeno, considera-se que 
este impacte passará a ser residual. 

O Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão e a Norma 
Europeia aplicada a Portugal (NP EN50341) definem os parâmetros 
relacionados com a ação do gelo a considerar no projeto de linhas. 

Tempestades: Trovoadas intensas. 
Prevê-se um aumento das 
tempestades de inverno. 

Aumento do número de disparos fortuito das linhas e aumento do desgaste dos 
equipamentos de corte.  
Eventual saída de serviço de linhas. 
As instalações podem ficar inoperacionais conduzindo a perda de resiliência do sistema. 
Tendo em conta a descrição das consequências deste evento climático, considera-se que o 
impacte da ocorrência de trovoadas sobre o projeto é elevado.  

Existe um guia de coordenação de isolamento da Rede Nacional de 
Transporte, periodicamente revisto, e que define os critérios orientadores 
do projeto. 
Caso a monitorização realizada ao longo do tempo de vida útil da linha 
revele que o índice de sobretensões atmosféricas que originam defeitos 
for superior ao expectável podem fazer-se correções pontuais (p.e. 
descarregadores de sobretensões, hastes de guarda com maior ângulo de 
cobertura, entre outras soluções). 
As políticas de monitorização e manutenção de equipamentos serão 
revistas sempre que necessário. 

1 – Áreas identificadas na Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações, da Região Hidrográfica 1 (novembro de 2018). 
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6.2.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Considera-se que os impactes no clima e alterações climáticas resultantes da 
desativação da linha elétrica são inexistentes. 

6.2.6 SÍNTESE DE IMPACTES NO CLIMA 

No Quadro 6.4 apresenta-se uma síntese dos impactes no clima e alterações climáticas 
durante as fases do projeto em análise 
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Quadro 6.4 – Síntese de Impactes no Clima e Alterações Climáticas 
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CONSTRUÇÃO 

Afetação do clima à microescala 
AGI 5, AGI 7,  
AGI 9, AGI 10 

- Dir L Imp P Irrev MP SS NS Spl NMit R SS 

EXPLORAÇÃO 

Emissões de GEE associadas à energia perdida durante o 
seu transporte 

AGI16 - Ind Nac Prov P Rev LP R PS 
Spl/ 
Cum 

NMit R PS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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6.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.3.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Os impactes de um projeto de linhas de transporte de energia sobre a geologia e 
geomorfologia ocorrem, essencialmente, na fase de construção e estão relacionados 
com a destruição e/ou afetação de formações geológicas com interesse económico e/ou 
científico/patrimonial, em consequência de atividades que envolvam escavações e/ou 
movimentação de terras. 

Atendendo a que a profundidade máxima de escavação necessária à abertura de 
caboucos é reduzida, é previsível que as interações com as formações geológicas se 
façam sentir apenas sobre as camadas superficiais (já de si alteradas), e que assumam 
uma significância reduzida quando não estão sobre áreas de interesse para a exploração 
de recursos geológicos. 

De uma forma geral a abertura dos caboucos é realizada por meios mecânicos, sendo o 
recurso a explosivos apenas considerado no caso dos apoios fundados sobre maciço 
rochoso, desconhecendo-se, nesta fase, os locais onde isso poderá eventualmente 
ocorrer. 

6.3.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES NA GEOLOGIA 

Em função do tipo de atividades de obra a desenvolver, e face à tipologia de projeto, 
apenas são expectáveis impactes no decurso da fase de construção, associados as 
seguintes ações:  

6.3.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 11: Execução de fundações: betonagens para a construção de maciços de 
fundação dos apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e 
colocação das bases do apoio). 
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6.3.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Tal como referido anteriormente, a afetação de áreas para a execução dos acessos (AGI 
4) e movimentação de terras (AGI 10) e Execução de Fundações (AGI 11) para a 
implantação dos apoios decorrentes na fase de construção representam as ações 
geradoras impactantes para o descritor geologia e geomorfologia.  

Considerando a reduzida dimensão das escavações a efetuar, quer na instalação dos 
apoios quer na abertura de caboucos, em que as afetações em termos de geologia ficam 
restringidas às formações superficiais, considera-se que os potenciais impactes na 
geologia, embora negativos, prováveis e permanentes, serão localizados e de baixa 
magnitude, podendo ser classificados como nulos a residuais. 

Não obstante, a afetação permanente de áreas na fase de construção para a execução 
dos acessos e movimentação de terras incluindo escavações para a implantação dos 
apoios pode inviabilizar a possibilidade de explorar os recursos geológicos 
potencialmente existentes nas áreas a intervencionar. 

Os Troços T1, T2, T4, T5, T6, T14, T15 e T16 intersectam áreas que já foram exploradas, 
exploram ou podem vir a ser exploradas a nível de recursos geológicos (Figura 5.23). 

Salienta-se que a localização do Troço 4 interseta cumulativamente área pedida e 
concedida para a prospeção e pesquisa de depósitos minerais (MNPPO4712)), um 
pedido para uma área em período de exploração experimental (MNPCE 4712), uma 
pedreira de granito em laboração (n.º cadastro 6741) e uma exploração mineira 
abandonada (n.º 2556) que, do ponto de vista da implantação dos apoios deve ser tida 
em consideração pelo fato das galerias estarem relativamente próxima da superfície 
(informação fornecida pelo LNEG).  

Assim os possíveis impactes do Troço T4 na geologia são classificados de negativos, 
imediatos, locais, permanentes e de magnitude reduzida, pouco significativos. Devido 
a estas constatações é proposto o Troço T3 como alternativa a este Troço T4, pelo fato 
de este não intersectar nenhuma das áreas atrás referidas.  

Os Troços T1, T2, T4, T6, T14, T15 e T16 intersectam áreas pedidas, concedidas e em 
publicitação para a prospeção e pesquisa de depósitos. Dado o cariz desta atividade e a 
dimensão da área de contrato de prospeção e pesquisa, esperam-se sobretudo impactes 
negativos, sem significância a pouco significativo. 

6.3.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração do projeto em análise não são expectáveis impactes 
negativos sobre a geologia e geomorfologia, uma vez que não se espera qualquer 
intervenção física no terreno, para além das normais ações de manutenção e inspeção 
da linha. 
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6.3.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A desativação da Linha Dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV, na 
eventualidade de ocorrer, não provocará afetações significativas na geologia e na 
geomorfologia. Os impactes geológicos e morfológicos identificados pela presença da 
mesma manter-se-ão com a desmontagem dos apoios, condutores e equipamentos, na 
medida em que os maciços manter-se-ão. 

6.3.6 SÍNTESE E IMPACTES NA GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

No Quadro 6.5 apresenta-se uma síntese dos impactes na geologia e geomorfologia 
durante a fase de construção do projeto em análise 
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Quadro 6.5- Síntese de Impactes na Geologia e Geomorfologia 
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CONSTRUÇÃO 

Afetação de áreas potenciais para a exploração dos recursos 
geológicos 

AGI 4, AGI10, AG11 - Dir L Prov P Rev I R 
SS1-
PS2 

Spl Mit R 
SS-
PS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
 
1 Impacte sem significância a pouco significativo para T1,T2,T4,T6,T14,T15,T16; inexistente nos demais 
2 T4 

 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

557 

6.4 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

6.4.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Nos recursos hídricos e na qualidade da água, a avaliação dos impactes na área de 

estudo foi realizada para as fases de construção, exploração e desativação, tendo em 

conta as características do projeto e as ações/trabalhos inerentes a cada uma das 

referidas fases, suscetíveis de ter efeitos no fator em análise.  

Conforme referido no Capítulo da análise da situação de referência a área de estudo 

onde será implantada a linha elétrica em análise desenvolve-se nas grandes bacias 

hidrográficas do Lima e do Minho. A linha de água de maior caudal e destaque e que é 

atravessada pela Linha elétrica em estudo, independentemente dos Troços adotados, é 

o rio Lima. Além deste rio, apenas o rio Mouro (afluente do rio Minho) é também 

atravessado por qualquer dos Troços em estudo. 

Outras linhas de água de relevo a nível regional, mas com menor importância que o rio 

Lima e apenas atravessadas por algumas das opções possíveis de percurso da linha 

elétrica, são o rio Vade, o rio Ázere, o rio Vez, todos eles afluentes do rio Lima. 

Os atravessamentos das linhas de água relevantes em cada Troço foram identificados 

no Quadro 6.6. 

Quadro 6.6 - Cursos de água atravessados pelos troços em estudo e caracterização das 
Massas de água superficiais classificadas no âmbito da DQA 

TROÇO CURSOS DE ÁGUA 
MASSA DE ÁGUA DEFINIDA NO ÂMBITO DA DQA 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 

T1 

Ribeira de Nevoinho 

Ribeira de Garantau (*) 

Ribeira da Bouça Fria 

Ribeiro de Milhãos 

--- --- --- 

T2 

Ribeira de Penela 

Ribeiro do Souto 

Ribeiro do Medo (*) 

--- --- --- 

T3 

Ribeiro de Penascais 

Rio Vade 

Ribeiro da Quebradada (*) 

PT01LIM0037 
Rio Vade (afluente da 

margem esquerda do rio 
Lima) 

Rio natural 

T4 
Ribeiro da Foz 

Rio Vade 
PT01LIM0037 

Rio Vade (afluente da 
margem esquerda do rio 

Lima) 
Rio natural 
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TROÇO CURSOS DE ÁGUA 
MASSA DE ÁGUA DEFINIDA NO ÂMBITO DA DQA 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 

T5 

Ribeira de Fundego 

Ribeiro do Casal 

Rio Lima 

Rio da Fonte 

Rio Ázere 

Ribeiro de Cabanas 

Rio Cabreiro 

Rio Vez 

PT01LIM0041 
Rio Lima (HMWB-Jusante B. 

Touvedo) 

Rio 
fortemente 
modificado 

PT01LIM0029 
Rio Ázere (afluente da 

margem esquerda do rio 
Vez) 

Rio natural 

PT01LIM0026 
(**) 

Rio Vez (afluente da 
margem direita do rio Lima) 

Rio natural 

T6 
Rio Trovela 

Rio Lima 
PT01LIM0056 Rio Lima (WB4) 

Massa de 
água de 

transição 
(estuário) 

T7 Ribeira da Portela (*) --- --- --- 

T8 

Ribeira da Portela 

Ribeira da Granja 

Ribeiro de Tonde 

Ribeiro de Soutelim 

Ribeiro de Real 

Ribeiro das Pias 

--- --- --- 

T9 Ribeiro da Barteiro --- --- --- 

T10 

Rego Novo (*) 

Ribeiro de Barteiro (*) 

Ribeiro das Pias 

--- --- --- 

T11 Rio Mestre --- --- --- 

T12 

Ribeiro de S. Mamede 

Ribeira do Frango 

Ribeira de Cambela 

Ribeiro de Padroso 

--- --- --- 

T13 
Rio de Sucrasto 

Corga de Medinha 
--- --- --- 

T14 

Rio Mouro 

Corga do Rio (*) 

Corga da Poça Lobada (*) 

PT01MIN0010 
Rio Mouro (afluente da 

margem esquerda do rio 
Minho) 

Rio natural 

T15 
Corga da Cante 

Rio Mouro 
PT01MIN0011 

Rio Mouro (afluente da 
margem esquerda do rio 

Minho) 
Rio natural 

T16 

Corga da Ameixoeira 

Corga das Tripas (*) 

Corga de Cantes 

Rio Minho 

--- --- --- 

 

Em termos de massas de água subterrânea, todas as possíveis opções de percurso da 
linha elétrica atravessam área afeta à massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado 
da Bacia do Lima e Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima. 
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6.4.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NOS RECURSOS HÍDRICOS 

Seguidamente referem-se os trabalhos/ações geradoras potencialmente causadores de 
impactes nos recursos hídricos e qualidade da água em cada uma das fases do projeto. 

6.4.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 12: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a 
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e 
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2; 

6.4.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos). 

6.4.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Referem-se, seguidamente os impactes negativos previsíveis sobre os recursos hídricos. 
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• Acréscimo de fenómenos erosivos e, consequentemente para um potencial aumento 

de transporte de partículas de solo para as linhas de água mais próximas 

A desmatação e decapagem da zona de instalação dos apoios e o abate de espécies 
arbóreas nas zonas onde é necessário garantir as distâncias de segurança à linha (faixa 
de proteção) poderão contribuir para um acréscimo de fenómenos erosivos e, 
consequentemente para um potencial aumento de transporte de partículas de solo para 
as linhas de água mais próximas.  

A esta situação corresponde um impacte negativo, indireto, localizado, provável, 
temporário, reversível, imediato, de magnitude moderada (pelo elevado número de 
linhas de água), podendo ser significativo a pouco significativo, e apresentando carácter 
simples. Trata-se, porém, de um impacte mitigável e, com a adoção de medidas 
adequadas, assume magnitude reduzida, sendo pouco significativo. 

Nas áreas de implantação de estaleiros e de abertura de novos caminhos de acesso, este 
impacte pode também ocorrer com implicações semelhantes. No entanto, pode ser 
evitado se os estaleiros forem implantados em locais já artificializados e afastados de 
linhas de água. No caso dos acessos, aqueles que não tenham utilidade posterior, 
deverão ser desativados após a obra.  

• Criação de obstáculos ao escoamento em leito de cheia  

Na fase de construção poderá ocorrer ocupação temporária do leito de cheia do rio 
Lima, no caso do atravessamento nos Troços T6 e T5. Nestas áreas terão que se evitar 
intervenções em períodos que sejam propícios à ocorrência de cheias, não sendo 
permitido a implantação de aterros, ainda que provisórios, para acessos às frentes 
obras, bem como depósitos temporários de terras, o que potenciaria um impacte 
negativo, direto, local, provável, temporário, reversível, imediato, de magnitude 
moderada e pouco significativo, de carácter simples. Considerando-se a adoção de 
medidas de mitigação adequadas, o impacte residual é nulo.  

• Contaminação dos recursos hídricos por derrame de substâncias poluentes  

A utilização de máquinas e equipamentos dentro e fora do estaleiro pode associar 
ocorrência de contaminação dos recursos hídricos no caso de derrame acidental de 
produtos químicos (gasóleos, óleos, etc), associando um impacte negativo, direto, local, 
improvável, temporário, reversível, imediato, podendo assumir magnitude moderada 
e ser significativo, de carácter simples. Este impacte pode ser evitado e, seguramente, 
será mitigado, pela adoção de medidas adequadas, permitindo que estas situações 
sejam muito improváveis e que os impactes associados sejam pouco significativos e de 
magnitude reduzida.  
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• Eventuais alterações na circulação subterrânea e infiltração natural da água 

No caso particular dos recursos hídricos subterrâneos, face aos reduzidos volumes e 
profundidades das escavações a efetuar e perante as áreas de ocupação dos apoios 
(tanto na fase de construção como na fase de exploração), eventuais alterações na 
circulação subterrânea e infiltração natural da água em resultado do projeto 
representam impactes negativos diretos ou indiretos, locais, improváveis, 
temporários, reversíveis, imediatos ou de médio prazo, de magnitude reduzida e sem 
significância, de carácter simples, mitigáveis. 

• Afetação de captações subterrâneas  

Tendo em consideração que se prevê a adoção de medidas de mitigação adequadas, 
designadamente respeitando a integridade física das captações subterrâneas 
identificadas Quadro 5.17 e assumindo que não serão implantados apoios a menos de 
10 m das mesmas, (ou a menos de 100 m no caso das captações de água para 
abastecimento público), os impactes em termos de afetação do uso e da quantidade e 
da qualidade da água captada serão nulos. 

6.4.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Afetação da drenagem superficial e subterrânea  

Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada 
pelas fundações dos apoios da linha elétrica, não se perspetiva que a sua presença 
represente impacte sensível ao nível da afetação da recarga dos aquíferos. 

No atravessamento do leito de cheia do rio Lima admite-se a futura presença de apoios 
da linha elétrica os quais, no entanto, atendendo à sua estrutura em treliça, não 
representam qualquer impacte ao escoamento nestas situações, não contribuindo para 
uma maior subida das águas, nem para agravamento das consequências das cheias ou 
para o posterior enxugo dos campos. 

Por outro lado, dado que, conforme anteriormente referido, se prevê que aos apoios 
sejam afastados das captações de água existentes, não se prevê qualquer impacte nas 
mesmas durantes a fase de exploração. 

Considerando a adoção das medidas de localização de apoios propostas para a fase de 
construção, consideram-se nulos os impactes na fase de exploração, não carecendo de 
mitigação. 

Em suma, não se esperam quaisquer impactes na fase de exploração. 

6.4.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

No caso da eventual desativação da Linha Dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço 
Português, a 400 kV, preveem-se atividades semelhantes às da fase de construção, pelo 
que os impactes serão igualmente similares aos previstos para esta fase. 
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Excetuam-se os impactes relacionados com a possibilidade de afetação de captações 
subterrâneas, uma vez que se admite que estas não possam ser autorizadas na 
proximidade da linha elétrica. 

6.4.6 SÍNTESE DE IMPACTES 

No Quadro 6.7 apresenta-se a síntese de impactes identificados nos Recursos Hídricos 
Superficiais e Subterrâneos. 
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Quadro 6.7- Síntese de Impactes nos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 
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CONSTRUÇÃO 

Acréscimo de fenómenos erosivos e, 
consequentemente para um potencial aumento de 
transporte de partículas de solo para as linhas de 
água mais próximas 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, 
AGI10 

- Ind L Prov T Rev I M S/PS Spl Mit R PS 

Criação de obstáculos ao escoamento em leito de 
cheia 

AGI 4, AGI 8, AG 12 - Dir L Prov T Rev I M PS Spl Mit R SS 

Contaminação dos recursos hídricos por derrame 
de substâncias poluentes 

AGI 6, AGI 7 - Dir L Imp T Rev I M S Spl Mit R PS 

Eventuais alterações na circulação subterrânea e 
infiltração natural da água 

AGI 7, AGI 10 - 
Dir/ 
Ind 

L Imp T Rev I/M R SS Spl Mit Mit SS 

DESATIVAÇÃO 

Acréscimo de fenómenos erosivos e, 
consequentemente para um potencial aumento de 
transporte de partículas de solo para as linhas de 
água mais próximas. 

AGI 4, AGI 6, AGI 10 - Ind L Prov T Rev I M PS Spl Mit R PS 

Criação de obstáculos ao escoamento em leito de 
cheia 

AGI 4, AGI 8 - Dir L Prov T Rev I M PS Spl Mit R SS 
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IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 

N
at

u
re

za
 

Ti
p

o
 

Á
re

a 
d

e
 

in
fl

u
ê

n
ci

a
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

 

D
u

ra
çã

o
 

R
e

ve
rs

ib
ili

d
ad

e
 

D
e

sf
as

am
e

n
to

 

te
m

p
o

ra
l 

M
ag

n
it

u
d

e
 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a
 

C
ar

ác
te

r 

P
o

ss
ib

ili
d

ad
e

 d
e

 

m
it

ig
aç

ão
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a
 

Contaminação dos recursos hídricos por derrame 
de substâncias poluentes 

AGI 6, AGI 7 - Dir L Imp T Rev I M PS Spl Mit R SS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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6.5 AMBIENTE SONORO 

6.5.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

As linhas aéreas de transporte de energia em muito alta tensão (LMAT), e em corrente 
alternada, utilizam condutores expostos às condições atmosféricas, sendo estas 
responsáveis por variações significativas na intensidade do “efeito de coroa”, 
nomeadamente em níveis de voltagem superior a 200kV. Este efeito é o responsável 
pelas emissões sonoras resultantes da operação de LMAT. 

Desta forma, deve a escolha do traçado da linha tomar como critério acústico a maior 
distância possível ao edificado habitacional existente, por forma a minimizar a afetação 
do ambiente acústico futuro junto dos recetores sensíveis potencialmente mais 
expostos.  

A caracterização detalhada e quantificada dos níveis sonoros previstos após a 
implantação da linha, junto do edificado de interesse, só poderá ser efetuada após a 
definição do seu traçado. No entanto, a metodologia seguida pode indicar níveis sonoros 
previsíveis num conjunto de recetores devidamente selecionados. 

Embora não se conhecendo o traçado final da Linha, nesta fase, e de forma a poder ser 
identificado de forma previsional o impacte no descritor ambiente sonoro utilizou-se o 
Modelo REN/ACC (ver Anexo 2 do Estudo Acústico; ANEXO V do Volume IV) para 
determinação dos níveis de ruído particular com origem na Linha. 

6.5.1.1 APLICABILIDADE DO VALOR DE PROBABILIDADE P 

No âmbito do referido modelo, desenvolve-se em seguida uma análise comparativa das 
condições climáticas conforme o conjunto de critérios a expor em seguida, de forma a 
aferir da aplicabilidade à área de estudo do valor de probabilidade p. 

Optou-se desta forma por se calcular o valor de probabilidade anual p de ocorrência de 
condições favoráveis à emissão de ruído, nos mesmos pressupostos enunciados no 
documento “Monitorização do Ambiente Sonoro de Linhas de Transporte de 
Eletricidade. ANEXO I – Modelo de Previsão REN/ACC” (ET-0011, edição 5, de março de 
2012), mas para situações representativas da área de estudo em apreciação e para o 
conjunto de dados meteorológicos disponíveis para os 5 anos mais recentes. 

Desta forma, os valores de p de âmbito regional e local obtidos com base em valores 
meteorológicos mais recentes são comparados com o valor de probabilidade anual p 
utilizado no âmbito das projeções de ruído resultantes da aplicação do modelo na 
avaliação de impactes efetuada no Relatório Síntese do EIA. 

Para tal partiu-se dos seguintes pressupostos, coerentes com os expressos no referido 
documento “Monitorização do Ambiente Sonoro de Linhas de Transporte de 
Eletricidade. ANEXO I – Modelo de Previsão REN/ACC”, mas adaptados a esta análise em 
particular: 

• Identificação e seleção de estações meteorológicas do SNIRH representativas da 
região do Minho na região da área de estudo, com dados de base disponíveis; 
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• A influência na intensidade do efeito coroa só pode ser descrita em termos 
probabilísticos, pelo que o modelo de previsão incorpora a influência das 
perturbações atmosféricas referidas segundo um valor de probabilidade à 
ocorrência de condições favoráveis à manifestação do efeito coroa p, calculado 
por ano hidrológico, que recorre ao parâmetro intensidade de precipitação 
como fator indicador deste tipo de condições, conforme o seguinte: 

𝑝 =
𝑛º 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 "ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎 > 0,1𝑚𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎"

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
 

p – probabilidade anual de ocorrência de condições favoráveis à manifestação do efeito 
coroa; 
nº ocorrências "horas-chuva >01,mm/hora" – em cada ano hidrológico, soma do número 
de ocorrências em que a precipitação horária foi superior a 0,1 mm; 
nº horas com dados – em cada ano hidrológico, número de horas com dados (até ao 
máximo de 8760, ou 8784 horas para o ano bissexto de 2016)  

• Foram apenas considerados os valores por estação meteorológica 
correspondentes a um mínimo de 66% do número total de horas de um ano 
hidrológico – isto é, apenas valores superiores a 5782 horas por ano hidrológico 
para efeitos de cálculo de p; 

• Atendendo a que se pretende a análise ao conjunto de dados meteorológicos 
disponíveis para os 5 anos mais recentes, foram obtidos os valores para as 
estações acima mencionadas considerando o período dos anos hidrológicos de 
2014/2015 a 2018/2019; 

• Desta forma, das várias estações analisadas na região do Minho, foram apenas 
consideradas as estações meteorológicas com valores superiores a 5782 horas 
por ano hidrológico em pelo menos 4 dos 5 anos, num total de 11 estações: 
Barroselas, Calvelo, Chã de Virialho, Extremo, Geraz do Lima, Montaria, 
Nogueira, Parada (Monção), Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença (ver Figura 
6.1 para localização das estações meteorológicas). 

O Quadro 6.8 materializa a aplicação dos pressupostos enunciados que permitem a 
análise comparativa entre o valor probabilístico p usado para o cálculo de ruído para a 
fase de exploração (0,1, representativo da região do Minho) e valores de p 
representativos. 
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Figura 6.1 – Localização das estações meteorológicas de interesse 
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Quadro 6.8 – Análise da probabilidade anual p para o período 2014/2015 – 2018/2019 em estações meteorológicas representativas 

ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS PARÂMETROS 

ANO HIDROLÓGICO 
VALOR 

GLOBAL 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

BARROSELAS (04E/01UG) 

Horas no Ano 7419 7090 6663 637 8030 29839 

Horas > 0.1 mm 582 1144 641 7 814 3188 

Prob. Anual 0.08 0.16 0.10 0.01 0.10 0.11 

CALVELO (03F/05UG) 

Horas no Ano 6630 7048 6664 636 8098 29076 

Horas > 0.1 mm 439 1018 104 6 108 1675 

Prob. Anual 0.07 0.14 0.02 0.01 0.01 0.06 

CHÃ DE VIRIALHO (02F/04G) 

Horas no Ano 8011 8760 6039 606 8128 31544 

Horas > 0.1 mm 759 1415 731 6 28 2939 

Prob. Anual 0.09 0.16 0.12 0.01 0.00 0.09 

EXTREMO (02G/03G) 

Horas no Ano 8760 7044 8760 8751 8149 41464 

Horas > 0.1 mm 906 1198 744 433 546 3827 

Prob. Anual 0.10 0.17 0.08 0.05 0.07 0.09 

GERAZ DO LIMA (03F/03UG) 

Horas no Ano 7402 8759 8602 8759 8212 41734 

Horas > 0.1 mm 653 1112 636 542 685 3628 

Prob. Anual 0.09 0.13 0.07 0.06 0.08 0.09 

MONTARIA (03E/05UG) 

Horas no Ano 7760 7067 6661 633 8101 30222 

Horas > 0.1 mm 794 1327 506 0 1506 4133 

Prob. Anual 0.10 0.19 0.08 0.00 0.19 0.14 

NOGUEIRA (03E/02UG) 

Horas no Ano 7301 7069 6662 633 8101 29766 

Horas > 0.1 mm 728 1236 653 0 827 3444 

Prob. Anual 0.10 0.17 0.10 0.00 0.10 0.12 
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ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS PARÂMETROS 

ANO HIDROLÓGICO 
VALOR 

GLOBAL 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

PARADA (MONÇÃO) (01G/02UG) 

Horas no Ano 5988 8760 6040 948 7786 29522 

Horas > 0.1 mm 349 1069 179 14 159 1770 

Prob. Anual 0.06 0.12 0.03 0.01 0.02 0.06 

PONTE DA BARCA (03G/02C) 

Horas no Ano 8349 6396 8760 8760 5881 38146 

Horas > 0.1 mm 323 774 588 894 337 2916 

Prob. Anual 0.04 0.12 0.07 0.10 0.06 0.08 

PONTE DE LIMA (03F/01G) 

Horas no Ano 7423 6125 8760 8760 8760 39828 

Horas > 0.1 mm 344 688 629 975 699 3335 

Prob. Anual 0.05 0.11 0.07 0.11 0.08 0.08 

VALENÇA (01F/02UG) 

Horas no Ano 8014 6695 6037 607 8127 29480 

Horas > 0.1 mm 542 1006 92 0 208 1848 

Prob. anual 0.07 0.15 0.02 0.00 0.03 0.06 

Probabilidade Anual p (Representativo Minho) 0.08 0.15 0.07 0.08 0.07 0.09 

*
A cinzento estão os valores que não foram considerados por não se enquadrarem nos critérios definidos para efeitos de representatividade (anos hidrológicos com valores 

superiores a 5782 horas em pelo menos 4 dos 5 anos) 
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Conforme se verifica, para o cenário de cálculo da probabilidade anual p obtido, tendo 
em conta os dados meteorológicos obtidos de 11 estações na zona de interesse, os 
valores obtidos em 4 dos 5 últimos anos hidrológicos são inferiores ao valor de p padrão 
para a zona Minho (p=0,1) utilizado no cálculo prospetivo de emissões sonoras com o 
Modelo de Previsão REN/ACC. 

Apenas no ano hidrológico de 2015-2016 se verifica uma probabilidade anual p 
consideravelmente superior, mas o valor global de p obtido nas 11 estações 
meteorológicas para a totalidade dos 5 anos (p=0,09) é, portanto, muito próximo do 
referido valor p padrão para a zona Minho do Modelo de Previsão REN/ACC.  

Este valor, um pouco inferior ao p padrão do Modelo de Previsão REN/ACC, significa que 
a realidade dos últimos 5 anos resulta, portanto, em menores condições favoráveis à 
produção de ruído. 

Assim, como nota conclusiva, evidencia-se a adequação do valor p=0,1 incluso no 
Modelo de Previsão REN/ACC à realidade das condições climatéricas mais recentes para 
o âmbito regional da área de estudo do projeto da Linha Ponte de Lima – Fonte fria, 
Troço Português, a 400 kV, em avaliação. 

6.5.1.2 DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE RUÍDO PARA RUÍDO AMBIENTE 

A determinação dos indicadores de ruído regulamentares correspondentes ao ruído 
ambiente, em situação futura, com a entrada em funcionamento da Linha em análise, 
foi efetuada através da soma logarítmica dos níveis sonoros do ruído residual (obtidos 
através da caracterização da situação atual), e dos níveis sonoros do ruído particular da 
Linha calculados via modelo REN/ACC: 

LAeq(R.Ambiente)= 10 x LOG10(10 LAeqR.Residual /10 +10 LAeqR.Particular / 10) dB 

Utilizando a metodologia descrita é possível avaliar o Critério de Exposição Máxima (n.º1 
do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) e avaliar o Critério de Incomodidade (n.º1 do 
Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) para os recetores de referência, objeto de 
caracterização do ambiente sonoro. 

A utilização do modelo REN/ACC devidamente aprovado pela APA (cujos fundamentos, 
variáveis e fichas de cálculo são apresentados no Anexo 3 do Estudo Acústico – ANEXO 
V do Volume IV), assenta nos seguintes pressupostos: 

• Recetores e Linha apresentam a mesma cota topográfica; 

• Os níveis sonoros (LAeq) correspondentes ao ruído particular da Linha são 
obtidos a partir do modelo REN/ACC, considerando-se os níveis definidos como 
ruído particular de longo termo; 

• Os níveis sonoros (LAeq) correspondentes ao ruído residual adotados, são os 
níveis sonoros recolhidos no campo num conjunto de recetores, no âmbito do 
presente EIA dentro dos troços em estudo; 
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• Os níveis sonoros (LAeq) do ruído ambiente em cada ponto considerado 
resultam da soma logarítmica, adição energética, dos níveis sonoros 
estabelecidos para o ruído residual e dos níveis sonoros estabelecidos para o 
ruído particular atrás indicados. 

• Consideração de uma distância à Linha de 22,5m, distância mínima definida pelo 
Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, entre a futura LMAT e os recetores 
sensíveis. 

A metodologia a adotar para a classificação dos impactes acústicos previstos, 
nomeadamente no que concerne à sua magnitude e significância, tem como base a 
“Nota Técnica para Avaliação do Descritor Ruído em AIA – versão 2”, publicada pela APA. 

Em face do exposto, a magnitude dos impactes acústicos é classificada de acordo com o 
diferencial (Δ) entre os níveis sonoros correspondentes à “Alternativa Zero” e os níveis 
sonoros previstos para a fase de exploração da Linha, adotando-se o seguinte critério: 

• 1 dB(A) ≤ Δ < 3 dB(A): Magnitude Reduzida26; 

• 4 dB(A) ≤ Δ ≤ 5 dB(A): Magnitude Média / Moderada; 

• Δ > 6 dB(A): Magnitude Elevada. 

6.5.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NO AMBIENTE SONORO 

Tendo em conta o tipo de descritor ambiental em análise, todas as ações geradoras 
identificadas na secção 6.1.1.1 referentes às fases de pré-construção e construção são, 
com maior ou menor grau, geradoras de impactes ambientais em análise subsequente, 
bem como algumas das ações atribuíveis à fase de exploração. 

6.5.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 3: Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra; 

AGI 4:  Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos; 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro (s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

 

26 A magnitude é considerada reduzida sempre que o nível de avaliação LAr ≤ 45 dB(A), mesmo que as 
diferenças indicadas sejam superiores a 3 dB(A), decorrente da não aplicabilidade do Critério de 
Incomodidade, segundo o n.º 5.º do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro 
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AGI 8:  Abertura da faixa de servidão da Linha elétrica; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 11:  Execução de Fundações; 

AGI 12: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a 
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e 
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2; 

AGI 13: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e 
dispositivos salva – pássaros; 

AGI 14: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e 
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos 
temporários) e sinalização. 

6.5.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos).; 

AGI 16: Inspeção/Vistoria monitorização e manutenções periódicas. 

6.5.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os níveis sonoros gerados e apercebidos durante as atividades construtivas 
supramencionadas dependem de vários fatores (características e quantidade de 
equipamentos a utilizar, regimes de laboração, características do terreno, etc.), e 
apresentam uma variabilidade e aleatoriedade elevadas que dificultam uma previsão 
quantificada minimamente rigorosa dos níveis sonoros apercebidos nos locais com 
interesse. Não obstante, apresentam-se no Quadro 6.9, abaixo, a título indicativo, 
valores médios dos níveis sonoros apercebidos a diversas distâncias de equipamentos 
normalmente utilizados em atividades de construção civil. 

Quadro 6.9 – Níveis sonoros típicos a diversas distâncias de equipamentos de construção civil, 
em dB(A) 

EQUIPAMENTO 
DISTÂNCIA À FONTE SONORA 

15m 30m 60m 120m 250m 500m 

Escavadoras 85 81 75 67  58  52 

Camiões 82 78 72 64  55  49 

Centrais de betão 80 76 70 62  53  47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57  48  42 

Geradores 77 73 67 59  50  44 

Compressores 80 76 70 62  53  47 

NOTA: Consideram-se fontes sonoras com emissão omnidirecional, a alturas de 1,5m do solo, e 
terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 
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Sublinha-se, no entanto, que os trabalhos de construção civil estão classificados como 
“atividades ruidosas temporárias”, para as quais a regulamentação em vigor (art.º 14.º 
do Decreto-Lei 9/2007), estipulando apenas limitações dos períodos de ocorrência, 
razão pela qual a não quantificação dos níveis sonoros gerados e apercebidos nesta fase 
não interfere com a eventual adoção de medidas minimizadoras, como por exemplo a 
determinação de que as atividades de construção não ocorram em período de 
entardecer e noturno sem licenças especiais de ruído. 

Dado que várias das atividades inerentes aos trabalhos de construção e implantação da 
Linha são naturalmente ruidosas (ver quadro anterior), é previsível que ocorram 
impactes acústicos negativos em alguns locais com ocupação sensível ao ruído, 
nomeadamente naqueles que venham a ficar situados nas proximidades dos locais da 
obra, dos estaleiros ou dos caminhos de acesso. 

Os impactes acústicos provocados pelos trabalhos de construção são avaliados 
comparando as condições acústicas atuais nos locais potencialmente afetados pelo 
ruído da obra, com as condições acústicas previstas nos mesmos locais durante a obra. 

A magnitude e a significância destes impactes dependerão essencialmente dos 
equipamentos a utilizar, das suas características, da sua quantidade, localização, 
regimes de funcionamento, etc., fatores estes ainda não inteiramente conhecidos, pelo 
que não é possível, presentemente, prever com rigor os níveis sonoros resultantes. Por 
este motivo não é possível caracterizar de forma quantificada os impactes acústicos 
correspondentes, pelo que poderá ser conveniente proceder a uma avaliação 
previsional quantificada destes parâmetros em fase posterior, após definição das 
variáveis acima mencionadas.  

Não obstante, face aos níveis sonoros observados atualmente na maioria dos recetores 
analisados, classifica-se o impacte no contexto do ambiente sonoro associado à 
perturbação do ambiente acústico na envolvente imediata das áreas de trabalho como 
negativo, direto, simples a cumulativo, local, certo, temporário, reversível, imediato, de 
magnitude reduzida com a adoção de medidas de mitigação, e pouco significativo. 

Salienta-se que a premissa para desenvolvimento do projeto de execução de maximizar 
o afastamento da implantação de apoios de zonas com presença de recetores sensíveis 
permitirá reduzir substancialmente o potencial impacte referido. 

6.5.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

O ruído gerado pelas LMAT tem origem na intensidade do efeito de coroa que se verifica 
entre os condutores de energia elétrica e atmosfera envolvente. Esta intensidade é 
maior (condições “favoráveis”), quando se verifica tempo chuvoso e húmido, e mais 
reduzida com tempo seco (condições “não favoráveis”). 

A previsão dos níveis sonoros resultantes para a fase de exploração será efetuada, com 
detalhe, após a definição do traçado da linha elétrica, em Fase de RECAPE, através de 
simulação digital em programa de cálculo automático recomendado, REN/ACC, 
considerando os parâmetros técnicos de interesse (geométricos e elétricos). No 
entanto, pode ser realizada uma previsão dos níveis sonoros para um conjunto de 
recetores de referência devidamente selecionados. 
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Através da metodologia atrás definida, apresentam-se no Quadro 6.10, adiante, para os 
recetores objeto de caracterização da situação de referência (vide Relatórios do 
Laboratório de Acústica, Anexo 1 do Estudo Acústico – ANEXO V do Volume IV) o cálculo 
dos níveis sonoros do ruído ambiente (LAeq), a partir da soma logarítmica dos 
indicadores de ruído residual objeto de caracterização no âmbito do presente EIA, e dos 
níveis sonoros do ruído particular da Linha (obtidos mediante o uso do modelo REN/ACC 
– Anexo 3 do Estudo Acústico; ANEXO V do Volume IV). 

Quadro 6.10 – Determinação dos indicadores de ruído Ld, Le, Ln e Lden para um conjunto de 
recetores caracterizados na situação de referência no interior dos troços em análise, 

considerando uma distância à futura Linha de 22,5m. 

P. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

(1) 

RUÍDO RESIDUAL 

[LAEQ, DB(A)] 

RUÍDO PARTICULAR 

[LAEQ, DB(A)] 

RUÍDO AMBIENTE (3) 

[LAEQ, DB(A)] 
(2)LD (2)LE (2)LN (2)LD (2)LE (2)LN (2)LD (2)LE (2)LN (2)LDEN 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

P1 39,4 37,6 37,1 42,7 42,7 42,7 44,4 43,9 43,8 50,2 

P2 42,9 41,5 40,5 43,1 43,1 43,1 46,0 45,4 45,0 51,5 

P3 49,8 44,4 39,6 43,0 43,0 43,0 50,6 46,8 44,6 52,5 

P4 42,4 40,3 38,1 43,0 43,0 43,0 45,7 44,9 44,2 50,8 

P5 48,7 44,5 42,5 43,4 43,4 43,4 49,8 47,0 46,0 53,1 

P6 48,2 47,5 47,3 43,0 43,0 43,0 49,3 48,8 48,7 55,1 

P7 47,1 47,1 47,5 43,2 43,2 43,2 48,6 48,6 48,9 55,1 

P8 39,3 39,3 44,0 43,1 43,1 43,1 44,6 44,6 46,6 52,5 

P9 43,7 40,8 38,4 42,0 42,0 42,0 45,9 44,5 43,6 50,4 

P10 57,1 53,7 44,1 42,3 42,3 42,3 57,2 54,0 46,3 57,2 

P11 40,5 41,6 41,4 42,9 42,9 42,9 44,9 45,3 45,2 51,5 

P12 44,1 41,6 40,2 42,3 42,3 42,3 46,3 45,0 44,4 51,1 

P13 39,2 38,0 38,1 43,7 43,7 43,7 45,0 44,7 44,8 51,1 

P14 46,5 43,5 40,7 42,5 42,5 42,5 48,0 46,0 44,7 51,7 

P15 44,9 39,6 40,0 43,3 43,3 43,3 47,2 44,8 45,0 51,6 

P16 45,4 44,8 44,7 42,8 42,8 42,8 47,3 46,9 46,9 53,3 

P17 41,4 41,3 39,9 43,7 43,7 43,7 45,7 45,7 45,2 51,6 

P18 62,3 60,4 48,0 43,3 43,3 43,3 62,4 60,5 49,3 62,2 

P19 56,2 54,7 53,2 42,4 42,4 42,4 56,4 54,9 53,5 60,4 

P20 44,7 43,0 40,8 42,3 42,3 42,3 46,7 45,7 44,6 51,3 

P21 55,1 53,0 47,2 42,3 42,3 42,3 55,3 53,4 48,4 57,0 

P22 46,0 47,3 44,7 43,2 43,2 43,2 47,8 48,7 47,0 53,6 

P23 40,0 39,9 40,8 42,8 42,8 42,8 44,6 44,6 44,9 51,1 

P24 35,1 33,4 35,0 44,6 44,6 44,6 45,1 44,9 45,1 51,4 

(1) Ver Desenho 23 (Volume III do EIA), com indicação da localização dos pontos de medição 
acústica. 
(2) Indicador de ruído diurno, Ld (07-20h); Indicador de ruído de entardecer, Le (20-23h); 
Indicador de ruído noturno, Ln (23-07h); Lden – indicador de ruído diurno-entardecer-noturno. 
(3) LAeq(R.Ambiente)= 10 x LOG10(10 LAeqR.Residual /10 +10 LAeqR.Particular / 10) 
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Considerando a metodologia atrás referida apresenta-se no Quadro XI.I, adiante, o 
diferencial (Δ) entre os valores dos indicadores de ruído regulamentares (Ld, Le, Ln e 
Lden) no cenário de Alternativa Zero (projeção da situação de referência) e os valores 
dos indicadores de ruído determinados para a fase de exploração da Linha, num 
conjunto de recetores de referência criteriosamente selecionados e considerados 
representativos. 

Quadro 6.11 – Determinação do diferencial (Δ) entre os valores dos indicadores de ruído 
regulamentares (Ld, Le, Ln e Lden) no cenário de Alternativa Zero e os valores dos indicadores 

de ruído determinados para a fase de exploração da Linha em análise 

P. DE 
MEDIÇÃO 

ACÚSTICA (1) 

ALTERNATIVA ZERO 

(RUÍDO RESIDUAL) 

[LAEQ, DB(A)] 

SITUAÇÃO FUTURA 

RUÍDO AMBIENTE 

[LAEQ, DB(A)] 

Δ = LAEQ(R.AMBIENTE) -
LAEQ(RUÍDO RESIDUAL) 

(2)Ld (2)Le (2)Ln (2)Ld (2)Le (2)Ln (2)Ld (2)Le (2)Ln 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

P1 39,4 37,6 37,1 44,4 43,9 43,8 5,0 6,3 6,7 

P2 42,9 41,5 40,5 46,0 45,4 45,0 3,1 3,9 4,5 

P3 49,8 44,4 39,6 50,6 46,8 44,6 0,8 2,4 5,0 

P4 42,4 40,3 38,1 45,7 44,9 44,2 3,3 4,6 6,1 

P5 48,7 44,5 42,5 49,8 47,0 46,0 1,1 2,5 3,5 

P6 48,2 47,5 47,3 49,3 48,8 48,7 1,1 1,3 1,4 

P7 47,1 47,1 47,5 48,6 48,6 48,9 1,5 1,5 1,4 

P8 39,3 39,3 44,0 44,6 44,6 46,6 5,3 5,3 2,6 

P9 43,7 40,8 38,4 45,9 44,5 43,6 2,2 3,7 5,2 

P10 57,1 53,7 44,1 57,2 54,0 46,3 0,1 0,3 2,2 

P11 40,5 41,6 41,4 44,9 45,3 45,2 4,4 3,7 3,8 

P12 44,1 41,6 40,2 46,3 45,0 44,4 2,2 3,4 4,2 

P13 39,2 38,0 38,1 45,0 44,7 44,8 5,8 6,7 6,7 

P14 46,5 43,5 40,7 48,0 46,0 44,7 1,5 2,5 4,0 

P15 44,9 39,6 40,0 47,2 44,8 45,0 2,3 5,2 5,0 

P16 45,4 44,8 44,7 47,3 46,9 46,9 1,9 2,1 2,2 

P17 41,4 41,3 39,9 45,7 45,7 45,2 4,3 4,4 5,3 

P18 62,3 60,4 48,0 62,4 60,5 49,3 0,1 0,1 1,3 

P19 56,2 54,7 53,2 56,4 54,9 53,5 0,2 0,2 0,3 

P20 44,7 43,0 40,8 46,7 45,7 44,6 2,0 2,7 3,8 

P21 55,1 53,0 47,2 55,3 53,4 48,4 0,2 0,4 1,2 

P22 46,0 47,3 44,7 47,8 48,7 47,0 1,8 1,4 2,3 

P23 40,0 39,9 40,8 44,6 44,6 44,9 4,6 4,7 4,1 

P24 35,1 33,4 35,0 45,1 44,9 45,1 10,0 11,5 10,1 

(1) Ver Desenho 23 (Volume III do EIA), com indicação da localização dos recetores em avaliação.  
(2) – Indicador de ruído diurno, Ld (07-20h); Indicador de ruído de entardecer, Le (20-23h); 
Indicador de ruído noturno, Ln (23-07h); Lden – indicador de ruído diurno-entardecer-noturno. 
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No Quadro 6.12, adiante, apresenta-se a classificação da magnitude dos impactes no 
ambiente sonoro num conjunto de recetores de referência devidamente selecionados, 
de acordo com a metodologia descrita. 

Quadro 6.12 – Classificação da magnitude dos impactes no ambiente sonoro num conjunto de 
recetores de referência devidamente selecionados 

P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

DIFERENÇA = LAEQ(R.AMBIENTE) -
LAEQ(RUÍDO RESIDUAL 

MAGNITUDE DO IMPACTE (3) 

(R: MAGNITUDE REDUZIDA 

(M: MAGNITUDE/REDIZÍDA A MÉDIA) 
(2)Ld (2)Le (2)Ln (2)Ld (2)Le (2)Ln 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

P1 5(3) 6(3) 7(3) R R R 

P2 3 4(3) 5(3) R R R 

P3 1 2 5(3) R R R 

P4 3 5(3) 6(3) R R R 

P5 1 3 4 R R M 

P6 1 1 1 R R R 

P7 2 2 1 R R R 

P8 5(3) 5(3) 3 R R R 

P9 2 4(3) 5(3) R R R 

P10 0 0 2 R R R 

P11 4(3) 4(3) 4(3) R R R 

P12 2 3 4(3) R R R 

P13 6(3) 7(3) 7(3) R R R 

P14 2 3 4(3) R R R 

P15 2 5(3) 5(3) R R R 

P16 2 2 2 R R R 

P17 4 4 5(3) M M R 

P18 0 0 1 R R R 

P19 0 0 0 R R R 

P20 2 3 4(3) R R R 

P21 0 0 1 R R R 

P22 2 1 2 R R R 

P23 5(3) 5(3) 4(3) R R R 

P24 10(3) 12(3) 10(3) R R R 

(1) Ver Desenho 23 (Volume III do EIA), com indicação da localização dos recetores em avaliação.  
(2) – Indicador de ruído diurno, Ld (07-20h); Indicador de ruído de entardecer, Le (20-23h); 
Indicador de ruído noturno, Ln (23-07h); Lden – indicador de ruído diurno-entardecer-noturno. 
(3) Magnitude do Impacte: 
     • 1 dB(A) ≤ Δ < 3 dB(A): Magnitude Reduzida*; 
     • 4 dB(A) ≤ Δ ≤ 5 dB(A): Magnitude Média / Moderada; 
     • Δ > 6 dB(A): Magnitude Elevada. 
(*A magnitude é considerada reduzida sempre que o nível de avaliação LAr ≤ 45 dB(A), 
decorrente da não aplicabilidade do Critério de Incomodidade segundo o n.º 5.º do art.º 13.º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 
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Não obstante não ser possível nesta fase a quantificação e caracterização da magnitude 
e significância dos impactes acústicos previstos nos recetores finais mais expostos 
considerando o traçado final da Linha em estudo, considerando o conjunto de recetores 
representativos atrás indicados, o impacte associado à perturbação do ambiente 
acústico na envolvente imediata da linha elétrica pode ser caracterizado como negativo, 
direto, simples a cumulativo, local, certo, permanente, reversível, imediato, de 
magnitude média a reduzida e pouco significativo (não afetação significativa dos 
padrões de qualidade do ambiente sonoro apercebido). 

Salienta-se a mitigabilidade do impacte, considerando a aplicação na fase de projeto de 
execução da premissa para desenvolvimento do projeto de execução de maximizar o 
afastamento da linha a implantar de zonas com presença de recetores sensíveis, que 
permitirá reduzir a magnitude do potencial impacte referido para reduzida. 

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO 

O n.º 3 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 (RGR) estabelece o Critério de Exposição 
Máxima a ser cumprido dependendo da classificação de zonas estabelecida: 

• Zonas Não Classificadas como Zonas Mistas e Zonas Sensíveis: Lden ≤ 63 dB(A) e 
Ln ≤ 53 dB(A); 

• Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A); 

• Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A). 

Com exceção do concelho de Arcos de Valdevez, que classifica os troços em estudo como 
“zona mista”, sendo aplicáveis os valores limite definidos no Art.º 11.º: Lden ≤ 65 dB(A) e 
Ln ≤ 55 dB(A), os restantes troços em análise encontram-se em zonas não classificadas 
como zonas mistas ou zonas sensíveis sendo aplicáveis os respetivos limites definidos 
no mesmo artigo: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

Observando o Quadro 6.10 atrás, verifica-se que em todos os recetores analisados o 
Critério de Exposição Máxima é cumprido com segurança. 

O Critério de Incomodidade (n.º1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007): estabelece 
as seguintes condições para os três períodos de referência regulamentares: 

• Período Diurno (07h - 20h): LAr (Nível de avaliação) – LAeq (Ruído Residual) ≤ 5 
dB(A) + D; 

• Período de Entardecer (20h - 23h): LAr (Nível de avaliação) – LAeq (Ruído Residual) 
≤ 4 dB(A) + D; 

• Período Noturno (23h - 07h): LAr (Nível de avaliação) – LAeq (Ruído Residual) ≤ 3 
dB(A) + D. 

Relativamente ao funcionamento da futura Linha, e de acordo com a regulamentação 
aplicável, considera-se um Fator de Correção D=0, uma vez que esta funciona 24/24h. 
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Adiante, no Quadro 6.13, apresentam-se os valores do nível de incomodidade, 
verificando-se que são cumpridores. Assinala-se que em muitas situações o Critério de 
Incomodidade não é aplicável (LAr ≤ 45 dB(A) (n.º 5.º do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro), situação característica de ambientes sonoros com 
características rurais, como é o caso da maioria dos recetores no presente caso. 

Quadro 6.13 – Nível de incomodidade para um conjunto de recetores caracterizados na 
situação de referência no interior dos troços em análise, considerando uma distância à Linha 

de 22,5m 

P. DE MEDIÇÃO 
ACÚSTICA (1) 

NÍVEL DE INCOMODIDADE:  = LAR – LAEQ (RUÍDO RESIDUAL); [DB(A)] 

(*LAR ≈ LAEQ (RUÍDO AMBIENTE) – VER Quadro 6.11) 

(: VALORES ARREDONDADOS À UNIDADE) 

Período Diurno 

Valor Limite: 

5 + D [dB(A)] 

Período de Entardecer 

Valor Limite: 

4 + D [dB(A)] 

Período Noturno 

Valor Limite: 

3 + D [dB(A)] 

P1 5 6 7 

P2 3 4 5 

P3 1 2 5 

P4 3 5 6 

P5 1 3 4 

P6 1 1 1 

P7 2 2 1 

P8 5 5 3 

P9 2 4 5 

P10 0 0 2 

P11 4 4 4 

P12 2 3 4 

P13 6 7 7 

P14 2 3 4 

P15 2 5 5 

P16 2 2 2 

P17 4 4 5 

P18 0 0 1 

P19 0 0 0 

P20 2 3 4 

P21 0 0 1 

P22 2 1 2 

P23 5 5 4 

P24 10 12 10 

(1) Ver Desenho 23 (Volume III do EIA), com indicação da localização dos recetores em avaliação. 
(2) N.A. – Não aplicável uma vez que LAr ≤ 45 dB(A) (n.º 5.º do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro) 
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No Quadro 6.14, adiante, apresenta-se a avaliação do cumprimento do Critério de 
Incomodidade (n.º1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007), prevendo-se que é 
cumprido em todos os recetores analisados com exceção do ponto P5 em período 
noturno, no entanto apenas por um valor de 1 dB(A) que resulta do arredondamento de 
0,5 dB(A) (ver Quadro). Refere-se, contudo, que existe possibilidade de ao nível do 
projeto definir medidas de redução na fonte, por exemplo através da definição criteriosa 
da localização dos apoios, que garantam o cumprimento dos requisitos legais. 

Quadro 6.14 – Verificação do cumprimento do Critério de Incomodidade (n.º1 do Art.º 13.º 
do Decreto-Lei n.º 9/2007) para os pontos de medição acústica selecionados (ver quadro 

anterior) 

P. DE MEDIÇÃO ACÚSTICA 
(1) PERÍODO DIURNO 

PERÍODO DE 
ENTARDECER 

PERÍODO 
NOTURNO 

P1 Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P2 Cumpre Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P3 Cumpre Cumpre Cumpre (N.A.) 

P4 Cumpre Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P5 Cumpre Cumpre Não Cumpre 

P6 Cumpre Cumpre Cumpre 

P7 Cumpre Cumpre Cumpre 

P8 Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) Cumpre 

P9 Cumpre Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P10 Cumpre Cumpre Cumpre 

P11 Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P12 Cumpre Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P13 Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P14 Cumpre Cumpre Cumpre (N.A.) 

P15 Cumpre Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P16 Cumpre Cumpre Cumpre 

P17 Cumpre Cumpre Cumpre (N.A.) 

P18 Cumpre Cumpre Cumpre 

P19 Cumpre Cumpre Cumpre 

P20 Cumpre Cumpre Cumpre (N.A.) 

P21 Cumpre Cumpre Cumpre 

P22 Cumpre Cumpre Cumpre 

P23 Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

P24 Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) Cumpre (N.A.) 

(1) Ver Desenho 23 (Volume III do EIA), com indicação da localização dos recetores em avaliação.  
N.A. – Não aplicável uma vez que LAr ≤ 45 dB(A) (n.º 5.º do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de janeiro) 
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6.5.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A fase de desativação, integrando operações em tudo idênticas à fase de obra, será 
responsável por impactes acústicos com as mesmas características. 

6.5.6 SÍNTESE DE IMPACTES NO AMBIENTE SONORO 

No Quadro 6.15 apresenta-se a síntese de impactes no Ambiente Sonoro nas várias fases 
do projeto. 
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Quadro 6.15 – Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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CONSTRUÇÃO 

Perturbação do ambiente acústico na envolvente imediata 
das áreas de trabalho 

AGI3, AGI5, AGI7, AGI10, AGI12, AGI14 – Dir L C T Rev I M-R PS 
Spl-
Cum 

Mit R PS 

EXPLORAÇÃO 

Perturbação do ambiente acústico na envolvente imediata 
da linha elétrica 

AGI15, AGI16 – Dir L C P Rev I M PS 
Spl-
Cum 

Mit R PS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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6.6 BIODIVERSIDADE 

6.6.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A análise dos impactes foi realizada através de uma abordagem qualitativa aos valores 
naturais dos dois grupos principais estudados, flora, vegetação e habitats e fauna. Na 
seção seguinte são identificadas as principais ações geradoras de impactes sobre as 
comunidades vegetais e animais.  

A avaliação dos impactes foi efetuada de acordo com as orientações gerais estabelecidas 
no subcapítulo 6.4, seguindo os critérios de classificação descritos, ou seja, a natureza, 
o tipo, a área de influência, a probabilidade de ocorrência, a duração, a reversibilidade, 
o desfasamento no tempo, a magnitude e, por fim, a significância e o carácter. 

A afetação sobre o equilíbrio dos ecossistemas, com a introdução de roturas ou 
alterações nos processos ecológicos, com a afetação ou destruição da diversidade ou da 
estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais endémicas raras ou 
ameaçadas, ou afetando o património natural legalmente protegido, traduzirá a 
significância dos impactes negativos sobre a flora e a fauna.  

Estes serão considerados muito importantes nas seguintes situações: 

• Afetação de habitats e/ou espécies prioritárias incluídas nos Anexos A-I, B-II, B-
IV ou B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril conforme revisto pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 
de 8 de novembro; 

• Afetação de áreas incluídas no SNAC. 

Serão considerados moderadamente importantes nas seguintes situações: 

• Afetação de habitats e/ou espécies não prioritárias incluídas nos Anexos A-I, B-
II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril conforme revisto pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 
de 8 de novembro. 

Serão considerados pouco importantes quando não ocorra afetação de espécies 
constantes nos diplomas referidos no parágrafo anterior. 

É de realçar que, relativamente à fauna, a informação secundária disponível sobre a 
distribuição potencial das espécies, e das aves em particular (descrita em detalhe na 
secção de aspetos metodológicos e de âmbito específico da fauna da situação de 
referência), é a que se revela mais fundamental, não obstante a informação recolhida 
no campo ter sido também considerada. De facto, entre as espécies, suscetíveis, listadas 
acima (que levam à consideração de impactes elevados ou moderados) apenas uma foi 
confirmada nos trabalhos de campo. 
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É de referir que, de acordo com a metodologia exposta, a afetação de áreas do SNAC 
elevou a significância dos impactes, ou seja, um impacte que ocorra fora de uma área 
do SNAC tem menos significância do que um que ocorra no seu perímetro. 

De realçar ainda que a nível de avaliação de impactes, apenas se consideraram as áreas 
do SNAC no caso dos impactes efetivamente afetarem as mesmas, ou seja, no caso de 
estas possuírem valores (espécies, habitats ou biótopos relevantes para as espécies 
importantes para conservação) afetados por cada impacte específico.  

Por exemplo, se porventura determinado SIC apresentasse como valores faunísticos 
apenas fauna aquática, dado que esta não se considera afetada pelo projeto, estes 
valores foram considerados como não impactados e, por conseguinte, a área do SNAC 
respetiva também.  

Realça-se ainda que, dado que não são sobrepostas áreas nucleares da Reserva da 
Biosfera do Gerês, e que os valores referidos (espécies, habitats ou biótopos relevantes 
para as espécies importantes para conservação) se encontram mais detalhadamente 
abrangidos no caso dos SIC, optou-se por focar apenas estes na tabela de impactes e 
não a Reserva da Biosfera sobreposta pelos troços em análise. 

O Quadro 6.16 apresenta a superfície de cada área pertencente ao SNAC sobreposta 
pelos troços em análise. Todos os SIC sobrepostos pelos troços em análise apresentam 
habitats e/ou espécies passíveis de afetação pelo projeto; por este motivo, estes são 
apresentados no Quadro 6.17 e no Quadro 6.18, por troço, juntamente com as espécies 
e habitats mais relevantes do ponto de vista da conservação da natureza, que sintetiza 
a informação mais relevante utilizada para a avaliação de impactes.  

Quadro 6.16 – Superfície de Áreas Classificadas sobrepostas a cada Troço Alternativo 

Área 
Classificada 

Área de sobreposição (ha) 

SIC Rio Lima 
(PTCON0020) 

SIC Peneda-Gerês 
(PTCON0001) 

SIC Rio Minho 
(PTCON0019) 

Reserva da Biosfera - Gerês 

T2 - - - 6,7 (Área de transição) 

T3 - - - 37,5 (Área de transição) 

T4 22,2 - - 85,8 (Área de transição) 

T5 52,4 31,6 - 
1.094,1 (Área tampão e área 

de transição) 

T6 23,3 - - - 

T8 6,6 - - - 

T9 - - - 61,0 (Área de transição) 

T11 - - - 30,8 (Área de transição) 

T12 - - - 736,2 (Área de transição) 

T13 - - - 11,3 (Área de transição) 

T16 - - 14,4 16,0 (Área de transição) 
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6.6.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NA BIODIVERSIDADE 

6.6.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 11: Execução de fundações: betonagens para a construção de maciços de 
fundação dos apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e 
colocação das bases do apoio). 

6.6.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos). 

AGI 16: Inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas: inclui-se a 
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas 
(e substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa 
de servidão da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e 
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de 
Manutenção de Faixa), inspeção e monitorizações ambientais (de acordo 
com Plano de Monitorização, em particular ao nível da avifauna e ambiente 
sonoro, se aplicáveis). 
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6.6.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

No decurso da fase de construção é expectável a ocorrência dos seguintes impactes 
negativos, cuja classificação se resume no quadro síntese de impactes apresentado no 
subcapítulo 6.9.6: 

• Perda direta de habitat, em função das ações de afetação permanente para 
implantação do projeto, e de significância majorada no caso de presença de 
habitats naturais prioritários, com destaque para a ocorrência desse tipo de 
habitats nos Troços T3, T5, T6, T12 e T14; 

• Degradação de habitats na área envolvente em função das ações construtivas e 
circulação e funcionamento de maquinaria; 

• Risco de mortalidade por atropelamento de espécies mais associadas ao solo e 
destruição de ninhos de espécies que nidificam no solo, mais significativo em 
caso de ocorrência em biótopos importantes para a águia-caçadeira, o 
maçarico-das-rochas e para o noitibó da Europa, espécies com estatuto de 
ameaça e muito associadas ao solo. Os biótopos potenciais de ocorrência da 
águia-caçadeira e para o noitibó da Europa estão presentes em todos os troços 
(embora a ocorrência da águia-caçadeira só esteja descrita para o território dos 
Troços T2, T3, T4, T5, T6, T12 e T13); a presença potencial do maçarico-das-
rochas e a presença dos seus biótopos de ocorrência registam-se nos Troços T1, 
T6 e T8;  

• Perturbação de espécies faunísticas com alteração de comportamento, mais 
significativo no caso de quadrículas com presença de lobo, na prática 
abrangendo potencialmente todos os troços em análise; 

• Proliferação de espécies exóticas invasoras, mais significativo no caso de locais 
com ocorrência de habitats naturais prioritários – Troços T3, T5, T6, T12 e T14; 

• Contaminação do solo e habitats por derrame acidental de poluentes; 

• Aumento do risco de incêndio e potencial perda de espécies por via de fogos, 
em função de potenciais ignições relacionadas com as atividades construtivas e 
circulação de pessoas e maquinaria. 

No Quadro 6.17 apresentam-se as Áreas do SNAC, espécies e habitats mais relevantes 
que poderão ser afetados pelos impactes identificados, por troço, para a fase de 
construção. Refira-se que este quadro se destina a sintetizar a informação mais 
relevante utilizada para a avaliação de impactes, apresentada no Capítulo “Síntese de 
Impactes” no subcapítulo 6.9.6. 

Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns valores ecológicos presentes nos 
SIC que são sobrepostos pelos troços em análise, não se considera que os impactes 
residuais identificados afetem a integridade destas áreas do SNAC, seja pelas áreas 
relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela possibilidade de minimização da 
grande maioria dos impactes identificados. 
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Quadro 6.17 – Áreas do SNAC, espécies e habitats protegidos passíveis de afetação por impactes, por troço para a fase de construção 

Troço  

Impacte na Fase de Construção  

Perda direta de 
habitat 

Degradação de 
habitats na área 

envolvente 

Risco de mortalidade por 
atropelamento de espécies mais 

associadas ao solo e destruição de 
ninhos 

Perturbação de espécies 
faunísticas com alteração de 

comportamento 

Proliferação de 
espécies exóticas 

invasoras 
Derrame de poluentes 

Aumento do risco de 
incêndio 

1 

4030, 9230, 
92A0 

Pa, Mm, Ag, Fs, 
Fp, Ah, Ce, Pp, 

Ec, Cl 

4030, 9230, 92A0 
Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, 

Ce, Pp, Ec, Cl 
Ah, Ce 

Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, Pp, 
Ec, Cl 

4030, 9230, 92A0 4030, 9230, 92A0 4030, 9230, 92A0 

2 

4030, 9230, 
92A0 

Cp, Pa, Mm, Ag, 
Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, 

Cl 

4030, 9230, 92A0 
Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, 

Ce, Pp, Ec, Cl 
Cp, Ce 

Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 
Ec, Cl 

4030, 9230, 92A0 4030, 9230, 92A0 4030, 9230, 92A0 

3 

4030, 91E0* 
9230 

Cp, Mm, Fp, Ce, 
Pp, Ec, Cl 

SIC Rio Lima 
4030, 91E0* 9230 

Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec, 
Cl 

Cp, Ce Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 4030, 91E0* 9230 4030, 91E0* 9230 4030, 91E0* 9230 

4 

4030, 91E0* 
9230 

Cp, Mm, Fp, Ce, 
Pp, Ec, Cl 

SIC Rio Lima 
9230 

Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec, 
Cl 

Cp, Ce 
SIC Rio Lima 

Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 
4030, 91E0* 9230 9230 9230 

5 

SICs Rio Lima e 
Peneda-Gerês 
4030, 91E0* 
9230, 92A0 

Cp, Mm, Fp, Ag, 
Fs, Ce, Pp, Ec, Cl 

SICs Rio Lima e 
Peneda-Gerês 

4030, 91E0* 9230, 
92A0 

Cp, Mm, Fp, Ag, Fs, Ce, 
Pp, Ec, Cl 

Cp, Ce 
SICs Rio Lima e Peneda-Gerês 
Cp, Mm, Fp, Ag, Fs, Ce, Pp, Ec 

Cl 

SICs Rio Lima e 
Peneda-Gerês 

4030, 91E0* 9230, 
92A0 

4030, 91E0* 9230, 
92A0 

4030, 91E0* 9230, 92A0 
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Troço  

Impacte na Fase de Construção  

Perda direta de 
habitat 

Degradação de 
habitats na área 

envolvente 

Risco de mortalidade por 
atropelamento de espécies mais 

associadas ao solo e destruição de 
ninhos 

Perturbação de espécies 
faunísticas com alteração de 

comportamento 

Proliferação de 
espécies exóticas 

invasoras 
Derrame de poluentes 

Aumento do risco de 
incêndio 

6 

4030, 91E0* 
9230, 92A0 

Cp, Pa, Mm, Ag, 
Fs, Fp, Ah, Ce, 

Pp, Ec, Cl 

4030, 91E0* 9230, 
92A0 

Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, 
Ah, Ce, Pp, Ec, Cl 

Cp, Ah, Ce 
Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, 

Pp, Ec, Cl 
4030, 91E0* 9230, 

92A0 
4030, 91E0* 9230, 

92A0 
4030, 91E0* 9230, 92A0 

7 

4030, 91E0* 
9230, 92A0 

Cp, Pa, Mm, Ag, 
Fs, Fp, Ah, Ce, 

Pp, Ec, Cl 

SIC Rio Lima 
4030, 9230 

Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, 
Cl 

Ce 
SIC Rio Lima 

Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 
SIC Rio Lima 
4030, 9230 

4030, 9230 4030, 9230 

8 

SIC Rio Lima 
9230, 92A0 

Mm, Ag, Fs, Fp, 
Ah, Ce, Pp, Ec, Cl 

SIC Rio Lima 
9230, 92A0 

Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, 
Pp, Ec, Cl 

Ah, Ce 
SIC Rio Lima 

Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, Pp, Ec, 
Cl 

SIC Rio Lima 
9230, 92A0 9230, 92A0 9230, 92A0 

9 
9230 

Mm, Ag, Fs, Fp, 
Ce, Pp, Ec, Cl 

9230 
Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec, Cl 
Ce Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 9230 9230 9230 

10 
9230, 92A0 

Mm, Ag, Fs, Fp, 
Ce, Pp, Ec, Cl 

9230, 92A0 
Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec, Cl 
Ce Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 9230, 92A0 9230, 92A0 9230, 92A0 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

588 

Troço  

Impacte na Fase de Construção  

Perda direta de 
habitat 

Degradação de 
habitats na área 

envolvente 

Risco de mortalidade por 
atropelamento de espécies mais 

associadas ao solo e destruição de 
ninhos 

Perturbação de espécies 
faunísticas com alteração de 

comportamento 

Proliferação de 
espécies exóticas 

invasoras 
Derrame de poluentes 

Aumento do risco de 
incêndio 

11 
9230 

Mm, Ag, Fs, Fp, 
Ce, Pp, Ec, Cl 

9230 
Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec, Cl 
Ce Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 9230 9230 9230 

12 

4030, 8230, 
91E0* 9230, 

92A0 
Cp, Mm, Ag, Fs, 
Fp, Ce, Pp, Ec, 

Cl 

4030, 8230, 91E0* 
9230, 92A0 

Cp, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 
Pp, Ec, 

Cl 

Cp, Ce 
Cp, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, 

Cl 
4030, 8230, 91E0* 

9230, 92A0 
4030, 8230, 91E0* 

9230, 92A0 
4030, 8230, 91E0* 9230, 

92A0 

13 

4030, 8230, 
91E0* 9230, 

92A0 
Cp, Mm, Ag, Fs, 
Fp, Ce, Pp, Ec, 

Cl 

4030, 8230, 9230 
Cc, Cp, Ac, Hf, Pa, Mm, 
Ag, Fs, Fp, Cg, Ce, Pp, 

Ec, Cl 

Cc, Cp, Ce 
Cc, Cp, Ac, Hf, Pa, Mm, Ag, Fs, 

Fp, Cg, Ce, Pp, Ec, Cl 
4030, 8230, 9230 4030, 8230, 9230 4030, 8230, 9230 

14 

4020* 
4030, 8230, 
91E0* 9230, 
9260, 9330 

Cc, Mm, Ag, Fs, 
Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

4020* 
4030, 8230, 91E0* 
9230, 9260, 9330 

Qs 
Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 

Pp, Ec, Cl 

Cc, Ce Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

4020* 
4030, 8230, 91E0* 
9230, 9260, 9330 

Qs 

4020* 
4030, 8230, 91E0* 
9230, 9260, 9330 

Qs 

4020* 
4030, 8230, 91E0* 9230, 

9260, 9330 
Qs 
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Troço  

Impacte na Fase de Construção  

Perda direta de 
habitat 

Degradação de 
habitats na área 

envolvente 

Risco de mortalidade por 
atropelamento de espécies mais 

associadas ao solo e destruição de 
ninhos 

Perturbação de espécies 
faunísticas com alteração de 

comportamento 

Proliferação de 
espécies exóticas 

invasoras 
Derrame de poluentes 

Aumento do risco de 
incêndio 

15 

4020* 
4030, 8230, 
91E0* 9230, 
9260, 9330 

Cc, Mm, Ag, Fs, 
Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

4030, 91E0* 9230 
Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 

Pp, Ec, Cl 
Cc, Ce Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 4030, 91E0* 9230 4030, 91E0* 9230 4030, 91E0* 9230 

16 

SIC Rio Minho 
4030, 8230, 

9230 
Cc, Mm, Ag, Fs, 

Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

SIC Rio Minho 
4030, 8230, 9230 

Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 
Pp, Ec, Cl 

Cc, Ce 
SIC Rio Minho 

Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 
SIC Rio Minho 

4030, 8230, 9230 
4030, 8230, 9230 4030, 8230, 9230 

SICs: Rio Lima (PTCON0020), Peneda-Gerês (PTCON0001), Rio Minho (PTCON0019) 

Habitats: 4020*, 4030, 8230, 91E0*, 9230, 9260, 92A0, 9330 

Espécies de flora: Quercus suber [Qs] 

Espécies de fauna: Circus cyaneus [Cc] | Circus pygargus [Cp] |Aquila chrysaetos [Ac] | Hieraaetus fasciata [Hf] | Pernis apivorus [Pa] | Milvus milvus [Mm] | Accipiter gentilis [Ag] | Falco subbuteo 
[Fs] | Falco peregrinus [Fp] | Actitis hypoleucos [Ah] | Clamator glandarius [Cg] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Pyrrhocorax pyrrhocorax [Pp] | Emberiza citrinella | [Ec] Canis lupus 
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6.6.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração a maioria dos impactes negativos decorre da presença e 
funcionamento da linha elétrica, com as ações de manutenção a ocorrer de forma 
periódica e com impactes muito limitados: 

• Fragmentação de habitats, em função da interrupção gerada pela presença de 
linha e, em especial, da faixa de proteção à linha que cria descontinuidade; 

• Risco de mortalidade por atropelamento de espécies mais associadas ao solo e 
destruição de ninhos de espécies que nidificam no solo, devido à circulação de 
veículos afetos à manutenção da infraestrutura; risco mais significativo em caso 
de ocorrência em biótopos importantes para a águia-caçadeira, o maçarico-das-
rochas e para o noitibó da Europa, espécies com estatuto de ameaça e muito 
associadas ao solo. Os biótopos potenciais de ocorrência da águia-caçadeira e 
para o noitibó da Europa estão presentes em todos os troços (embora a 
ocorrência da águia-caçadeira só esteja descrita para o território dos Troços T2, 
T3, T4, T5, T6, T12 e T13); a presença potencial do maçarico-das-rochas e a 
presença dos seus biótopos de ocorrência registam-se nos Troços T1, T6 e T8;  

• Perturbação de espécies faunísticas com alteração de comportamento, devido 
à circulação de veículos afetos à manutenção da infraestrutura; risco mais 
significativo no caso de quadrículas com presença de lobo, na prática 
abrangendo potencialmente todos os troços em análise; 

• Mortalidade de aves por colisão;  

• Proliferação de espécies exóticas invasoras; 

• Perda direta de habitat, no decurso das ações de manutenção.  

Também se poderá considerar, como impacte potencial, o aumento do risco de incêndio 
e potencial perda de espécies por via de fogos, em função de potenciais ignições 
relacionadas com a falta de manutenção de espécies florestais na faixa de proteção e 
ignições provocadas por contacto com a linha de material combustível. Dado considerar-
se que este tem uma baixa probabilidade de ocorrência, optou-se por não se incluir na 
lista acima. 

No Quadro 6.18 apresentam-se as áreas do SNAC, espécies e habitats mais relevantes 
que poderão ser afetados pelos impactes identificados, por troço, para a fase de 
exploração. Refira-se que este quadro se destina a sintetizar a informação mais 
relevante utilizada para a avaliação de impactes, apresentada no Capítulo “Síntese de 
Impactes” no subcapítulo 6.9.5. Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns 
valores ecológicos presentes nos SIC que são sobrepostos pelos troços em análise, não 
se considera que os impactes residuais identificados afetem a integridade destas áreas 
do SNAC, seja pelas áreas relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela 
possibilidade de minimização da grande maioria dos impactes identificados. 
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Quadro 6.18- Áreas do SNAC, espécies e habitats protegidos passíveis de afetação por impactes, por Troço para a Fase de Exploração 

Troço 

Impacte na Fase de Exploração 

Fragmentação de 
habitats 

Risco de mortalidade 
por atropelamento 

de espécies mais 
associadas ao solo e 
destruição de ninhos 

Perturbação de espécies faunísticas 
com alteração de comportamento 

Mortalidade de Aves por 
Colisão 

Proliferação de Espécies 
exóticas invasoras 

Perda Direta de Habitat 

1 
4030, 9230, 92A0 

Cl 
Ah, Ce Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, Pp, Ec, Cl 

Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, 
Pp, Ec 

4030, 9230, 92A0 
4030, 9230, 92A0 

Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, 
Ce, Pp, Ec, Cl 

2 
4030, 9230, 92A0 

Cl 
Cp, Ce Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 
Pp, Ec 

4030, 9230, 92A0 
4030, 9230, 92A0 

Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, 
Ce, Pp, Ec, Cl 

3 
4030, 91E0* 9230 

Cl 
Cp, Ce Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec 4030, 91E0* 9230 

4030, 91E0* 9230 
Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

4 
SIC Rio Lima 

9230 
Cl 

Cp, Ce 
SIC Rio Lima 

Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 
Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec 

SIC Rio Lima 
9230 

SIC Rio Lima 
9230 

Cp, Mm, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

5 

SICs Rio Lima e Peneda-
Gerês 

4030, 91E0* 9230, 
92A0 

Cl 

Cp, Ce 
SICs Rio Lima e Peneda-Gerês 

Cp, Mm, Fp, Ag, Fs, Ce, Pp, Ec, Cl 
Cp, Mm, Fp, Ag, Fs, Ce, Pp, 

Ec 
4030, 91E0* 9230, 92A0 

SICs Rio Lima e Peneda-
Gerês 

4030, 91E0* 9230, 92A0 
Cp, Mm, Fp, Ag, Fs, Ce, 

Pp, Ec, Cl 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

592 

Troço 

Impacte na Fase de Exploração 

Fragmentação de 
habitats 

Risco de mortalidade 
por atropelamento 

de espécies mais 
associadas ao solo e 
destruição de ninhos 

Perturbação de espécies faunísticas 
com alteração de comportamento 

Mortalidade de Aves por 
Colisão 

Proliferação de Espécies 
exóticas invasoras 

Perda Direta de Habitat 

6 
4030, 91E0* 9230, 

92A0 
Cl 

Cp, Ah, Ce Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, Pp, Ec, Cl 
Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, 

Ce, Pp, Ec 

SICs Rio Lima e Peneda-
Gerês 

4030, 91E0* 9230, 92A0 

4030, 91E0* 9230, 92A0 
Cp, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, 

Ah, Ce, Pp, Ec, Cl 

7 
SIC Rio Lima 
4030, 9230 

Cl 
Ce 

SIC Rio Lima 
Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec 
SIC Rio Lima 
4030, 9230 

SIC Rio Lima 
4030, 9230 

Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

8 
SIC Rio Lima 
9230, 92A0 

Cl 
Ah, Ce 

SIC Rio Lima 
Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, Pp, Ec, Cl 

Mm, Ag, Fs, Fp, Ah, Ce, Pp, 
Ec 

SIC Rio Lima 
9230, 92A0 

SIC Rio Lima 
4030, 9230 

Ag, Fs, Fp, Ah,Ce, Pp, Ec, 
Cl 

9 
9230 

Cl 
Ce Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec 9230 

9230 
Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec, Cl 

10 
9230, 92A0 

Cl 
Ce Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec 9230, 92A0 

9230 
Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec, Cl 

11 
9230 

Cl 
Ce Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec 9230 

9230 
Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec, Cl 
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Troço 

Impacte na Fase de Exploração 

Fragmentação de 
habitats 

Risco de mortalidade 
por atropelamento 

de espécies mais 
associadas ao solo e 
destruição de ninhos 

Perturbação de espécies faunísticas 
com alteração de comportamento 

Mortalidade de Aves por 
Colisão 

Proliferação de Espécies 
exóticas invasoras 

Perda Direta de Habitat 

12 
4030, 8230, 91E0* 

9230, 92A0 
Cl  

Cp, Ce 
Cp, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, 

Cl 
Cp, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec 
4030, 8230, 91E0* 9230, 

92A0 

4030, 8230, 91E0* 9230, 
92A0 

Cp, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 
Pp, Ec, 

Cl 

13 
4030, 8230, 9230 

Cl 
Cc, Cp, Ce 

Cc, Cp, Ac, Hf, Pa, Mm, Ag, Fs, Fp, Cg, Ce, 
Pp, Ec, Cl 

Cc, Cp, Ac, Hf, Pa, Mm, Ag, 
Fs, Fp, Cg, Ce, Pp, Ec 

4030, 8230, 9230 

4030, 8230, 9230 
Cc, Cp, Ac, Hf, Pa, Mm, 

Ag, Fs, Fp, Cg, Ce, Pp, Ec, 
Cl 

14 

4020* 
4030, 8230, 91E0* 
9230, 9260, 9330 

Qs 
Cl 

Cc, Ce Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 
Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec 

4020* 
4030, 8230, 91E0* 9230, 

9260, 9330 
Qs 

4020* 
4030, 8230, 91E0* 9230, 

9260, 9330 
Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 

Pp, Ec, Cl 

15 
4030, 91E0* 9230 

Cl 
Cc, Ce Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 

Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 
Ec 

4030, 91E0* 9230 
4030, 91E0* 9230 

Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 
Pp, Ec, Cl  
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Troço 

Impacte na Fase de Exploração 

Fragmentação de 
habitats 

Risco de mortalidade 
por atropelamento 

de espécies mais 
associadas ao solo e 
destruição de ninhos 

Perturbação de espécies faunísticas 
com alteração de comportamento 

Mortalidade de Aves por 
Colisão 

Proliferação de Espécies 
exóticas invasoras 

Perda Direta de Habitat 

16 
SIC Rio Minho 

4030, 8230, 9230 
Cl 

Cc, Ce 
SIC Rio Minho 

Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, Ec, Cl 
Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, Pp, 

Ec 
SIC Rio Minho 

4030, 8230, 9230 

SIC Rio Minho 
4030, 8230, 9230 

Cc, Mm, Ag, Fs, Fp, Ce, 
Pp, Ec, Cl 

SICs: Rio Lima (PTCON0020), Peneda-Gerês (PTCON0001), Rio Minho (PTCON0019) 

Habitats: 4020*, 4030, 8230, 91E0*, 9230, 9260, 92A0, 9330 

Espécies flora: Quercus suber [Qs] 

Espécies fauna: Circus cyaneus [Cc] | Circus pygargus [Cp] |Aquila chrysaetos [Ac] | Hieraaetus fasciata [Hf] | Pernis apivorus [Pa] | Milvus milvus [Mm] | Accipiter gentilis [Ag] | Falco subbuteo [Fs] 
| Falco peregrinus [Fp] | Actitis hypoleucos [Ah] | Clamator glandarius [Cg] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Pyrrhocorax pyrrhocorax [Pp] | Emberiza citrinella | [Ec] Canis lupus 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

595 

6.6.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Para a fase de desativação prevê-se a ocorrência de impactes semelhantes aos 
identificados na fase de construção. 

6.6.6 SÍNTESE DE IMPACTES NA BIODIVERSIDADE 

No Quadro 6.19 apresenta-se a síntese de impactes na Biodiversidade durante as fases 
de construção e exploração do projeto em análise. 
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Quadro 6.19 – Síntese de Impactes na Biodiversidade 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 

N
at

u
re

za
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p

o
 

Á
re

a 
d

e
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fl

u
ê

n
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a
 

P
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b
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d

ad
e
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u

ra
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R
e
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d
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e
 

D
e
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e

n
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m

p
o
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n
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u
d

e
 

Si
gn
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ic
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a
 

C
ar

ác
te

r 

P
o

ss
ib
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d

ad
e

 d
e

 

m
it

ig
aç

ão
 

M
ag

n
it

u
d

e
 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a
 

CONSTRUÇÃO  

Perda direta de habitat AGI 4, AGI 5, AGI 9 – Dir L C P Irrev I R 
S1-

MS2 Spl Mit R 
PS1-
S2 

Degradação de habitats na área envolvente 
AGI 4, AGI 5, AGI 7, AGI 
9, AGI 10, AGI 15 

– Ind L Prov T Rev MP R 
PS1-
S6-

MS7 
Spl Mit R 

SS1-
PS6-
S7 

Risco de mortalidade por atropelamento de 
espécies mais associadas ao solo e destruição de 
ninhos 

AGI 4, AGI 7, AGI 15 – Dir L Prov T Irrev MP R 
PS1-
S3 

Spl Mit R 
SS1-
PS3 

Perturbação de espécies faunísticas com 
alteração de comportamento 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 
7, AGI 9, AGI 10, AGI 15 

– Ind L C T Rev MP M 
S1-

MS7 Cum Mit M 
PS1-
S7 

Proliferação de espécies exóticas invasoras AGI 4, AGI 5, AGI 7, AGI 9 – Ind L Prov T Rev MP M 
PS1-
S8-

MS7 
Cum Mit M 

SS1-
PS8-
S7 

Derrame de poluentes 
AGI 4, AGI 6, AGI 7, AGI 
10 

– Dir L Imp T Rev I R PS Spl Mit R SS 

Aumento do risco de incêndio AGI 6, AGI 7 – Dir L Prov T Rev I R PS Cum Mit R SS 
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IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 

N
at

u
re

za
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p
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Á
re

a 
d

e
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e

sf
as

am
e

n
to

 

te
m

p
o

ra
l 

M
ag

n
it

u
d

e
 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a
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 d
e

 

m
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M
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n
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u
d

e
 

Si
gn

if
ic

ân
ci

a
 

EXPLORAÇÃO 

Fragmentação de habitats AGI 16 – Ind Reg C P Irrev I R PS Cum Mit R SS 

Risco de mortalidade por atropelamento de 
espécies mais associadas ao solo e destruição de 
ninhos 

AGI 16 – Dir L Prov P Irrev P R 
PS1-
S3 

Spl Mit R 
SS1-
PS3 

Perturbação de espécies faunísticas com 
alteração de comportamento 

AGI 15, AGI 16 – Dir L Imp P Rev MP R 
PS1-
S7 

Spl Mit R 
SS1-
PS7 

Mortalidade de aves por colisão AGI 15 – Dir L Prov P Irrev MP R 
S1-

MS5 
Cum Mit R 

PS1-
S5 

Proliferação de espécies exóticas invasoras AGI 16 – Ind L Prov P Rev MP R PS Cum Mit R SS 

Perda direta de habitat AGI 16 – Dir L C P Irrev I R 
PS1-
S7 

Cum NMit R 
SS1-
PS7 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
 
1 Demais troços    2 T3, T4, T5, T6, T7, T8, T12, T14, T15, T16 
3 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T12, T13  4 Todos os troços  
5 T9     6 T3, T6, T12, T13  
7 T4, T5, T7, T8, T16    8 T3, T6, T12, T13, T14, T15 
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6.7 USOS E OCUPAÇÃO DOS SOLOS  

6.7.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Os impactes no uso do solo originados pela instalação da linha de muito alta tensão 
ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam da implantação dos 
apoios, da necessidade de abertura de acessos para instalação dos mesmos, e da 
desmatação e/ou abate de árvores.  

Estas ações por si não implicam a ocupação contínua no terreno onde os apoios serão 
alocados, mas apenas uma ocupação reduzida correspondente aos locais efetivos da 
dimensão da base de cada apoio. Posteriormente estes impactes serão minimizados já 
que tal como referido anteriormente grande parte da área necessária para a construção 
será alvo de recuperação, circunscrevendo-se o impacte à área efetivamente ocupada 
pelos apoios na generalidade das classes de ocupação do solo. Contudo, salienta-se que 
será igualmente necessário, nas zonas de ocupação florestal, considerar os impactes 
associados ao corte e decote da vegetação arbórea, não apenas na zona de colocação 
do apoio, mas também na faixa de servidão.  

Assim, para a avaliação de impactes serão analisadas as atividades do projeto durante 
as suas fases de construção e de exploração, das quais poderão decorrer impactes sobre 
a ocupação do solo, sendo as mesmas cruzadas com a ocupação de solo na área em 
estudo cartografadas no DESENHO 06 do Volume III – Peças Desenhadas. Com o objetivo 
de garantir uma avaliação mais rigorosa, neste cruzamento serão efetuadas as 
quantificações de áreas a afetar pelos troços em estudo por tipo de ocupação do solo. 

6.7.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NOS USOS E OCUPAÇÃO DOS SOLOS 

De acordo com o subcapítulo 6.2.1 na fase de construção e exploração identificam-se as 
seguintes ações geradoras de impactes: 

6.7.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 
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AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 11: Execução de fundações: betonagens para a construção de maciços de 
fundação dos apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e 
colocação das bases do apoio). 

AGI 12: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a 
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e 
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2; 

AGI 13: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e 
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e de 
guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração, 
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha, 
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos 
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas 
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos; 

AGI 14: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e 
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos 
temporários) e sinalização. 

6.7.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 16: Inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas: inclui-se a 
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas 
(e substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa 
de servidão da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e 
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de 
Manutenção de Faixa), inspeção e monitorizações ambientais (de acordo 
com Plano de Monitorização, em particular ao nível da avifauna e ambiente 
sonoro, se aplicáveis). 

6.7.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

As ações geradoras de impactes são coincidentes com as ações geradoras identificadas 
na fase de construção. 
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6.7.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Tal como mencionado no subcapítulo anterior, a generalidade dos impactes no uso do 
solo originados pela instalação de uma linha de muito alta tensão ocorrem sobretudo 
aquando da fase de construção e resultam da afetação da área de implantação dos 
apoios, da necessidade de abertura de acessos e/ou melhoria dos acessos existentes 
para instalação dos mesmos, e da desmatação e/ou abate de árvores para estas 
atividades e para constituição da faixa de servidão.  

Para a área de implantação dos apoios considera-se não só a área do apoio, mas também 
a zona necessária para a sua instalação, isto é, para a movimentação de maquinaria 
afeta ao processo construtivo (grua para a elevação de cada apoio), realização de 
betonagem, local para construção das fundações e colocação de cabos, a qual totaliza 
uma área indicativa de 400 m2. Esta área pode ser minimizada em função das 
características do terreno, como o relevo e ocupação do solo, se assim o permitirem. A 
significância dos impactes verificados estará dependente do tipo de uso do solo 
presente. 

Associada à instalação da linha será necessário criar uma faixa de servidão a qual 
corresponde a um corredor de 45 m de largura máxima, onde se pode proceder ao corte 
ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão – RSLEAT.  

Este corte ou decote normalmente só é realizado no caso de espécies de crescimento 
rápido, como eucaliptos e pinheiro, sendo que as restantes espécies florestais são 
objeto, caso necessário, de decote para cumprimento das distâncias mínimas de 
segurança. 

Para a análise de impactes no uso do solo partiu-se do DESENHO 06 (Volume III – Peças 
Desenhadas) para a quantificação em “ha” e “%”das áreas abrangidas por cada tipo de 
ocupação do solo, nos troços em estudo, respetivamente no Quadro 6.20 e Quadro 6.21 
seguintes: 
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Quadro 6.20 – Tipologia e respetiva Quantificação em (ha) da Ocupação do Solo em cada Troço Alternativo em análise  

CLASSE DE OCUPAÇÃO DE SOLO 
Área (ha) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 TOTAL 

Aceiros e/ou corta-fogos     37,3            37,3 

Agricultura com espaços naturais e semi-
naturais 

12,4  26,7 1,3 41,6  2,0 4,4 0,6 0,0 2,7 19,6 0,4    111,8 

Águas interiores     4,3 3,4        1,0  1,3 10,2 

Culturas temporárias associadas culturas 
permanentes 

28,3   0,1 4,0   0,3      0,6  0,0 33,3 

Culturas temporárias de regadio 43,9 0,7  2,4 10,7 18,5 5,7 78,5  5,9  43,7 17,4 4,2 11,5 1,0 244,2 

Culturas temporárias de sequeiro 3,2 6,3 32,0 1,2 16,0 0,1 2,6 7,2  1,9 4,5 25,9 0,1  0,8  101,6 

Equipamentos desportivos 0,9  0,4     0,7         2,0 

Estufas e Viveiros        0,5         0,5 

Florestas abertas de eucalipto 2,0    65,8 1,4 13,8 9,5   8,5 11,3 1,7    114,0 

Florestas abertas de outras folhosas 29,7  4,3 19,7 21,5 0,7 11,8 10,8  0,3 2,5 7,3  35,8 11,8 8,5 164,4 

Florestas abertas de outras resinosas     4,4    4,7  0,2 3,6  6,8   19,6 

Florestas abertas de pinheiro bravo 42,9  20,1 19,2 88,0 3,9  87,9   0,3 21,1 59,3 86,5 20,1 1,4 450,7 

Florestas de eucalipto 39,0 17,5 24,5  174,9 70,3 82,8 22,4 6,2 0,9 10,9 42,1  1,6 2,7 4,1 499,8 

Florestas de eucalipto com folhosas 5,3 9,0 4,1  37,0 0,3 0,8  1,0   11,9     69,4 

Florestas de eucalipto com resinosas 42,5    15,5 27,8  14,2    6,8     106,7 

Florestas de outra folhosa com resinosas 6,2  8,5 18,8 32,5 1,2 33,6  13,1 7,0 32,4 14,1 6,9 1,3  25,1 200,6 

Florestas de outras folhosas   102,5 14,3 76,5 15,9 5,5 7,5 0,6 18,4  18,1 41,9 17,2 8,4  326,9 

Florestas de outros carvalhos  42,1   5,7   2,1  1,8  56,6 0,6 32,3 14,1 14,2 169,7 

Florestas de outros carvalhos e outras 5,1 5,8   0,5 7,8     47,2 89,4 13,3 3,2 9,9  182,1 

Florestas de pinheiro bravo 79,4  34,3  24,3 12,7  50,5    6,5 40,7 10,5 97,5  356,5 

Florestas de pinheiro bravo com folhosas 64,7  30,5 28,8 53,9 10,1  18,3    22,3 2,1 10,2   241,0 
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CLASSE DE OCUPAÇÃO DE SOLO 
Área (ha) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 TOTAL 

Indústria comércio e equipamentos gerais 3,6       1,0         4,6 

Matos 66,5 131,5 27,3 17,6 181,5 117,5 14,8 36,0 18,4 35,4 122,2 275,5 79,2 200,8 9,0 45,8 1.379,0 

Pomares      2,3  0,7         3,0 

Rede viária 9,8 2,2 3,5 0,7 14,9 8,9 3,4 24,9  0,5 1,3 4,8 0,8 4,5 0,7 0,9 81,6 

Sistemas culturais e parcelares complexos 13,7 21,4 18,3 0,9 8,1 7,4  12,0         81,8 

Tecido urbano contínuo 2,5     2,9 0,0 7,3      0,1   12,8 

Tecido urbano descontínuo 22,2  0,8 1,8 6,0 2,6 0,0 5,8      0,0   39,2 

Vegetação herbácea natural 0,7   3,8 4,9      1,0 9,1     19,5 

Vinhas 4,7    6,0 3,1 11,0 24,2        1,5 50,3 

Zonas descobertas e com pouca 
vegetação 

43,2 44,5 31,9 64,3 190,3 45,2 2,7 10,1 114,8 36,7 6,0 276,5   39,8 9,2 915,0 

TOTAL 572,2 281,0 369,9 194,9 1.125,9 363,7 190,4 436,7 159,4 108,9 239,5 966,1 264,5 416,4 226,3 113,0 6.029,0 
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Quadro 6.21 – Tipologia e respetiva Quantificação em (%) da Ocupação do Solo em cada Troço Alternativo em análise  

CLASSE DE OCUPAÇÃO DE SOLO 
Percentagem (%) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 TOTAL 

Aceiros e/ou corta-fogos - - - - 3,3 - - - - - - - - - - - 0,6 

Agricultura com espaços naturais e semi-
naturais 

2,2 - 7,2 0,7 3,7 - 1,0 1,0 0,4 0,0 1,1 2,0 0,2 - - - 1,9 

Águas interiores 0,0 - - - 0,4 0,9 - - - - - - - 0,2 - 1,2 0,2 

Culturas temporárias associadas culturas 
permanentes 

4,9 - - 0,1 0,4 - - 0,1 - - - - - 0,1 - 0,0 0,6 

Culturas temporárias de regadio 7,7 0,3 - 1,2 1,0 5,1 3,0 18,0 - 5,5 - 4,5 6,6 1,0 5,1 0,9 4,0 

Culturas temporárias de sequeiro 0,6 2,2 8,6 0,6 1,4 0,0 1,4 1,7 - 1,7 1,9 2,7 0,0 - 0,4 - 1,7 

Equipamentos desportivos 0,2 - 0,1 - - - - 0,2 - - - - - - - - 0,0 

Estufas e Viveiros 0,0 - - - - - - 0,1 - - - - - - - - 0,0 

Florestas abertas de eucalipto 0,3 - - - 5,8 0,4 7,2 2,2 - - 3,6 1,2 0,7 - - - 1,9 

Florestas abertas de outras folhosas 5,2 - 1,2 10,1 1,9 0,2 6,2 2,5 - 0,3 1,0 0,8 - 8,6 5,2 7,5 2,7 

Florestas abertas de outras resinosas 0,0 - - - 0,4 - - - 2,9 - 0,1 0,4 - 1,6 - - 0,3 

Florestas abertas de pinheiro bravo 7,5 - 5,4 9,9 7,8 1,1 - 20,1 - - 0,1 2,2 22,4 20,8 8,9 1,2 7,5 

Florestas de eucalipto 6,8 6,2 6,6 - 15,5 19,3 43,5 5,1 3,9 0,9 4,5 4,4 - 0,4 1,2 3,6 8,3 

Florestas de eucalipto com folhosas 0,9 3,2 1,1 - 3,3 0,1 0,4 - 0,6 - - 1,2 - - - - 1,2 

Florestas de eucalipto com resinosas 7,4 - - - 1,4 7,6 - 3,2 - - - 0,7 - - - - 1,8 

Florestas de outra folhosa com resinosas 1,1 - 2,3 9,6 2,9 0,3 17,6 - 8,2 6,5 13,5 1,5 2,6 0,3 - 22,2 3,3 

Florestas de outras folhosas 0,0 - 27,7 7,3 6,8 4,4 2,9 1,7 0,4 16,9 - 1,9 15,8 4,1 3,7 - 5,4 

Florestas de outros carvalhos 0,0 15,0 - - 0,5 - - 0,5 - 1,7 - 5,9 0,2 7,8 6,2 12,6 2,8 

Florestas de outros carvalhos e outras 0,9 2,1 - - 0,0 2,1 - - - - 19,7 9,3 5,0 0,8 4,4 - 3,0 

Florestas de pinheiro bravo 13,9 - 9,3 - 2,2 3,5 - 11,6 - - - 0,7 15,4 2,5 43,1 - 5,9 

Florestas de pinheiro bravo com folhosas 11,3 - 8,3 14,8 4,8 2,8 - 4,2 - - - 2,3 0,8 2,4 - - 4,0 
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CLASSE DE OCUPAÇÃO DE SOLO 
Percentagem (%) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 TOTAL 

Indústria comércio e equipamentos gerais 0,6 - - - - - - 0,2 - - - - - - - - 0,1 

Matos 11,6 46,8 7,4 9,0 16,1 32,3 7,8 8,2 11,5 32,5 51,0 28,5 30,0 48,2 4,0 40,5 22,9 

Pomares - - - - - 0,6 - 0,2 - - - - - - - - 0,0 

Rede viária 1,7 0,8 0,9 0,3 1,3 2,4 1,8 5,7 - 0,5 0,5 0,5 0,3 1,1 0,3 0,8 1,4 

Sistemas culturais e parcelares complexos 2,4 7,6 5,0 0,5 0,7 2,0 - 2,7 - - - - - - - - 1,4 

Tecido urbano contínuo 0,4 - - - - 0,8 0,0 1,7 - - - - - 0,0 - - 0,2 

Tecido urbano descontínuo 3,9 0,0 0,2 0,9 0,5 0,7 0,0 1,3 - - - - - 0,0 - - 0,7 

Vegetação herbácea natural 0,1 - - 1,9 0,4 - - - - - 0,4 0,9 - - - - 0,3 

Vinhas 0,8 - - - 0,5 0,8 5,8 5,5 - - - - - - - 1,3 0,8 

Zonas descobertas e com pouca 
vegetação 

7,5 15,8 8,6 33,0 16,9 12,4 1,4 2,3 72,0 33,7 2,5 28,6 - - 17,6 8,2 15,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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A afetação de “Tecido Urbano” (Contínuo e Descontínuo) foi evitada tanto quanto 
possível na fase de Estudo de Grandes Condicionantes, que constituiu o Capítulo 3 do 
presente EIA. Ainda assim, não foi possível definir troços libertos deste tipo de ocupação 
mais sensível, verificando-se a sua presença em alguns dos troços em estudo tal como 
se verifica no DESENHO 06 (Volume III – Peças Desenhadas). Estima-se que os potenciais 
impactes negativos sobre esta classe de uso solo venham a assumir uma reduzida 
magnitude, através da escolha dos troços que menos interfiram com estas áreas, 
devendo-se posteriormente, em fase projeto de execução definir um traçado de linha 
que maximize afastamento a habitações (ver medidas do Capítulo 7). 

Da análise dos quadros supra, verifica-se a existência destas classes nos troços 
alternativos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8, sendo que apenas nos Troços T1, T2, T6 e T8 
se observa “Tecido Urbano Continuo”. 

O impacte sobre outras áreas artificializadas, nomeadamente de indústria, comércio e 
equipamentos gerais e equipamentos desportivos, é também considerado negativo e de 
magnitude reduzida, pela reduzida expressão que estas classes têm nos troços 
alternativos em análise tal como mostram as quantificações do Quadro 6.20 e Quadro 
6.21, sendo considerado pouco significativo. 

Importa referir, no que respeita aos Troços alternativos, observa-se a existência desta 
classe de ocupação nos Troços T1, T3 e T8. 

No que se refere à rede viária, classe de ocupação existente em todos os troços 
alternativos, exceto o T9, e que em alguns troços localizados na zona Oeste têm uma 
expressão considerável, não são expectáveis impactes negativos já que a futura linha 
respeitará os condicionalismos legais relativos a estas infraestruturas, nomeadamente 
em termos de afastamento e balizagem de apoios e dos cabos condutores. 

Os potenciais impactes da linha sobre as áreas de “ocupação agrícola” durante a fase 
de construção estão relacionados com a potencial afetação de culturas e das 
propriedades pedológicas do solo.  

Da análise efetuada constata-se que, as áreas agrícolas se referem a: “agricultura com 
espaços naturais e seminaturais”, “culturas temporárias associadas a culturas 
permanentes”, “culturas temporárias de sequeiro”, “culturas temporárias de regadio”, 
“pomares”, “vinha” e “sistemas culturais e parcelares complexos”. 
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Figura 6.2 – Percentagem de Ocupação Agrícola (Várias) por parte dos vários Troços 
Alternativos em análise. 

De uma forma geral e conforme análise do gráfico representado na Figura 6.2 a 
ocupação agrícola é pouco expressiva em cada troço, sendo constituída 
predominantemente por culturas agrícolas temporárias de regadio (Troços T1, T6, T8, 
T10, T12, T13, T14 e T15, e algumas áreas de pomar (Troços T6 e T8) e vinha (Troços T1, 
T5, T6, T7, T8 e T16), cuja afetação poderá ser minimizada e nalguns casos evitada. 

Assim sendo, os potenciais impactes sobre “Áreas Agrícolas” poderão ser considerados 
como negativos, diretos, de magnitude moderada e pouco significativos, se tomadas em 
consideração as medidas de minimização propostas neste EIA para a fase de projeto de 
execução (ver Capítulo 7 do presente Relatório). 

Os impactes sobre as “Áreas Florestais” durante a fase de construção estão 
relacionados com a necessidade de proceder ao abate e/ou decote de vegetação para a 
implantação dos apoios e eventual abertura de caminhos de acesso para a sua 
instalação, assim como para o estabelecimento da faixa de servidão das linhas, de 
acordo com o disposto no RSLEAT e especificações da REN, S.A. em matéria de distâncias 
de segurança das linhas a obstáculos, que corresponderá a uma faixa de 45 m centrada 
no eixo da linha.  

Da análise efetuada através dos quadros supra, as áreas com ocupação florestal são a 
classe mais presente na generalidade dos troços.  
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Na Figura 6.3, apresenta-se a representação gráfica das várias classes de ocupação 
florestal existentes no interior dos vários troços alternativos em análise. 

 

Figura 6.3 - Percentagem de Ocupação Florestal (Várias) por parte dos vários Troços 
Alternativos em análise. 

Da análise, é possível observar que em termos gerais a ocupação florestal representa 
mais de 50% em metade dos troços em análise, com exceção do Troço T2, T6, T9, T10, 
T11, T12, T14 e T16 designadamente:  

Quadro 6.22 – Percentagem de afetação de áreas florestais no interior dos troços alternativos 
em análise. 

% Total 

Ocupação 

Florestal  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

55,4 26,5 61,9 51,7 53,3 41,8 77,8 51,1 16,1 26,2 42,6 33,2 63,0 49,3 72,7 47,2 

 

Da análise da Figura 6.3 e do Quadro 6.22 verifica-se que os Troços T2, T9, T10 e T12 
têm uma ocupação florestal reduzida. 

Em relação aos troços T5, T6 e T7 verifica-se que estas áreas são dominadas pela 
presença de eucalipto (floresta de eucalipto, floresta de eucalipto com folhosas, floresta 
de eucalipto com resinosas), enquanto os Troços T1, T3, T4, T8, T13, T14, T15 são 
dominadas pela presença de florestas de pinheiro bravo (Abertas e com outras 
folhosas). As florestas mais naturalizadas compostas por carvalhos não ultrapassam os 
15% nos troços onde estão presentes, exceto nos Troços T2 e T11 em que a afetação 
corresponde a 17,1% e 19,7% respetivamente. 
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Face ao exposto, o impacto sobre áreas de ocupação florestal assume um carácter 
negativo, direto, reversível, permanente e de magnitude elevada e pouco significativo, 
por se estar em presença de áreas dominadas pelo eucalipto e pinheiro bravo e porque 
o uso florestal se manterá, e podendo os impactos ser passíveis de minimização em 
áreas florestais de recuperação mais lenta com espécies nativas (outras folhosas e 
carvalhos). 

Quanto a outras “áreas naturais e semi-naturais”, como matos, pastagens naturais, 
zonas descobertas com pouca vegetação e de vegetação herbácea natural, considera-
se que os impactes sobre estas áreas estão relacionados com a necessidade de proceder 
ao corte de vegetação para a abertura de caminhos de acesso temporários à obra e para 
a implantação dos apoios (cerca de 400m2/ apoio). 

No entanto, após a fase de construção as áreas afetadas com esta ocupação de solo 
recuperam naturalmente na quase totalidade, circunscrevendo-se o impacte à área das 
fundações dos apoios. Assim, os impactes na fase de construção resultam ser negativos, 
diretos, reversíveis, de magnitude moderada, e pouco significativos, podendo ainda ser 
minimizados se forem adotadas as medidas de minimização preconizadas no Capítulo 7. 

Em relação às “Águas interiores” que correspondem aos maiores cursos de água 
presentes no território atravessado, não se prevê qualquer impacto negativo, já que 
nunca serão instalados apoios sobre o seu leito. 

Salienta-se como nota final que na presente fase não é conhecida ainda a localização e 
área a afetar para a implantação de estaleiros e acessos temporários, considerando-se, 
contudo, que a adoção das medidas preconizadas no Capítulo 7 permitirá salvaguardar 
as áreas mais sensíveis do ponto de vista da ocupação do solo. 

6.7.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração os impactes no uso do solo estarão relacionados com ocupação 
permanente do solo na zona de implantação dos apoios, originados durante a fase de 
construção e que assumem um carácter definitivo na fase de exploração, sendo que a 
significância do impacte irá variar em função do uso do solo presente.  

Para a generalidade das classes de ocupação de solo o impacte circunscreve-se à área 
de implantação dos apoios, que de acordo com o Guia Metodológico para a Avaliação 
de Impacte Ambiental de Infraestruturas da REN corresponde a cerca de 120 m2/apoio, 
recuperando-se a restante área afetada durante a fase de construção. No entanto, em 
algumas classes, como é o caso de “matos” ou “vegetação herbácea natural”, a 
recuperação poderá ocorrer de forma natural na quase totalidade dos apoios, 
circunscrevendo-se à área efetivamente ocupada pelos maciços das fundações dos 
apoios. 

Por outro lado, a presença da nova linha implicará em termos futuros a constituição de 
uma faixa de servidão administrativa que condiciona o uso do solo no seu interior com 
o objetivo de garantir as distâncias mínimas de segurança estabelecidas no RSLEAT. 
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No caso de áreas com ocupação florestal o RSLEAT estabelece uma faixa de servidão 
com 45 m de largura centrada no eixo da linha, na qual se procederá ao corte e decote 
de povoamentos de eucalipto e pinheiro, em particular este tipo de povoamentos por 
se tratar de espécies de crescimento rápido. Para as restantes espécies arbóreas prevê-
se sobretudo o decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança.  

O tecido urbano que se situa na proximidade da linha terá condicionado a sua expansão 
nas proximidades da linha, uma vez que é recomendado o seu afastamento de linhas de 
muito alta tensão. 

Em relação a outros tipos de ocupação do solo, como áreas agrícolas e áreas naturais, 
não existirão impactes pela sobrepassagem da linha, sendo possível manter essas 
ocupações – considerando que não se verificam ocupações agrícolas com um elevado 
grau de infraestruturação de rega, em particular com recurso a pivots de rega. 

Face ao exposto, os impactes da fase de exploração são aqueles já avaliados para a fase 
de construção no que se refere às afetações permanentes que aí se determinam. 
Salienta-se que a análise de significância do impacte está limitada pelo 
desconhecimento atual da localização exata dos apoios da linha e a zona de travessia 
dos vãos, a estabelecer na fase seguinte de Projeto de Execução. Nessa fase será possível 
contabilizar de forma exata a área ou extensão de floresta que poderá ser afetada por 
desmatação ou decote de árvores e analisados outros condicionamentos ao uso do solo. 

6.7.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na eventual desativação da linha, as atividades associadas à remoção dos apoios da 
linha elétrica e dos cabos condutores implicarão, embora com menor significado, 
impactes semelhantes aos descritos para a fase de construção, à exceção da criação da 
faixa de servidão de 45 m, pelo que os impactes serão negativos, diretos e não 
significativos. 

Decorrente desta ação verificar-se-á um impacte positivo decorrente da desocupação 
das áreas onde se localizam os apoios, pelo que se tratando, no essencial, de áreas 
agrícola, de pinhal e de matos será um impacte direto e não significativo. 

6.7.6 SÍNTESE DE IMPACTES 

No Quadro 6.23, apresenta-se a síntese de impactes no Uso e Ocupação do Solo nas 
várias fases do Projeto em análise. 
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 Quadro 6.23- Síntese de Impactes nos Usos e Ocupação dos Solos 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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CONSTRUÇÃO 

Alteração do uso atual do solo: tecido urbano, áreas 
artificiais 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 7, 
AGI 8, AGI 10, AGI 11,  

AGI 12, AGI 13 

– Dir L Prov T1-P2 Rev I R S Spl Mit R PS 

Alteração ao uso atual do solo: Afetação de áreas Floresta 
Aberta com vegetação arbustiva e herbácea. 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 7, 
AGI 8, AGI 10, AGI 11, 

 AGI 12, AGI 13 

– Dir L C T1-P2 Rev I E PS Spl Mit E PS 

Alteração Temporária do uso atual do solo: Afetação de 
áreas Agrícolas (Vinhas, Pomares, sequeiro, regadio) 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 7, 
AGI 8, AGI 10, AGI 11,  

AGI 12, AGI 13 

– Dir L C T1-P2 Rev I M PS Spl Mit R PS 

Alteração do uso atual do solo: áreas naturais e semi-
naturais e espaços com Carvalhal e outras 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 7, 
AGI 8, AGI 10, AGI 11,  

AGI 12, AGI 13 

– Dir L C T1-P2 Rev I M PS Spl Mit R PS 

Afetação de Uso atual do solo (Floresta de Eucalipto, Pinhal 
e Mista) relativa à Faixa de Servidão (45m) da Linha 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 7, 
AGI 8, AGI 10, AGI 11,  

AGI 12, AGI 13 

– Dir L C P Rev I M S Spl Mit R PS 

EXPLORAÇÃO 

Manutenção da Faixa de servidão (45m) da Linha – 
Corte/Decote de Eucaliptos e Pinheiros 

AGI 16 – Dir L C P Rev I M S Spl Mit R PS 
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IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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DESATIVAÇÃO 

Afetação dos usos ocorrentes associados à remoção dos 
apoios das linhas elétricas e cabos condutores 

AGI 6, AGI 7, AGI 10,  

AGI 12 
– Dir L I T Rev I M S Spl Mit R PS 

Desocupação das áreas dos apoios 
AGI 6, AGI 7, AGI 10, AGI 

12 
+ Dir L I T Rev I M S Spl Mit R PS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
 
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 servidão da linha elétrica a estabelecer 
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6.8 SOLOS  

6.8.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Na avaliação dos impactes nos solos, a metodologia baseou-se na identificação dos 
potenciais impactes decorrentes das várias ações do projeto e a sua avaliação qualitativa 
com base nas características dos solos existentes na área do corredor. 

Importa referir que, para a avaliação de impactes, foi tido em consideração que a 
implantação deste tipo de projeto, linhas de transporte de energia, não implica a 
ocupação contínua do terreno onde é implantada, mas apenas uma ocupação pontual e 
muito reduzida, correspondente aos locais de implantação dos próprios apoios. 

Na avaliação do impacte foi tido em conta que a afetação temporária ou permanente 
tem uma importância diferente consoante o valor agrícola e florestal dos solos em 
causa. 

Foram ainda tidas em consideração, para além do valor dos solos, as características do 
projeto e as principais ações previstas, nomeadamente: a desmontagem de apoios, a 
instalação da linha, a instalação de infraestruturas de apoio à obra, a construção de 
acessos temporários e a ocorrência de eventuais acidentes que possam contaminar os 
solos, por exemplo, derrames acidentais de substâncias poluentes. 

Para a fase de exploração, foram identificadas as ações suscetíveis de provocarem 
impactes no solo, correspondendo na generalidade às atividades de manutenção da 
linha elétrica.  

No final foi elaborada uma síntese dos principais impactes nas diferentes fases, para 
todos os troços alternativos em análise. 

6.8.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NOS SOLOS 

6.8.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

De acordo com as ações geradoras de Impacte identificadas anteriormente (no 
subcapítulo 6.2.1), identificam-se as seguintes que resultam na afetação do solo: 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 
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AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 11: Execução de fundações: betonagens para a construção de maciços de 
fundação dos apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e 
colocação das bases do apoio). 

AGI 14: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e 
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos 
temporários) e sinalização. 

6.8.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração não se considera que as atividades de projeto ocorrentes 
promovam impactes ambientais sobre o presente fator. Na fase de desativação, as ações 
geradoras de impactes são coincidentes com as ações geradoras identificadas na fase 
de construção. 

6.8.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção de uma linha elétrica, as principais atividades passíveis de 
originar impactes são: 

• a implantação de infraestruturas de apoio à obra, tais como estaleiros; 

• a instalação dos apoios, mais concretamente na abertura de caboucos, execução 
dos maciços de fundação; 

• a criação de acessos aos apoios; 

• a movimentação e circulação de maquinaria. 

No que respeita à implantação de infraestruturas de apoio à obra, tais como os 
estaleiros, é de salientar que, atendendo a que o projeto é agora avaliado em fase de 
Estudo Prévio, ainda se desconhecem as localizações previstas e respetivas áreas a 
afetar, considerando-se, contudo, que a adoção das medidas preconizadas no Capítulo 
7 sobre esta matéria permitirá salvaguardar as áreas mais sensíveis a nível ambiental, 
entre as quais se incluem zonas com solos de elevada capacidade de uso.  
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Relativamente à implantação da linha elétrica propriamente dita, ainda se desconhecem 
nesta fase, quer o respetivo traçado, quer, sobretudo, a localização de cada um dos 
apoios; contudo, e de forma a minimizar e evitar a eventual afetação de áreas 
adjacentes à construção dos mesmos, de acordo com o Anexo LA13 do “Guia 
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade”, será necessário criar uma área de trabalho 
temporária, com cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação de cada apoio 
afeto ao projeto, na qual se efetuarão todos os trabalhos/ações necessários, 
nomeadamente: desmatação, escavação/montagem, armazenamento temporário de 
terras, entre outros que se julguem necessários. 

Salienta-se, contudo, que se considera que estas atividades que ocorrem durante a fase 
de construção, apesar de conduzirem à compactação dos solos, não provocarão uma 
alteração significativa das suas características e qualidades agro-pedológicas, 
traduzindo-se apenas numa efetiva perda de solos nas áreas específicas a ocupar pelas 
fundações de cada apoio.  

Este impacte, restrito às áreas de intervenção para a implantação dos apoios da linha 
em análise, classifica-se como negativo, direto, certo e de magnitude reduzida. Sendo 
irreversível, permanente e significativo, na área efetivamente ocupada pelas fundações 
e reversível, temporário e pouco significativo, na restante área a intervir.  

Este impacte poderá adquirir uma maior relevância caso ocorra em áreas com elevada 
aptidão agrícola ou florestal. 

Nos Quadro 6.24 e Quadro 6.25 apresenta-se a caracterização dos solos, para cada troço 
alternativo, por classes de aptidão do solo para uso agrícola e para o uso florestal. 

Da análise do Quadro 6.24, é possível observar que em todos os troços em estudo os 
solos predominantes classificam-se sem aptidão agrícola; os solos com elevada aptidão 
agrícola, coincidentes na área de estudo com áreas que integram a Reserva Agrícola 
Nacional, têm uma expressividade residual ou inexistente em grande parte dos troços. 
Nas zonas onde não se registam áreas expressivas de solos com aptidão agrícola elevada 
ou em que será possível, em fase de projeto de execução, implantar os apoios de modo 
a salvaguardar estas áreas, não serão expectáveis impactes negativos sobre os solos. No 
Capítulo 7 do presente documento apresentam-se recomendações concretas 
destinadas a evitar ou minimizar o atravessamento de áreas de elevada aptidão agrícola 
nos troços em causa. 

Relativamente à aptidão florestal dos solos, da análise do Quadro 6.25 é possível 
observar que os Troços T1, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T14 e T16 prevalecem solos de 
aptidão florestal Marginal. Os restantes Troços alternativos, designadamente o T2, T3, 
T4, T5 e T13 e T15 apresentam maioritariamente solos de aptidão florestal Moderada. 
No caso dos apoios se implantarem nestes solos, são expectáveis impactes negativos, 
mas de magnitude reduzida, dada a pequena área a intervencionar para a implantação 
dos apoios. Importa referir que em nenhum dos troços alternativos se verifica uma 
predominância de solos com aptidão florestal elevada. 
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Por último, a potencial poluição do solo, em resultado de eventuais derrames acidentais 
de substâncias químicas, é um cenário pouco provável e com impactes negativos, pouco 
significativos no âmbito local, incertos e cuja magnitude depende da quantidade de 
substâncias envolvidas, contemplando a implementação do Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) da REN, S.A. e aplicação das medidas e práticas ambientais de 
mitigação. 
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Quadro 6.24- Aptidão Agrícola dos Solos nos vários troços alternativos (ha) 

APTIDÃO AGRICOLA 
DOS SOLOS 

TROÇOS ALTERNATIVOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 TOTAL 

ELEVADA - - - 1,0 0,7 5,5 - 14,4 - - - - - - - - 21,6 

MARGINAL 70,4 24,2 101,1 5,2 320,1 15,6 13,1 3,7 4,5 7,1 45,5 107,8 26,1 0,5 - - 744,9 

MODERADA 75,9 39,2 0,0 - 4,3 22,1 37,8 180,2 - - - - - 2,1 3,9 10,0 375,6 

S/APTIDÃO 425,9 217,6 268,8 188,7 800,9 320,5 139,6 238,4 154,9 101,7 194,0 858,4 238,4 413,8 222,4 102,9 4.886,9 

Quadro 6.25- Aptidão Florestal dos Solos nos vários troços alternativos (ha) 

APTIDÃO FLORESTAL 
DOS SOLOS 

TROÇOS ALTERNATIVOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 TOTAL 

ELEVADA 75,9 39,2 0,0 - 4,3 37,7 38,0 180,2 - - - - - 2,1 3,9 10,0 391,4 

MARGINAL 405,7 9,6 - - 442,8 253,1 106,1 238,4 154,9 101,7 194,0 600,0 110,2 321,9 90,5 90,2 3.119,0 

MODERADA 90,6 232,2 369,9 194,9 678,8 68,1 46,4 18,1 4,5 7,1 45,5 322,9 154,3 92,4 131,9 11,4 2.469,0 

S/APTIDÃO - - - - - 4,8 - - - - - 43,3 - - - 1,4 49,4 
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Em suma, o impacte nos solos inerente à implantação dos apoios da linha em estudo, 
durante a fase de construção, é classificado de negativo e direto em todos os troços 
alternativos. Este impacte será temporário nas áreas diretas afetas à obra que serão 
posteriormente recuperadas, e permanente no local de instalação dos apoios. 

Relativamente à sua significância, esta dependerá do local onde venham a ser instalados 
os apoios, facto do qual não se tem ainda conhecimento nesta fase do projeto. No 
entanto, refere-se que os impactes assumirão maior significado nos locais onde os 
apoios se localizem em solos de maior valor agrícola ou áreas integradas na RAN. 

A necessidade de acessos às áreas de trabalho e aos apoios, a partir da melhoria dos 
acessos já existentes ou através de novos acessos a construir, implicará igualmente a 
afetação dos solos, o que induzirá impactes negativos, diretos e não significativos a 
moderadamente significativos dependendo da tipologia de solos a afetar. As áreas de 
implantação dos estaleiros de obra e a eventual criação de local de depósito de terras 
sobrantes provenientes das escavações irão também provocar impactes nos solos, 
nomeadamente a sua potencial compactação. A implantação dos estaleiros constitui 
assim, uma afetação temporária que provocará impactes negativos, diretos e não 
significativos, caso sejam instalados em áreas já infraestruturadas. 

Por outro lado, a circulação de maquinaria e de mão-de-obra no local comporta o risco 
de poluição do solo com qualquer possível derrame de substâncias químicas. Este risco, 
no caso concreto do projeto em análise, é considerado reduzido, uma vez que na fase 
de construção as ações de reparação e manutenção de equipamentos e veículos serão 
realizadas previsivelmente fora do local da obra, em oficinas licenciadas. 

Refira-se que durante a construção do projeto será posto em prática o Sistema de 
Gestão Ambiental da REN, S.A, no âmbito do qual será elaborado um Plano que 
contempla medidas e práticas ambientais, que visam minimizar os impactes ambientais 
identificados em fase de EIA e de RECAPE. Na sequência destas práticas ambientais, no 
estaleiro serão colocados recipientes próprios para a recolha de resíduos sólidos e dada 
formação adequada aos trabalhadores. Este impacte é assim classificado como 
negativo, direto e não significativo, para todos os troços em análise. 

6.8.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante esta fase de projeto, os impactes no solo estarão diretamente relacionados com 
a ocupação irreversível do solo, na zona de implantação dos apoios. No entanto, este 
impacte, que é gerado durante a fase de construção, na fase de exploração assume um 
carácter permanente, exclusivamente na zona de implantação da base de cada apoio. 

Consequentemente, não é de prever a existência de impactes nesta fase, para além dos 
já identificados na fase de construção. Neste âmbito, importa ainda referir que a 
vegetação natural, ou aquela eventualmente plantada pelos proprietários dos terrenos 
nas áreas envolventes dos apoios, tenderá gradualmente a fixar o solo e acabará por 
anular os efeitos erosivos.  
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Neste contexto considera-se que na fase de exploração não existirão impactes no solo 
em nenhum dos troços em análise. 

6.8.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A descompactação e libertação dos espaços ocupados pelos apoios, após a remoção de 
todas as estruturas, conduzirá a um impacte positivo reduzido. 

6.8.6 SÍNTESE DE IMPACTES NOS SOLOS 

No Quadro 6.26 apresenta-se uma síntese dos impactes nos solos durante as fases do 
projeto em análise. 
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Quadro 6.26 – Síntese de Impactes nos Solos 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

Afetação de solos pela mobilização do solo, fenómenos de erosão, 
compactação do solo de solos de reduzido valor agrícola, associada à 
criação de acessos à obra e aos apoios, às faixas de trabalho e ao estaleiro 

AGI 4, AGI 5, AG6, 
AG7,AG10 

- Dir L C T Rev I R PS Spl Mit R SS 

Afetação temporária (400m2) de solos pela mobilização do solo, 
fenómenos de erosão, compactação do solo de reduzido valor agrícola. 

AGI 5, AGI 10, AGI 11 - Dir L C T Rev I R PS Spl Mit R SS 

Afetação permanente de solos de reduzido valor agrícola associada apenas 
à área das fundações (caboucos) exata de instalação dos apoios 
(escavação). 

AGI 5, AGI 10, AGI 11 - Dir L C P Irrev LP R S Spl Mit R SS 

Afetação permanente de solos de Moderado/Marginal valor florestal 
associada apenas à área das fundações (caboucos) exata de instalação dos 
apoios (escavação). 

AGI 5, AGI 10, AGI 11 - Dir L C P Irrev LP R S Spl Mit R SS 

Eventual contaminação de solos devido a derrames acidentais AGI 6, AGI 7, AGI 14 - Dir L Imp T/P Rev I R SS Spl Mit R SS 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

Descompactação de solos dos apoios a desmontar AGI 14 + Dir L C P Irrev I R PS Sp --- R PS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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6.9 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

6.9.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

No presente ponto avaliam-se os impactes do projeto no ordenamento do território e 
nas condicionantes ambientais. 

Os impactes das linhas de transporte de energia sobre o ordenamento do território 
resultam da afetação de áreas classificadas / condicionadas nos instrumentos de gestão 
territorial e destinadas a outros fins, ou possibilidade de interferência com disposições 
desses planos. Esses impactes iniciam-se na fase de construção da linha e perpetuam-se 
para a fase de exploração. Nesta última fase surgirá igualmente o condicionamento da 
necessidade de constituição de uma servidão administrativa para a proteção e 
segurança da linha elétrica e compatibilização com os usos de solo envolventes previstos 
no âmbito dos instrumentos de gestão territorial. 

Do ponto de vista metodológico, é feita a seleção das ações suscetíveis de causar 
impactes sobre as disposições constantes nos instrumentos de ordenamento e nesse 
seguimento, avaliada a compatibilização do projeto com esses instrumentos e avaliados 
os impactes. 

O processo de definição de troços alternativos que suporta o presente EIA, a partir da 
identificação prévia das condicionantes ambientais mais significativas na fase de EGCA, 
(Capítulo 2 do Relatório Síntese do presente EIA) permitiu que uma parte significativa 
dos potenciais impactes negativos ao nível das condicionantes territoriais fosse desde 
logo evitada ou minimizada. 

Contudo, ao longo dos troços ainda se verificam algumas condicionantes legais, 
compatibilizáveis desde que em fase de Projeto de Execução sejam respeitadas as 
respetivas servidões. Por outro lado, dada a extensão e o desenvolvimento do presente 
projeto é inevitável que a implantação física das infraestruturas em estudo venha a 
afetar algumas áreas com algum grau de condicionamento. 

Nos pontos seguintes analisam-se as potenciais interferências do projeto sobre as 
condicionantes ao uso do solo. A abordagem para a avaliação de impactes será feita 
verificando quais as interferências e o grau de compatibilidade do projeto com as várias 
servidões e restrições de utilidade pública e outras condicionantes legalmente 
estabelecidas com incidência na área de intervenção do projeto. Para além de uma 
análise qualitativa, é feita sempre que necessário e aplicável, uma análise quantitativa 
das áreas condicionadas afetadas. 

6.9.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NO ORDENAMENTO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

No presente ponto, enumeram-se as ações /atividades geradoras de impactes ao nível 
de condicionantes ao uso do solo originados pelas várias fases de implantação do 
projeto. 
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Importa referir que a afetação de áreas condicionadas se constitui como um impacte 
negativo, que se inicia na fase de construção e que se mantém durante a fase de 
exploração destas infraestruturas. Como tal, na fase de exploração apenas se identifica 
a manutenção da faixa de servidão da linha como potencialmente geradoras de 
impactes nesta vertente. Relativamente à fase de desativação do projeto, prevê-se que 
as atividades sejam semelhantes às ações geradas na fase de construção. 

6.9.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 12: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a 
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e 
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2; 

AGI 13: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e 
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e de 
guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração, 
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha, 
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos 
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas 
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos; 

AGI 14: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e 
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos 
temporários) e sinalização. 
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6.9.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos). 

AGI 16: Inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas: inclui-se a 
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas 
(e substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa 
de servidão da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e 
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de 
Manutenção de Faixa), inspeção e monitorizações ambientais (de acordo 
com Plano de Monitorização, em particular ao nível da avifauna e ambiente 
sonoro, se aplicáveis). 

6.9.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

As ações geradoras de impactes são coincidentes com as ações geradoras identificadas 
na fase de construção. 

6.9.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

6.9.3.1 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

No presente Capítulo é efetuada a avaliação da compatibilidade do projeto da linha com 
os instrumentos de ordenamento e gestão territorial abrangidos pelos vários troços 
alternativos em estudo, tendo em conta a análise apresentada no subcapítulo 5.9 do 
presente relatório. 

A) INSTRUMENTOS DE ÂMBITO SETORIAL 

No presente ponto é feita a avaliação da compatibilidade do projeto da linha elétrica 
com os instrumentos de ordenamento e gestão territorial abrangidos pelos vários troços 
alternativos em estudo, tendo em conta a análise apresentada no subcapítulo 5.9 do 
presente relatório síntese. 

REDE NATURA 2000 

No que respeita à ocorrência de impactes do projeto sobre a Rede Natura 2000, importa 
referir que estes se prendem com a potencial afetação dos valores naturais presentes 
(nomeadamente a fauna, flora e habitats) e na interferência com os objetivos de gestão 
definidos para os Sítios da Rede Natura 2000. Neste sentido, verifica-se a interferência 
dos troços alternativos em áreas integradas na Rede Natura 2000, designadamente as 
apresentadas no Quadro 6.27: 
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Quadro 6.27 – Interseção dos Troços Alternativos em sítios da Rede Natura 2000 

Sítios da Rede Natura 2000 

Troço Alternativo SIC 
Área 

ha % 

T5 SIC - Peneda/Gerês (PTCON0001) 31,6 2,8 

T16 SIC - Rio Minho (PTCON0019) 14,4 12,7 

T8 

SIC - Rio Lima (PTCON0020) 

6,6 1,5 

T5 52,4 4,7 

T4 22,2 11,4 

T6 23,3 6,4 

 

Da análise do quadro supra, observa-se que a afetação dos troços alternativos em áreas 
de SIC é muito reduzida. 

Considera-se que os objetivos do Sistema Nacional de Áreas Classificadas e da Rede 
Natura 2000 não são passíveis de ser afetados pelo projeto em análise, pelo que a 
implementação da linha elétrica não será responsável pela ocorrência de impactes sobre 
o Plano Setorial da Rede Natura 2000 enquanto figura de Ordenamento Territorial, uma 
vez que nos referidos regulamentos não existe nenhuma referência ou condicionante à 
implantação de infraestruturas de transporte de energia. No descritor específico 
designado “Biodiversidade” será avaliada esta temática na ótica da afetação dos 
recursos naturais. Não obstante, e atendendo a que apenas áreas residuais são 
coincidentes com os troços em avaliação, em sede de Projeto de Execução será possível 
assegurar que estas áreas não serão atravessadas pelo projeto. 

PLANO DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA DO LIMA E MINHO (RH1) 

No que diz respeito aos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Cávado, Ave 
e Leça, PGRH do Douro, verifica-se que o projeto da linha de transporte de energia não 
interfere com os objetivos e diretrizes preconizadas nos referidos planos dadas a 
tipologia de projeto e as suas atividades de construção e exploração. 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DE ENTRE O MINHO (PROF-EDM) 

No que se refere ao Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF) tratando-se 
de um plano sectorial de natureza estratégica, direcionados para a defesa, valorização 
e gestão sustentável dos espaços e recursos florestais, estes planos não apresentam 
impedimentos específicos relativamente à instalação de linhas de transporte de energia. 

Não obstante, da análise do enquadramento do projeto neste plano setorial, verifica-se 
que alguns troços alternativos em análise se sobrepõem a Corredores Ecológicos 
definidos no PROF-EDM, associados ao rio Lima, ao rio Vez e ao rio Minho. No que 
respeita à afetação dos troços alternativos nestes corredores ecológicos, apresenta-se 
a sua quantificação no Quadro 6.28 seguinte. 
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Quadro 6.28 – Interseção dos troços alternativos nos Corredores Ecológicos do PROF AM 

Troço Alternativo 
Área intersetada 

ha % 

T8 81,0 18,6 

T5 386,9 34,4 

T7 49,2 25,8 

T6 101,3 27,8 

T13 25,5 9,6 

T16 48,2 42,6 

 

Atendendo aos objetivos e funções dos corredores ecológicos, nomeadamente de 
”contribuem para a formação de meta populações de comunidades de fauna e da flora, 
tendo como objetivo conectar populações, núcleos ou elementos isolados, e integram os 
principais eixos de conexão (…)”referido no subcapítulo 5.9.2.1 - caracterização da 
situação de referência), verifica-se a interceção de cerca de 34,4% da área do Troço T5, 
27,8% da área do Troço T6, 25,8% de área do Troço T7, 18,6% de área do Troço T8, 9,6% 
de área do Troço T13 e com maior afetação 42,6% de área do Troço T16 em corredores 
ecológicos que, embora seja de reduzida representatividade , exceto o Troço T16, será 
expectável a ocorrência de impactes negativos, temporários (nas zonas 
correspondentes à ocupação temporária verificada em fase de obra) ou permanente 
(nas zonas de implantação dos apoios) dada a reduzida área de implantação dos apoios, 
comparativamente à área total dos Corredores Ecológicos existentes no interior dos 
troços. Estes impactes serão certos, localizados, todavia de baixa magnitude e pouco 
significativos. 

Importa referir que o corredor a criar pela linha em análise será um elemento muito 
relevante no que respeita à defesa da floresta contra incêndios, sendo que este 
passará a integrar a rede secundária das faixas de gestão de combustível da região 
onde se insere, com uma forte componente florestal e risco de perigosidade de 
incêndio médio a elevado. 

As áreas críticas de defesa da floresta contra incêndios devem observar e ver 
implementado um conjunto de medidas associadas à gestão de combustíveis e redes 
regionais de defesa da floresta. Neste âmbito, o projeto compatibiliza-se com este tipo 
de medidas no que diz respeito à possível integração da faixa de servidão da linha nas 
redes de faixas de gestão de combustível, como área onde se “quebra” a continuidade 
de povoamentos monoespecíficos (como pinhal e eucaliptal) e onde, na própria faixa 
(em Plano de Manutenção de Faixa a desenvolver e aplicar em fase posterior) será feita 
a gestão da vegetação tendo em conta as diretrizes de gestão de combustíveis definidas 
nos PROF – em síntese, garantindo descontinuidade horizontal e vertical e introduzindo 
espécies arbóreas caducifólias e outras espécies com baixa inflamabilidade e 
combustibilidade. Adicionalmente, os acessos a construir poderão integrar a rede viária 
florestal. 
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Face ao exposto, os PROF não apresentam impedimentos específicos relativamente à 
instalação do projeto, ainda que a gestão sustentável dos recursos florestais exija 
medidas que permitam assegurar o potencial produtivo de espécies florestais e áreas de 
silvo-pastorícia, a redução do risco de incêndio, e a conservar os recursos ecológicos e 
paisagísticos. Por conseguinte, os potenciais impactes sobre os espaços florestais 
abrangidos pelas diretrizes de gestão dos PROF são considerados pouco significativos. 

No caso da compatibilidade com as medidas previstas no PROF para áreas críticas de 
incêndio, no que diz respeito à gestão de combustível, o efeito é positivo, dado que as 
faixas de servidão das linhas elétricas são englobadas na rede de faixas de gestão de 
combustível no âmbito da rede de defesa da floresta contra incêndios. Este efeito, de 
magnitude moderada e impacte pouco significativo a significativo à escala local, pode 
ser majorado (magnitude elevada e significativo) em função da sua cumulatividade com 
a implementação e articulação à escala municipal e supramunicipal de uma rede de 
faixas de gestão de combustível enquadrando a faixa de servidão da linha com outras 
faixas de gestão de combustível num esforço e estratégia supralocal, a promover pelas 
autoridades florestais competentes. Ainda assim, e face à particular incidência de 
incêndios na área de estudo, o impacte simples associado a infraestrutura assume já 
alguma significância. 

B) INSTRUMENTOS DE ÂMBITO REGIONAL 

Conforme análise e caracterização da situação atual do ambiente, PROT-N assume um 
conjunto de linhas estratégicas de desenvolvimento para a Região Norte, 
depreendendo-se, nomeadamente, que as infraestruturas energéticas são 
fundamentais e estratégicas nos processos de crescimento e desenvolvimento (ver 
subcapítulo 2.9.2.2.  

Deste modo, e dado o âmbito do presente projeto, verifica-se a compatibilidade do 
mesmo com este instrumento, resultante do seu enquadramento num dos seus 
princípios: “Assegurar o abastecimento em condições de adequação ambiental, 
contribuindo para a competitividade da atividade económica”. São, por isso, expectáveis 
impactes positivos, embora de magnitude e significância reduzidas, no contexto 
regional. 

Pelo exposto se conclui, que o projeto tendo como objetivo global a melhoria do 
abastecimento energético a esta região do Norte, se enquadra assim nos objetivos 
estratégicos de desenvolvimento regional preconizados no PROT- Norte. 

C) INSTRUMENTOS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) são os instrumentos de 
gestão do território com relevância para a presente avaliação de impactes, uma vez que 
estabelecem de forma direta a classificação e uso do solo das áreas a afetar pela 
implantação da nova infraestrutura. A compatibilização do projeto com estes planos e a 
respetiva avaliação de impactes é efetuada de forma distinta e mais pormenorizada para 
as fases de construção e exploração do projeto nos pontos seguintes. 
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Na avaliação, serão considerados os potenciais impactes da nova linha de transporte de 
energia sobre o ordenamento do território estipulado ao nível dos PDM abrangidos 
pelos troços em estudo, que resultam da ocupação de áreas cuja classificação nestes 
instrumentos de ordenamento estarão destinadas a outros usos, podendo colidir com o 
modelo planeamento proposto. Nos DESENHOS 09.01 a 09.12 (Volume III – Peças 
Desenhadas) apresentam-se delimitadas as classes de espaço provenientes das Plantas 
de Ordenamento dos PDM abrangidos pelos troços em estudo.  

Em primeiro lugar, há a referir a afetação de classes de espaço para a implantação de 
apoios, que corresponderá conforme já mencionado a uma área aproximada de 
400 m2/apoio, podendo ser reduzida esta área consoante as características encontradas 
no terreno e eventuais condicionamentos impostos na regulamentação dos PDM cuja 
interferência tenha de ser evitada. Em função das classes e categorias a afetar os 
impactes negativos da instalação da linha assumem um maior ou menor significado. À 
área dos apoios acresce a sobrepassagem dos cabos da linha, a qual deverá igualmente 
evitar áreas com uso mais sensível, nomeadamente os espaços urbanos e urbanizáveis 
ou outros espaços com função habitacional. 

Tratando-se de um projeto em fase de Estudo Prévio, em que não é conhecido o traçado 
da linha e a localização dos apoios, a avaliação de impactes passa por avaliar os 
potenciais impactes nas classes de espaço presentes nos vários troços em estudo, e nos 
quais se definirá o traçado em fase de projeto de execução. Esta avaliação permitirá 
igualmente suportar a comparação de alternativas do capítulo 9. 

Para suportar a presente análise apresenta-se no Quadro 5.40, as classes de espaço 
definidas nos PDM dos concelhos atravessados pelos vários troços em estudo, assim 
como as disposições regulamentares aplicáveis ao projeto e respetiva análise de 
compatibilidade. 

No Quadro 6.29 abaixo identificam-se as áreas, em hectares, de cada classe e categoria 
de espaço de ordenamento intersetadas pela área total dos vários troços alternativos 
em análise. Importa referir, que, em fase de projeto de execução nem todas as classes 
identificadas dentro dos vários troços alternativos serão alvo de afetação. Só quando o 
traçado da linha e respetiva localização dos apoios estiver definida, é que se poderá 
concluir com exatidão quais as classes de ordenamento serão efetivamente afetadas no 
âmbito do projeto em análise. 
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Quadro 6.29- Afetação (ha) de Classes de Ordenamento (compatibilizadas) com os Troços Alternativos 

Concelho Classe de Ordenamento  

Troço Alternativo 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Área (ha) 

Ponte de 
Lima 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis 34,0     5,5 1,4 21,7         

Espaços Industriais Existentes 21,6       0,1         

Reserva Agrícola Nacional 77,6     14,4 7,0 108,3 0,1 13,4 15,6      

Espaços Agrícolas 22,2     26,0 16,1 37,8  3,1       

Área Arborizada para proteção de 
Ecossistemas 

     2,2           

Espaços Florestais de produção 
condicionada 

194,1 0,2    219,8 147,4 240,9 52,2 92,4 144,4      

Espaços Florestais estruturantes 40,9     14,1  22,5         

Espaços Florestais de produção 179,6 21,1    77,9  4,8 45,9  48,6      

Área arqueológica 2,2     0,1 33,0          

Área de proteção - arqueológica       6,3          

Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão 

21,6     9,7 0,7 7,1         

Áreas de Grandes Equipamentos        0,5         
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Concelho Classe de Ordenamento  

Troço Alternativo 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Área (ha) 

Vila 
Verde 

Espaços urbanos e urbanizáveis   12,4 1,6             

Espaços agrícolas de conservação  34,5 60,5 6,8             

Espaços agrícolas de produção   7,1              

Espaços florestais de produção  129,9 70,9 15,8             

Espaços florestais de proteção  88,3 180,4 82,5             

Espaço afeto à exploração de 
recursos geológicos 

   3,0             

Espaços de Atividades Económicas   0,6              

Espaços de Equipamentos de 
utilização coletiva 

  0,6              

Espaço canal previsto  4,1               

Ponte da 
Barca 

Espaços naturais     4,3            

Valores Naturais   20,5 30,4 33,5            

Estrutura Ecológica Complementar   18,9 77,4 274,9            

Espaços agrícolas   8,6 2,2 54,4            

Espaços florestais de conservação   22,2 45,4 32,8            

Espaços florestais de proteção    2,1 67,1            

Espaços agroflorestais  6,5 6,3 35,0 145,8            

Espaços urbanos e urbanizáveis   0,3 0,5 6,0            
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Concelho Classe de Ordenamento  

Troço Alternativo 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Área (ha) 

Arcos de 
Valdevez 

Espaços naturais     115,9    44,1  2,87 156,4 0,9    

Espaços urbanos e urbanizáveis     10,6       0,2     

Espaços agrícolas complementares     13,4       12,8     

Espaços agrícolas condicionados     42,8       149,7     

Espaços Florestais de produção     345,3    4,7  8,4 103,9 0,03    

Espaços Florestais de proteção     60,2    3,7  19,1 211,2 10,2    

Espaços Florestais e silvo-pastoris     204,7    8,5  0,6 102,5 0,7    

Espaço afeto à exploração de 
recursos geológicos 

    21,2            

Parque eólico existente     4,7       45,3 0,7    

Parque eólico proposto         13,1  3,9 9,0     

Paredes 
de Coura 

Espaço Agrícola            2,4     

Monção 

Espaços urbanos e urbanizáveis             0,1 4,0   

Espaços agrícolas condicionados            16,2  5,1 2,6 4,1 

Espaços agrícolas complementares             33,5  17,9  

Espaços florestais de produção              43,6 55,8 2,8 

Espaços florestais de proteção e 
conservação 

           210,1 219,2 362,2 150,0 90,1 

Parque eólico existente            0,02 2,6    

Melgaço 
Espaços Agrícolas                2,9 

Espaços florestais                12,0 
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Com base na sistematização efetuada no Capítulo da caracterização da situação atual 
do ambiente (subcapítulo 5.9 – Ordenamento do Território) e nas disposições 
regulamentares constantes nos vários PDM analisados, identificam-se seguidamente as 
classes de ordenamento que poderão ser responsáveis por algum grau de 
condicionamento do projeto por Município (ver gráfico representado na Figura 6.4).  

Refira-se que as classes não identificadas ou não representam restrições ao projeto ou 
a compatibilização com o projeto depende de outras disposições, como sejam, 
pareceres, aprovações ou autorizações de entidades com competência nesta matéria 
(conforme descrito no Quadro 5.40) sendo que, pelo efeito não se consideram 
condicionadoras do projeto. 

i) Espaços Urbanos e Urbanizáveis (Solos Urbanos) (Ponte de Lima, Vila Verde, 
Melgaço, Ponte da Barca, Monção, Arcos de Valdevez) T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, 
T12, T13, T14 

ii) UOPG: Troços T1 (UOPG26), T6 (UOPG11), T7 (UOPG4) e T8 (UOPG1) 

iii) Espaços de Extração Recursos Geológicos (Vila Verde e Arcos de Valdevez): Troços 
T4 e T5 

iv) Área de Proteção Arqueológica (Ponte de Lima): Troço T7 

v) Área arborizada para proteção de ecossistemas (Ponte de Lima): Troço T6 

vi) Espaços de equipamentos de utilização coletiva: Troço T3  

vii) Áreas de Grandes Equipamentos: Troço 8 

viii) Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (Ponte de Lima): 
Troços T1, T2, T6, T7, T8, T9, T10 e T11 

ix) Espaços Naturais e Espaços Florestais de Proteção (Vila Verde, Ponte da Barca, 
Arcos de Valdevez e Monção): Troços T2, T3, T4, T5, T9, T11, T12, T13, T14, T15 

Conforme referido, na Figura 6.4 apresenta-se uma ilustração gráfica das classes de 
ordenamento mais sensíveis a nível de condicionamento face aos Troços alternativos 
em análise: 
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Figura 6.4- Quantificação das Classes de Ordenamento mais sensíveis face aos Troços 
Alternativos em análise 

i) Espaços Urbanos e Urbanizáveis (PDM de Ponte de Lima, Vila Verde, Melgaço, Ponte 
da Barca, Monção, Arcos de Valdevez)  

De uma forma geral e com exceção dos concelhos de Paredes de Coura e de Melgaço, 
os troços alternativos em análise (Troços T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T12, T13, T14) 
atravessam espaços Urbanos e Urbanizáveis, sendo os regulamentos de PDM dos 
concelhos onde esta classe de ordenamento existe genericamente concordantes de que, 
nestas zonas, não se deverão implementar projetos que não se encontrem alinhados 
com a vocação habitacional dos espaços. 

Ainda assim, importa salientar que a delimitação dos troços procurou sempre que 
possível minimizar o atravessamento de solo urbano. A exceção ao exposto refere-se o 
atravessamento de algumas destas zonas pelo Troço T3 uma vez que não será possível 
desenvolver a linha sem sobrepassar espaços urbanos, apesar de ser possível não 
colocar nenhum apoio no seu interior. Caso se venha a optar por este Troços em 
concreto, prevê-se a ocorrência de impactes negativos, certos, localizados de magnitude 
moderada e muito significativos, pelo atravessamento dos espaços urbanos e 
urbanizáveis pela linha em análise. 

ii) Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - UOPG (Ponte de Lima) 

Em relação a outras áreas de planeamento especiais, há a destacar as seguintes: 
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• UOPG 1 – PU de Ponte de Lima (Troço T8) 

• UOPG 4 – PU de Refoios (Troço T7) 

• UOPG 26 – PP Área Industrial de Anais (Troço T1) 

• UOPG 11 – PU de S. João da Ribeira/Arcas – (Troço T6) 

A afetação das referidas áreas condicionará os usos previstos para as mesmas e embora 
se destinem a atividades económicas e/ou sociais, a presença de uma linha de 
transporte de energia poderá não ser compatível com a instalação de determinadas 
indústrias. Assim, é recomendado que, preventivamente, o traçado da futura linha não 
afete as referidas áreas alvo de planeamento especial, evitando-se potenciais impactes 
negativos/incompatibilidades sobre as mesmas, salvo acordo das respetivas Câmaras 
Municipais, mantendo-se os troços abrangidos por estes como viáveis em função de 
haver área disponível para a passagem das linhas sem que para tal haja cruzamento 
destas áreas de planeamento. Importa referir que os únicos planos que estão 
atualmente em execução correspondem ao PU de Ponte de Lima e de Refoios, sendo os 
restantes planos propostos. 

iii) Espaços de Extração Recursos Geológicos (PDM de Vila Verde e Arcos de Valdevez) 

Relativamente aos Espaços de extração de recursos geológicos, verifica-se a existência 
do mesmo apenas em dois troços alternativos em análise – Troços T4 e T5. Contudo, 
relativamente ao Troço T5, no concelho de Arcos de Valdevez de acordo com o PDM 
esta mancha corresponde a uma área “Potencial de exploração mineira” estando 
atualmente sem qualquer tipo de concessão ou exploração. Relativamente ao T4, de 
acordo com o PDM de Vila Verde, observa-se uma área correspondente a uma pedreira, 
com uma expressão territorial atravessada pelo Troço 4 muito reduzida (cerca de 2,95ha 
correspondente a 1,5% da área total do Troço), e localizada no limite esquerdo do Troço, 
sendo possível instalar a linha de forma a não interferir com a referida classe de espaço. 

iv) Área de Proteção Arqueológica (PDM de Ponte de Lima) 

Nas áreas de proteção arqueológica, é interdita a construção de qualquer tipo de edifício 
ou infraestrutura. Na área de estudo geral, observa-se a existência desta classe de 
ordenamento no interior do Troço T7. Em toda esta área, de acordo com o regulamento, 
o projeto da linha terá obrigatoriamente que contornar e respeitar a área de proteção 
definida no PDM de Ponte de Lima. 

v) Área arborizada para proteção de ecossistemas (PDM de Ponte de Lima)  

Relativamente a esta classe de Ordenamento existente no concelho de Ponte de Lima 
no Troço T6, corresponde às margens do rio Lima e refere-se à preservação de zonas 
para praias fluviais e para a proteção de vegetação ripícola, não se prevendo a sua 
afetação pelo projeto, uma vez que não se prevê a implantação dos apoios neste local.  
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vi) Espaços de equipamentos de utilização coletiva (PDM de Vila Verde) 

Relativamente a esta classe de espaços, no terreno corresponde a um campo de futebol 
existente no interior do Troço T3. Aquando a definição da localização dos apoios e 
respetivo traçado da linha elétrica considerar-se-á a distância legalmente exigida destes 
equipamentos.  

vii) Áreas de Grandes Equipamentos (PDM de Ponte de Lima – Aviso 2837/2019) 

Esta classe de espaço corresponde ao futuro Campo Municipal de Arcozelo, que se inclui 
parcialmente no interior do troço alternativo T8. Aquando a definição da localização dos 
apoios e respetivo traçado da linha elétrica considerar-se-á a distância legalmente 
exigida destes equipamentos e evitar-se-á a afetação do interior do perímetro desta 
área.  

viii) Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (Ponte de Lima) 

Em relação à área predominantemente florestal de produção condicionada, estas 
ocorrem no concelho de Ponte de Lima e são áreas abrangidas pela maioria dos troços 
alternativos que se inserem no respetivo concelho, designadamente: Troços T1, T2, T6, 
T7, T8, T9, T10 e T11. De acordo com o regulamento do PDM, esta área destina-se ao 
uso florestal, condicionado à exploração intensiva dos solos, estando qualquer tipo de 
construções dependentes da aprovação das entidades competentes. Prevê-se, no 
entanto, que tais impactes não ponham em causa os objetivos preconizados do ponto 
de vista do ordenamento destas áreas pelo que os impactes se consideram negativos, 
diretos, localizados, certos, reversíveis, permanentes e pouco significativos, de 
magnitude reduzida. 

ix) Espaços Naturais e Espaços Florestais de Proteção (Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos 
de Valdevez): 

Em relação aos Espaços Naturais e Florestas de Proteção, os mesmos encontram-se tal 
como os anteriores, presente na maioria dos Troços Alternativos em análise: Troços T2, 
T3, T4, T5, T9, T11, T12, T13, T14, T15, T16. Salvo disposições regulamentares específicas 
de proteção de valores naturais, em termos gerais conclui-se que o projeto poderá estar 
sujeito a autorização das câmaras municipais e de outras entidades. De facto, a 
generalidade dos troços apresenta estes tipos de categorias de espaço onde será difícil 
evitar a sua afetação por completo. Prevê-se, no entanto, à semelhança do referido na 
Classe de Ordenamento anterior, que tais impactes não ponham em causa os objetivos 
preconizados do ponto de vista do ordenamento destas áreas (a sê-lo, seria sempre no 
âmbito de outros regimes, como REN ou autorização para abate de espécies de pinheiro 
e eucalipto, por exemplo), pelo que os impactes se consideram negativos, diretos, 
localizados, certos, reversíveis, permanentes e pouco significativos, de magnitude 
reduzida. 

Em relação aos espaços florestais há a acrescentar que os PDM abrangidos, sendo de 
segunda geração, incluem já as disposições constantes no âmbito dos Planos Regionais 
de Ordenamento Florestal, cuja análise se apresenta também no presente subcapítulo 
e na qual se conclui que os impactes serão pouco significativos. 
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Em conclusão, tendo em conta as classes de espaço atravessadas pelos troços, a maior 
parte das classes e a maior extensão da área dos troços apresenta-se compatível com a 
instalação do projeto, podendo-se em fase de projeto de execução evitar a interferência 
com categorias de espaço mais sensíveis, nomeadamente, espaços urbanos e 
urbanizáveis e áreas de planeamento especiais (PU e PP).  

Ainda assim, existirão impactes negativos sobre ordenamento do território proposto 
nos PDM; no cômputo geral são classificados como impactes diretos, de extensão local, 
prováveis, permanentes (iniciam-se na fase de construção e perpetuam-se para a fase 
de exploração), reversíveis, imediatos, de magnitude elevada e pouco significativos a 
significativos. 

6.9.3.2 SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA  

No Capítulo 5.9, referente à caracterização da situação do ambiente existente, foi feito 
um levantamento exaustivo das servidões administrativas, restrições de utilidade 
pública e outras condicionantes legais ao longo da área de estudo dos vários troços 
alternativos em estudo. 

No presente Capítulo proceder-se-á à avaliação de eventuais impactes resultantes da 
implantação do projeto sobre essas condicionantes. 

A totalidade dos impactes identificados ao nível de condicionantes ao uso do solo 
ocorrem durante a fase de construção, assumindo que estes se prolongarão, como 
ações de carácter permanente, para a fase de exploração, efetuando-se de seguida a 
verificação da sua viabilidade regulamentar / adequação. Os impactes permanentes 
estarão associados ao local de implantação de apoios e acessos permanentes aos 
mesmos e irão depender da afetação das condicionantes identificadas na situação de 
referência, como a seguir se avalia. 

À semelhança do já descrito para o Ordenamento, os impactes nesta fase encontram-
se, no essencial, associados à abertura de caboucos para a instalação dos apoios, 
considerando-se os impactes referentes à sobrepassagem dos cabos como inexistentes, 
uma vez que não há afetação e contato com o solo. Os impactes podem ainda estar 
associados à instalação dos estaleiros e parque de materiais e à abertura de acessos. 

AFETAÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) 

Os impactes em áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) prendem-se essencialmente 
com a instalação de alguns apoios em áreas com esta classificação. É importante referir 
que para a construção de cada apoio, será necessária uma área de trabalho indicativa 
de 400 m2, sendo que apenas uma pequena parte dessa área (a definir em Projeto de 
Execução) será afetada permanentemente pelo próprio apoio. No que respeita à 
afetação de áreas de RAN pelos vários troços em análise, apresenta-se no Quadro 6.30 
a sua estimativa. 
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Quadro 6.30- Afetação de Áreas de RAN pelos Troços Alternativos em análise 

Áreas de 
RAN 

Intersetada 

Troços Alternativos 

T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T14 T15 T16 

(ha) 84,5 17,8 2,00 102,4 16,9 7,7 139,2 0,3 14,8 22,7 177,9 1,9 2,0 5,4 

 

Da sua análise resulta que: 

• Verifica-se que estas áreas classificadas ocorrem parcialmente em todos dos 
troços, com a exceção dos Troços T2 e T13, onde não se verifica afetação de áreas 
de RAN. Como tal, nestes troços não é expectável a ocorrência de qualquer 
impacte ao nível de afetação de RAN; 

• As manchas de afetação de áreas de RAN que adquirem maior expressão, isto é, 
que representam uma afetação de mais de 50% da área total do troço, não se 
verifica em nenhum dos troços em análise, pelo que, em fase de projeto de 
execução poderá ser possível prevenir a afetação destas áreas pelos apoios ou 
qualquer outra estrutura temporária de apoio à obra.  

Neste sentido, existem duas situações distintas: a primeira, com a adoção de medidas 
de minimização e alguns cuidados específicos em fase de Projeto de Execução, sustenta 
que a implantação dos apoios poderá não ser responsável por qualquer impacte ao nível 
da interferência com solos classificados como RAN; ou em alternativa, caso se verifique 
a impossibilidade de afastar os apoios em áreas classificadas como RAN, o impacte é 
considerado como negativo, permanente, significativo, mas de magnitude reduzida, 
dada a reduzida área efetiva a afetada por cada apoio. 

Relativamente à abertura de novos acessos em fase de construção, uma vez que nesta 
fase ainda não estão definidos, os impactes previstos com esta atividade são negativos, 
diretos e tendencialmente de significância muito reduzida a residual, dado que caso os 
mesmos afetem áreas de RAN, a definição de acessos ocorre preferencialmente sobre 
caminhos já pré-existentes. 

Conforme definido no regime legal, em caso de implantação do projeto em área RAN, 
terá de se proceder à respetiva comunicação para autorização a solicitar junto da 
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) do Norte e, no caso de o 
projeto ser alvo de procedimento de AIA em fase de projeto de execução (RECAPE a 
desenvolver na sua sequência), o parecer prévio vinculativo compreende a pronúncia 
da ERRAN no âmbito desse procedimento. 
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POVOAMENTOS FLORESTAIS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS 

Os Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios nos últimos 10 anos, isto é, 
período de análise desde 2010 até 2018, encontram uma expressão territorial 
significativa no interior da área de estudo, sendo atravessadas pela generalidade dos 
troços em análise (com afetação variada). No Quadro 6.31 apresenta-se a quantificação 
das áreas percorridas por incêndios no interior da área dos troços alternativos no 
período entre 2010 e 2018. 

Quadro 6.31 – Áreas Percorridas por Incêndios (2010-2018) no interior dos Troços 
Alternativos 

Anos 
Troços Alternativos (ha) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

2010 34,8 15,9 43,0 30,9 205,0 57,1 2,9 0,1 123,3 36,8 8,4 256,7  6,8 43,3 2,3 

2011 17,7  37,8  85,4 14,3 4,0 5,8   15,2 83,3 39,6 24,6 8,9 74,5 

2012 0,5   5,4 10,7 3,5 9,5    2,9 87,7 0,2  0,2  

2013 88,0 91,9 1,3 26,8 235,2 54,4 5,3    6,2 105,8     

2014 2,9      0,4          

2015    2,0 141,3 15,8      43,1  31,1 100,4 89,7 

2016  18,0 10,6 23,0 109,2 46,6 120,2 2,0 103,3 18,9  239,5 0,8 4,5   

2017    6,3 141,4       22,8 0,0    

2018  72,1 5,2 14,1 42,6     26,5 60,5      

TOTAL 143,7 270,6 99,0 108,6 990,3 192,2 142,3 20,4 226,6 95,3 152,6 893,7 40,6 67,0 155,6 200,5 

 

No entanto, de acordo com o regime jurídico destas áreas, Decreto-Lei n.º 55/2007, de 
12 de março, “(…) Admite-se a possibilidade de levantamento das proibições de 
construção para os casos de ações de interesse público (…)”. 

Perante o reconhecimento de tal estatuto, e atendendo a que na sua ausência, não há 
menção direta no referido decreto a instalação de transporte de energia elétrica no 
âmbito das atividades condicionadas, não se preveem a existência de impactes 
associados à construção em povoamentos florestais percorridos por incêndios. 

ÁREAS DE RISCO DE INCÊNDIO 

De acordo com o exposto na situação de referência quanto às áreas ardidas e risco de 
incêndio na área de estudo dos troços alternativos, salienta-se que as intervenções 
previstas decorrerão sobre terrenos onde o risco de incêndio se classifica de Médio, Alto 
a Muito Alto. Neste sentido, deverá ser acautelada esta condicionante, tendo em 
consideração o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (e suas alterações), que 
estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e 
proteção da floresta contra incêndios.  
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Desta forma, os pontos 1 e 2 do artigo 15.º do diploma mencionado referem, quanto às 
medidas de infraestruturação elétrica, o seguinte: (…) “1— Nos espaços florestais 
previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios é 
obrigatório que a entidade responsável: c) Pelas linhas de transporte e distribuição de 
energia elétrica em muito alta tensão e em alta tensão providencie a gestão do 
combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores 
exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos 
lados;”. 

Face ao exposto, e dando cumprimento a estas disposições caso venham a ser previstas 
nos PMDFCI de cada município envolvido, não se considera haver incompatibilidade do 
Projeto com as disposições regulamentares analisadas. Neste sentido os impactes são 
classificados de inexistentes. Para além do referido, de acordo com o subcapítulo 6.17- 
Análise de Risco, considera-se que as opções de conceção que são, por regra, adotadas 
aos projetos da REN, SA (distâncias aos obstáculos na vizinhança da linha largamente 
superiores aos valores de segurança) permitem antever a minimização dos riscos das 
linhas originar ou virem a ser afetadas por incêndios, desta forma, considera-se que a 
implantação dos apoios poderá não ser responsável por qualquer impacte nesta 
temática. 

ZONAS DE INTERVENÇÃO FLORESTAL (ZIF) 

Em termos Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), na área de estudo em análise ocorrem 
oitos Zonas desta condicionante Biofísica: 

• ZIF Lima – Vez  

• ZIF de São Lourenço 

• ZIF de Ponte de Lima 

• ZIF de Ponte da Barca 

• ZIF de Arcos de Valdevez 

• ZIF de Monção 

• ZIF de Monção Nordeste 

• ZIF Coura Nascente 

A nível de afetação, apresenta-se na Figura 6.5 a representação gráfica e respetivos 
valores percentuais que cada troço alternativo afeta as ZIF correspondentes. 
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Figura 6.5 – Representação gráfica da afetação percentual das ZIF por parte dos troços 
alternativos 

Relativo a estas Zonas de Interesse Florestal (ZIF), dado que as mesmas não têm um 
regime de condicionamento específico à instalação de linhas elétricas, considera-se que 
o impacte associado é nulo, ainda que para efeitos de gestão e intervenção no território 
florestal se recomende minimizar ou evitar o cruzamento destas áreas. 

PERÍMETROS FLORESTAIS (PF) 

Relativamente aos Perímetros Florestais (PF) existentes no interior dos Troços 
alternativos, conforme caracterização realizada no Capítulo 5.9.2.1, do Plano Regional 
de Ordenamento Florestal, verifica-se a existência dos seguintes perímetros na Área de 
Estudo:  

• Perímetro Florestal (PF) Entre Lima e Neiva (Troços T1, T6) 

• Perímetro Florestal (PF) do Soajo e Peneda (Troços T5, T13, T14, T15, T16) 

• Perímetro Florestal (PF) da Anta (Troços T5, T12, T13) 

• Perímetro Florestal (PF) de Entre Vez e Coura (Troços T7, T8, T9, T10, T11) 

• Perímetro Florestal (PF) da Boalhosa (Troço T12) 
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Conforme análise da Figura 5.46, os Troços T2, T3 e T4 não intersectam Perímetros 
Florestais. Relativamente a afetação dos vários troços alternativos nestes perímetros 
florestais, apresenta-se na Figura 6.6 a quantificação da afetação de cada troço no 
respetivo Perímetro Florestal. 

 

Figura 6.6- Representação gráfica da afetação de Perímetros Florestais (PF) por parte dos 
troços alternativos 

Tal como referido no Capítulo 3, é constituída uma faixa de proteção com 45 m de 
largura máxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do 
traçado onde se procede ao corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de 
segurança exigidas pelo Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro 
(Regulamento de Segurança de Linhas de Alta tensão (RSLEAT).  

A definição da faixa de proteção será efetuada em simultâneo com a negociação dos 
proprietários e o estabelecimento dessa faixa será conforme o acordado com os 
respetivos proprietários. Portanto, apenas após a definição do traçado da linha em 
análise, ou seja, em fase de projeto de execução será possível prever as áreas de 
arvoredo a abater para a definição da respetiva faixa de proteção da linha. 

Apesar da largura da faixa de proteção ser 45 m (RSLEAT, Art. 28º, nº3), apenas serão 
abatidas ou decotadas as árvores que interfiram com o funcionamento e com a 
segurança da linha elétrica, normalmente áreas de eucalipto ou pinheiro (correspondem 
a espécies florestais de crescimento rápido), evitando-se o abate de espécies protegidas 
e árvores de fruto. As restantes espécies florestais são objeto, sempre que necessário, 
de decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança e no estrito 
cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (e suas alterações). 

Deste modo, com a adoção de medidas e cuidados específicos na fase de Projeto de 
Execução, nomeadamente a evitar abater espécies protegidas e árvores de fruto, a 
implantação dos apoios da linha elétrica poderá não ser responsável por qualquer 
impacte sobre os perímetros florestais. 
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FAIXA SECUNDÁRIA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 

Considerando que apenas no final da fase de construção, com a instalação dos cabos 
elétricos, se efetiva o estabelecimento da faixa secundária de gestão de combustível, 
remete-se a respetiva avaliação de impactes para a fase de exploração. 

ESPÉCIES ARBÓREAS SUJEITAS A REGIME JURIDICO 

No que diz respeito à definição da faixa de servidão, e correspondente desmatação 
associada, os impactes que daí possam derivar incidem apenas sobre os povoamentos 
prematuros de pinheiro-bravo e eucalipto, uma vez que as demais espécies arbóreas 
sujeitas a regime jurídico de proteção não são espécies de crescimento rápido e, como 
tal, não requerem abate – sobreiros/azinheiras, oliveiras, para efeitos de segurança de 
linha. Em relação a estes povoamentos de pinheiro-bravo e eucalipto, a autorização 
estará dependente de decisão do ICNF. Atendendo ao espírito da lei, que pretende 
proteger ciclos de produção em rotações seguintes destas espécies florestais, prevê-se 
que a autorização seja dada, uma vez que a desmatação destas espécies na faixa de 
servidão será definitiva. Assim, assegurada a necessária autorização, não se preveem 
impactes. 

Não obstante, e no cumprimento estrito do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (e 
suas alterações), poderá haver ainda lugar a decote ou abate pontual de outras espécies 
arbóreas, com destaque para sobreiros/azinheiras, oliveiras, carvalhos ou outras. 

Já no que diz respeito à colocação de apoios, propõem-se medidas que evitem ou 
minimizem a afetação de espécies arbóreas em conformidade. No pressuposto que não 
ocorra abate de espécies arbóreas ou que, sendo necessário esse abate, a ocorrer 
incidirá sobre exemplares isolados, apenas se espera impactes associados a abate de 
sobreiros e azinheiras (o abate de oliveiras isoladas não carece de autorização, e quanto 
a pinhal e eucaliptal, mantêm-se válidas as considerações anteriores). De acordo com o 
DESENHO 05.01 do Volume III – Peças Desenhadas, apenas ocorre uma mancha de 
sobreiral, pelo que se recomenda a localização de apoios fora desta área. Se aplicadas 
as referidas medidas, o impacte nesta componente é também nulo. 

REGADIOS TRADICIONAIS 

Os Regadios Tradicionais identificados na área de estudo e respetivos troços alternativos 
encontram-se inseridos na Zona Agrária do Vale do Lima e do Vale do Minho. Conforme 
análise do DESENHO 11 (Volume III – Peças Desenhadas), os troços alternativos T1, T5, 
T6, T8, T13 e T14 intersetam algumas manchas correspondentes a regadios tradicionais. 

No Quadro 6.32 apresentam-se as respetivas áreas intersetadas pelos vários troços 
alternativos bem como a identificação do regadio correspondente. 
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Quadro 6.32- Interseção de Regadios Tradicionais pelos troços alternativos 

TROÇO NOME DO REGADIO 
ÁREA INTERSETADA 

ha % 

T1 

Água do Lameirinho 18,9 3,3 

Custeira,Casal, Estadelha 42,4 7,4 

Furoca 20,7 3,6 

T5 

Casal 5,3 0,5 

Jusão 1,2 0,1 

Passantes 1,0 0,1 

Poças da Bouça 0,9 0,1 

Sudres e Vilarinho 15,2 1,4 

T6 Poça do Raso 7,0 1,9 

T8 

Abral, Correlo, Caneiro e Ou 6,5 1,5 

Água da Ribeira de Fundelo 0,6 0,1 

Água do Ribeiro  6,3 1,4 

Poça da Marmelada 9,7 2,2 

Soutulho 1,8 0,4 

Viasques e Outros 107,1 24,5 

T12 Chãos 0,1 0,01 

T13 Levada de S. António 8,6 3,2 

T14 
Levada de S. António 0,9 0,2 

Rego do Porto a Pereiro 0,7 0,2 

T15 Levada de S. António 0,7 0,3 

 

Conforme análise do Quadro 6.32, é possível constatar que as áreas de regadias 
intersetadas pelos vários troços alternativos são reduzidas. Desta forma, recomenda-se 
para a fase de Projeto de Execução a não implantação de apoios ou qualquer outra 
estrutura temporária da obra sobre estas áreas, pelo que não se preveem impactes 
sobre as áreas de Regadios Tradicionais. 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

No que respeita às áreas de REN, os impactes resultam essencialmente com a instalação 
dos novos apoios da linha elétrica, uma vez que a sobrepassagem dos cabos pelo seu 
desenvolvimento aéreo, não pressupõe qualquer afetação em fase de construção e 
exploração. Conforme já referido anteriormente para a construção de cada apoio é 
necessária uma área de trabalho de 400 m2, sendo que apenas uma parte dessa área 
será afetada de forma permanente pela instalação dos apoios (fase de exploração) 
(variável entre 20 e 162 m2 por apoio). 

No Quadro 6.33 apresentam-se as áreas de REN afetadas temporariamente (fase de 
construção) e permanentemente (fase de exploração) pelos apoios. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

642 

Quadro 6.33 - Áreas de REN por Ecossistema intersectadas no interior dos troços alternativos 

TROÇOS 

Áreas de REN intersetadas por Ecossistemas (ha) 

Áreas com 
Risco de 
Erosão* 

Áreas de 
Máxima 

Infiltração* 

Cabeceiras 
de Linhas 
de Água 

Zonas 
Ameaçadas 
pelas Cheias 

Leitos 
Cursos de 

Água 
TOTAL 

T1 164,4 0,2 173,8 
  

338,4 

T2 36,1 
 

262,4 
  

298,5 

T3 154,9 
 

98,8 
  

253,8 

T4 149,2 2,0 62,4 
 

2,0 215,6 

T5 319,3 7,8 82,2 2,3 1,4 413,2 

T6 211,2 0,0 42,6 4,6 6,5 264,9 

T7 104,2 
 

37,2 
  

141,4 

T8 148,5 14,0 34,8 
 

2,2 199,5 

T9 40,3 
 

93,8 
  

134,2 

T10 87,0 
 

28,2 
  

115,2 

T11 146,6 
 

59,4 
  

206,0 

T12 328,3 
 

457,4 
  

785,7 

T13 103,7 
 

66,8 
  

170,5 

T14 107,0 
 

159,1 0,9 
 

267,0 

T15 116,2 
 

0,4  
 

116,6 

T16 56,5 
 

90,7 1,2 
 

148,4 

Total 2.273,5 24,0 1.750,2 9,0 12,2 4.068,9 

 
*De acordo com novas categorias de áreas integradas na REN (DL 239/2012 DE 2 DE novembro: 

Áreas definidas no DL 93/90 Novas categorias de áreas integradas na REN 

Áreas com Risco de Erosão Áreas de elevado Risco de Erosão Hídrica no Solo 

Áreas de Máxima Infiltração 
Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos 

Cabeceiras de Linhas de Água 

Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

Leitos Cursos de Água Cursos de Água e respetivos leitos e margens 

 

Para além dos ecossistemas referido no quadro acima, importa referir que na totalidade 
dos troços se verifica a existência de Leitos de Cursos de Água incluídos em áreas de 
REN. No Quadro 6.34 apresenta-se a quantificação desses cursos de água em metros. 
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Quadro 6.34 – Quantificação dos Leitos de Cursos de Água incluídos na REN existentes no 
interior dos Troços Alternativos 

TROÇO ALTERNATIVO 

LEITOS DOS CURSOS DE ÁGUA INCLUÍDOS 
NA REN 

Extensão (m) 

T1 21.088,5 

T2 60,4 

T3 2.965,0 

T4 684,5 

T5 24.886,2 

T6 5.153,8 

T7 1.419,4 

T8 8.820,2 

T9 4.094,9 

T10 1.585,6 

T11 6.817,5 

T12 23.501,9 

T13 6.945,1 

T14 7.339,7 

T15 6.520,0 

T16 3.988,8 

 

Da análise do Quadro 6.34 resulta que: 

• Da análise do DESENHO 13 (Volume III – Peças Desenhadas) e do quadro supra 
verifica-se uma ocupação de áreas de REN de 67,5% no total da área de estudo 
(6.029,0 ha); 

• Os ecossistemas de REN predominantes incluídos nos Troços em análise são 
constituídos por áreas com “Risco de Erosão” designadas na nova categoria de 
“Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do solo” e “cabeceiras de linhas de 
água” designadas na nova categoria como “Áreas estratégicas de infiltração e 
de proteção e recarga de aquíferos”; 

• Em todos os troços alternativos se observa a existência de cursos Leitos de 
Cursos de Água incluídos em áreas de REN. 

Assim sendo, na generalidade, é expectável a ocorrência de impactes negativos, 
temporários (fase de construção) ou permanentes (fase de exploração), diretos, 
localizados e de reduzida magnitude, face à reduzida área que será efetivamente 
ocupada, mas significativos, pela sensibilidade dos meios naturais das categorias da 
REN, embora o regime jurídico em vigor define o projeto como compatível com os 
objetivos ecológicos. 
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De acordo com o nº 3 do Artigo 20º do Decreto – Lei nº 239/2012 de 2 de novembro (e 
suas alterações), ”consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no 
numero anterior os usos e ações que, cumulativamente: a) não coloquem em causa as 
funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e b) Constem do anexo II do 
presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos artigos seguintes, 
como: i) isentos de qualquer tipo de procedimento, ou ii) sujeitos à realização de uma 
mera comunicação prévia.”. 

Segundo o Anexo II do mesmo Decreto-Lei, nas Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica 
do Solo e nas Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos e Áreas de elevado 
risco de erosão hídrica do solo” e “Zonas ameaçadas pelas Cheias, a instalação de 
infraestruturas correspondentes a redes elétricas de alta tensão (excluindo 
subestações) estão apenas sujeitas a comunicação prévia à CCDR. 

No entanto, de acordo com o nº 7 do artigo 24º “Usos e Ações sujeitos a Outros 
Regimes” do mesmo decreto-lei, refere que: “quando a pretensão em causa esteja 
sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia favorável da 
CCDR compreende a emissão de autorização”. 

Assim, entende-se que a autorização referida é emitida no âmbito da intervenção da 
CCDR nos termos previstos no procedimento de AIA. 

Acresce por último que no artigo 21º do diploma citado expressamente se estabelece 
que podem ser realizadas as ações de relevante interesse público, desde que não se 
possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN, sendo que nos 
casos de infraestruturas públicas sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração 
de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 
reconhecimento do interesse público da ação (nº3). 

Na medida em que a atividade de transporte de energia elétrica encontra-se 
concessionada pelo Estado, em regime de serviço público e em exclusivo, à REN- Rede 
Elétrica Nacional S.A. (mediante contrato de concessão celebrado com o Estado 
Português), as infraestruturas da REN são, assim, de manifesto interesse público, 
corporizando o interesse público básico de dotar o território nacional de uma rede de 
transporte de energia elétrica. 

No que respeita às funções ecológicas de cada tipologia de REN, as tipologias de REN 
existentes na área de estudo correspondem a: 

• Áreas de Risco de Erosão - atualmente (DL nº124/2019) designadas de “Áreas 
de Elevado Risco de Erosão Hídrica no Solo”; 

• Cabeceiras das Linhas de Água – atualmente (DL nº 124/2019) designadas de 
“Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”; 

• Zonas Ameaçadas pelas Cheias; 

• Leitos dos Cursos de Água – atualmente (DL nº 124/2019) designadas de Cursos 
de Água e respetivos leitos e margens. 
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto que estabelece o regime jurídico da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), descreve para cada tipologia de REN as respetivas funções no 
meio onde se insere, designadamente ver (Quadro 6.35): 

Quadro 6.35 – Identificação das funções de cada tipologia de REN existentes no interior dos 
troços alternativos em análise  

TIPOLOGIA DE 
REN 

FUNÇÕES 

Cursos de água 
e respetivos 
leitos e 
margens 

• Assegurar a continuidade do ciclo da água; 

• Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água; 

• Drenagem dos terrenos confinantes; 

• Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação 
ripícola; 

• Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de 
vazão e evitando a impermeabilização dos solos; 

• Conservação de Habitats naturais e das espécies de flora e fauna; 

• Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, 
nomeadamente a drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica. 

Zonas 
ameaçadas 
pelas cheias 

• Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

• Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas; 

• Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e 
retorno das águas; 

• Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa; 

• Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

Áreas 
estratégicas de 
infiltração e de 
proteção e 
recarga de 
aquíferos 

• Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o 
aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

• Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

• Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 
dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio 

• Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações de seca extrema e 
de contaminação e sobre-exploração dos aquíferos; 

• Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e 
estuarinos; 

• Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de água subterrânea, 
principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que 
ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats 
naturais e das espécies da flora e da fauna; 

• Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das águas pluviais 
nas cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do 
escoamento e da erosão superficial. 

Áreas de 
elevado risco 
de erosão 
hídrica do solo 

• Conservação do recurso solo; 

• Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 

• Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento 
do escoamento superficial; 

• Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o 
assoreamento das massas de água. 
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De acordo com a avaliação feita no subcapítulo 5.9.3.1, a área de estudo e respetivos 
troços alternativos afetarão áreas de REN, nomeadamente da tipologia de: “Áreas 
estratégicas de infiltração e proteção e recarga de aquíferos”, Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo”, “Cursos de água e respetivos. Leitos e margens “e “Zonas 
ameaçadas pelas cheias”. 

Dado que o projeto em análise se encontra em fase de Estudo Prévio, a avaliação de 
impactes nas várias tipologias de REN foi realizada de forma genérica por ação geradora 
de impacte, e apenas quantificada de uma forma geral as áreas de REN afetadas pelos 
vários troços alternativos em análise. Esta análise foi feita para as duas fases do projeto: 
construção e de exploração. 

Na fase de construção, em fase de projeto de execução, isto é, quando houver uma 
definição de traçado e respetiva localização de apoios avaliar-se-á uma área de 
intervenção superior àquela que será efetivamente necessária afetar permanentemente 
em cada apoio. Refere-se que, no final da fase de construção, para a grande maioria da 
área temporária para a implantação do apoio o terreno será limpo, regularizado e 
mantém-se desobstruído, sendo repostas as condições iniciais do mesmo 

Relativamente à fase de exploração, apenas se considera a afetação permanente das 
áreas de REN pela futura linha elétrica. Neste âmbito, há que considerar que a vegetação 
poderá recuperar gradualmente de forma natural na quase totalidade da área do apoio, 
exceto na área correspondente aos quatro maciços das fundações de cada apoio, 
fixando o solo e reduzindo os efeitos da erosão. A implementação de medidas de 
mitigação na fase de construção é fundamental para que tal recuperação ocorra o mais 
rapidamente possível. 

De acordo com a análise do Quadro 6.35, é possível constatar que as áreas de REN mais 
afetadas pelos troços alternativos correspondem a “Áreas de Elevado Risco de Erosão 
Hídrica no Solo” seguidas de “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga 
de aquíferos”. A nível de atividades de construção aquando a implantação dos apoios, 
serão aplicadas medidas de minimização que visam garantir que estas áreas mantenham 
a sua funcionalidade enquanto áreas de REN. 

No geral, para a construção dos apoios, as áreas de intervenção correspondentes aos 
trabalhos de escavação cingem-se à implantação dos 4 maciços de betão e 
correspondem a uma intervenção muito reduzida face à área total do apoio. Dada a 
reduzida área impermeabilizada pelas fundações dos apoios da linha elétrica, não se 
perspetiva qualquer afetação ao nível da redução da recarga dos aquíferos subterrâneos 
(a diminuição da área disponível para este efeito é, conforme se evidencia, residual no 
contexto aquífero). Para além do referido, conforme análise do capítulo 5.3 do relatório 
síntese do EIA, as formações geológicas atravessadas não apresentam aptidão aquífera 
significativa na maior parte dos troços alternativos, predominando formações de 
reduzida permeabilidade. 
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Relativamente às “Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo”, no âmbito do 
projeto de execução, serão consideradas técnicas de construção que minimizam a 
possibilidade de ocorrência de erosão dos solos. Para além do referido, na fase de 
exploração da linha correspondente à afetação permanente da REN, há que considerar 
que a vegetação daquelas áreas irá regenerando naturalmente em toda a envolvente do 
apoio e respetiva zona central (exceto na área correspondente aos quatro maciços das 
fundações), fixando o solo e reduzindo os efeitos da erosão. A implementação de 
medidas de minimização durante a fase de construção, nomeadamente a recuperação 
paisagística das áreas intervencionadas será muito importante para que tal recuperação 
ocorra o mais rapidamente possível. 

No que respeita às áreas de REN designadas de “cursos de água e respetivos leitos e 
margens” e “zonas ameaçadas pelas cheias”, nesta fase não é possível quantificar as 
áreas a afetar pelo projeto. No entanto, de acordo com os resultados obtidos no quadro 
6.27 observa-se que a interseção destas áreas por parte dos troços alternativos em 
análise assume valores muito reduzidos, pelo que é possível prever que as áreas a afetar 
sejam residuais face à área total de intervenção. Ademais, a obstaculização à circulação 
das águas é residual, tendo em conta que da secção transversal do apoio implantado, 
apenas os quatro maciços correspondem a obstáculo, que face à área disponível para 
circulação das águas constitui uma afetação residual. 

Para além do referido, importa ter em consideração que durante a fase de construção 
da futura linha elétrica serão implementadas um conjunto de medidas de minimização 
que tem como principal objetivo garantir a não afetação de linhas de água existentes na 
envolvente da área a intervencionar bem como evitar a eventual contaminação das 
mesmas. Relativamente às “zonas ameaçadas por cheias”, dada a reduzida área a 
impermeabilizar no âmbito da implantação dos apoios, não haverá qualquer 
interferência com o sistema de drenagem superficial existente. 

Deste modo, apesar de nesta fase se desconhecer o traçado da linha elétrica e respetiva 
localização dos apoios, é possível prever que o projeto garantirá todas as funções 
associadas a cada tipologia da REN existentes na área em análise. 

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO 

Relativamente ao Domínio Público Hídrico, de uma forma generalizada deteta-se a 
presença de linhas de água pertencentes ao domínio público hídrico (fluvial), sujeitas ao 
regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, incluindo o leito e margem dos 
rios Minho e Lima (como linhas de água de maior expressão na área de estudo). 

A análise de impactes ambientais sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
e qualidade foi avaliada em descritor específico, no presente relatório. No mesmo 
referem-se em detalhe, as potenciais interferências dos troços com as linhas de água 
identificadas. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

648 

Quadro 6.36- Linhas de Água existentes no interior dos Troços Alternativos 

Troços 
Alternativos 

Linhas de Água no Interior 
dos Troços 

Números de Linhas de Água 

T1 

• Ribeira de Nevoinho 

• Ribeira de Garantau (*) 

• Ribeira da Bouça Fria 

• Ribeiro de Milhãos 

4 Linhas de Água 

T2 
• Ribeira de Penela 

• Ribeiro do Souto 

• Ribeiro do Medo (*) 

3 Linhas de Água 

T3 
• Ribeiro de Penascais 

• Rio Vade 

• Ribeiro da Quebradada (*) 

3 Linhas de Água 

T4 
• Ribeiro da Foz 

• Rio Vade 
2 Linhas de Água 

T5 

• Ribeira de Fundego 

• Ribeiro do Casal 

• Rio Lima 

• Rio da Fonte 

• Rio Ázere 

• Ribeiro de Cabanas 

• Rio Cabreiro 

• Rio Vez 

8 Linhas de Água 

T6 
• Rio Trovela 

• Rio Lima 
2 Linhas de Água 

T7 • Ribeira da Portela (*) 1 Linhas de Água 

T8 

• Ribeira da Portela 

• Ribeira da Granja 

• Ribeiro de Tonde 

• Ribeiro de Soutelim 

• Ribeiro de Real 

• Ribeiro das Pias 

 

6 Linhas de Água 

T9 • Ribeiro da Barteiro 1 Linhas de Água 

T10 
• Rego Novo (*) 

• Ribeiro de Barteiro (*) 

• Ribeiro das Pias 

3 Linhas de Água 

T11 • Rio Mestre 1 Linha de Água 

T12 

• Ribeiro de S. Mamede 

• Ribeira do Frango 

• Ribeira de Cambela 

• Ribeiro de Padroso 

4 Linhas de Água 

T13 
• Rio de Sucrasto 

• Corga de Medinha 
2 Linhas de Água 
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Troços 
Alternativos 

Linhas de Água no Interior 
dos Troços 

Números de Linhas de Água 

T14 
• Rio Mouro 

• Corga do Rio (*) 

• Corga da Poça Lobada (*) 

3 Linhas de Água 

T15 
• Corga da Cante 

• Rio Mouro 
2 Linhas de Água 

T16 

• Corga da Ameixoeira 

• Corga das Tripas (*) 

• Corga de Cantes 

• Rio Minho 

4 Linhas de Água 

(*) Encontra-se marginalmente face ao troço, de modo que facilmente pode não ser interferido pela futura linha elétrica. 

Uma vez que nesta fase ainda são desconhecidas as localizações dos apoios inerentes à 
linha em análise, refere-se: 

• Em fase de Projeto de Execução deverão ser acauteladas as distâncias às linhas 
de água, nomeadamente um buffer de 30 metros relativo a águas navegáveis ou 
flutuáveis; 

• Em fase de Projeto de Execução deverão ser acauteladas as distâncias às linhas 
de água, nomeadamente um buffer de 10 metros relativo a águas não 
navegáveis nem flutuáveis. 

Deste modo, não é expectável a ocorrência de qualquer impacte. A mesma conclusão é 
válida às linhas de água coincidentes com áreas classificadas de Reserva Ecológica 
Nacional (REN), identificadas no Quadro 6.34 anterior. 

RECURSOS GEOLÓGICOS 

Relativamente aos recursos geológicos, na região do projeto ocorrem áreas de pedreira 
e a suas zonas de defesa (30 m), áreas de proteção, áreas potenciais de prospeção e 
pesquisa (concedido, em publicitação e pedido), concessões mineiras e áreas em 
período exploração experimental e por fim, áreas de ocorrências minerais. 

As áreas potenciais de prospeção e pesquisa não constituem uma servidão ou restrição 
de utilidade pública uma vez que no presente não têm exploração. Dependendo do seu 
potencial geológico, estas áreas poderão dar origem ao aproveitamento direto do 
recurso geológico, em função do critério de necessidade e/ou, oportunidade. Todavia, 
caso estes locais venham a originar futuras áreas de exploração, aplicar-se-á o regime 
legal de servidões relativas a massas minerais, ou seja, a construção de infraestruturas 
que inviabilizem a exploração dos recursos que aí ocorrem fica impedida, sem parecer 
favorável da DGEG. Considera-se que, caso se venham a constituir áreas de exploração, 
os impactes sobre os recursos geológicos serão negativos, certos, localizados, de baixa 
magnitude, face à reduzida área que será efetivamente ocupada e pouco significativos 
considerando as reduzidas implicações/riscos que a instalação de uma linha elétrica 
implica na proteção deste tipo de áreas.  
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No que respeita às zonas de proteção alargada das águas minerais, podem ser proibidas 
as atividades interditas na zona imediata, nomeadamente construções de qualquer 
espécie e realização de aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como 
efeito modificações no terreno. Uma vez que esta ocorrência (águas de nascente) 
apenas se verifica nos limites do Troço 14, considera-se que este aspeto irá ser 
acautelado em fase de Projeto de Execução, pelo que não é expectável a ocorrência de 
qualquer impacte sobre as águas minerais naturais. 

Relativamente à área de pedreira e respetiva zona de defesa existente no Troço T4, em 
fase de projeto de execução será possível evitar a sua interseção, considerando-se o 
impacte nesse pressuposto como nulo. 

PONTOS DE ÁGUA E ZONA DE PROTEÇÃO ALARGADA (100M) DE PONTO DE ÁGUA DA 

REDE DE COMBATE A INCÊNDIO ACESSÍVEL POR MEIOS AÉREOS 

Na área de estudo verifica-se a existência de 4 pontos de água (Troços T1, T3, T11 e T12) 
e interceção de 7 zonas de proteção alargada de pontos de tomada de água. 

No entanto, em fase de projeto de execução, ter-se-á em consideração a distância 
mínima de 100 m a estes pontos. 

Considera-se que a instalação das linhas não irá inviabilizar a utilização destes pontos, 
colocando apenas restrições de sinalização às linhas, de forma a permitir o voo de 
helicópteros. Atendendo a que em fase de Projeto de Execução irá ser acautelado este 
aspeto, não é expectável a ocorrência de qualquer impacte sobre estes pontos de água, 
salientando que nessa fase deverá ser confirmada qual a zona de proteção a respeitar 
efetivamente em função das faixas de aproximação definidas para o ponto. 

CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

A constituição de servidões relativas à captação de águas subterrâneas para 
abastecimento público segue o regime previsto pelo Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de 
setembro, com as alterações decorrentes do artigo 37º da Lei da Água (aprovada pela 
Lei nº 58/2005, de29 de dezembro, pelo Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, e 
pela Portaria nº 702/2009, de 6 de julho). 

Relativamente à servidão associada a cada zona de proteção, refere-se que na “zona de 
proteção imediata é constituída por um raio mínimo de 20m na qual é interdita qualquer 
instalação ou atividade (…). Nesta zona o terreno é vedado e tem que ser mantido limpo 
de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de 
substâncias indesejáveis para a qualidade da água da captação.”. 

As captações públicas identificadas, destinadas à produção de água de abastecimento 
para consumo humano encontram-se no interior dos Troços T3 e T5: 

• Troço T3: Captação CP-007-Vilar, concelho de Vila Verde (0,0023 hm3). 
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• Troço T5: Captação S. Jorge (F1), concelho de Arcos de Valdevez (0,0068 hm3); 
e Captação S. Jorge (F2), concelho de Arcos de Valdevez (0,0068 hm3). 

Dada a localização das captações, refere-se que, em fase de Projeto de Execução, 
proceder-se-á ao cumprimento da distância dos apoios da linha elétrica às zonas de 
proteção imediata em redor da respetiva captação, pelo que não é expectável a 
ocorrência de Impactes. 

INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS (TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO) 

Relativamente às linhas de transporte de energia, de acordo com a cartografia 
disponibilizada pela respetiva concessionária (REN, S.A) e conforme cartografado na 
Carta de outras condicionantes (DESENHO 11 do Volume III – Peças desenhadas), os vãos 
da linha em análise cruzam algumas linhas de transporte de energia. 

Quadro 6.37- Quantificação das Linhas de Transporte de Energia intersetadas pelos troços 
alternativos 

Linhas de 
Transporte de 

Energia 

Troço 
Alternativo 

Comprimento 
(metros) 

LINHAS 150KV 
T5 49.102,6 

T13 812,0 

LINHAS 400KV T1 8.855,9 

 

O mesmo se aplica às linhas de distribuição de energia, de acordo com a cartografia 
disponibilizada pela EDP, e conforme cartografado na Carta de outras condicionantes 
(DESENHO 11 do Volume III - Peças Desenhadas).  

Quadro 6.38- Quantificação das Linhas de Distribuição de Energia intersetadas pelos troços 
alternativos 

TROÇO 

Linhas de Distribuição de Energia (EDP) - (metros) 

T1 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

1.479,0 693,0 6985,0 1.101,0 405,0 861,0 424,2 406,0 546,0 1.627,0 562,9 897,9 400,7 405,2 

 

Importa referir que, a este respeito, o presente projeto prevê o estabelecimento das 
distâncias de segurança acima dos mínimos regulamentados no Decreto Regulamentar 
nº 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta 
Tensão), pelo que não são expectáveis quaisquer impactes sobre estas infraestruturas 
da REN, S.A. e da EDP Distribuição. 
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REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ÁGUA 

Relativamente às infraestruturas de redes de abastecimento e saneamento de água na 
área de afetação do projeto, observa-se a existência de condutas adutoras (sistema de 
abastecimento de água) localizadas no interior dos Troços T1, T5, T7, T8, T12 e T16 e um 
emissário gravítico (sistema de drenagem de águas residuais) localizado no Troço T15. 

Relativamente a outras infraestruturas de abastecimento, refere-se a existência de 1 
Captação na rede de abastecimento de água localizada no interior do Troço T1, e um 
reservatório no interior do Troço T14. No Quadro 6.39, apresentam-se as quantificações 
de infraestruturas de abastecimento e de saneamento (Emissários e Adutores) 
existentes no interior dos troços alternativos. 

Quadro 6.39- Quantificações das Infraestruturas de Abastecimento e de saneamento 
intersetadas no interior dos troços alternativos 

Troços 
Alternativos 

Infraestrutura de Abastecimento e de 
Saneamento 

Comprimento 

(metros) 

T16 Adutor 190,41 

T15 Emissor 442,61 

T12 Adutor 2.971,25 

T5 Adutor 885,65 

T1 Adutor 85,53 

T7 Adutor 566,49 

T8 Adutor 2.067,56 

 

As “faixas de respeito” relativas a essas infraestruturas dizem respeito a faixas de 
terreno delimitadas a uma distância máxima de 10 metros para cada um dos lados da 
conduta. Nas “faixas de respeito” não é permitido efetuar quaisquer obras, sem licença 
emitida pela CCDR Norte, e ouvidas as respetivas entidades concessionárias das redes. 

Em qualquer uma das situações referidas, a construção dos apoios da futura linha 
deverá acautelar as distâncias das faixas de servidão, pelo que não é expectável a 
ocorrência de qualquer impacte sobre as infraestruturas das redes de abastecimento e 
de saneamento existentes no interior da área de estudo. 

REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL (GASODUTO) 

No que concerne à Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, apenas nos Troços T1 
(cerca de 431,5 m) e T8 (cerca de 2.217,8 m) se observa o atravessamento.de um 
gasoduto principal da REN Gasodutos. 

Atendendo à obrigatoriedade legal de, em fase de Projeto de Execução, serem 
acauteladas as distâncias de segurança às infraestruturas subterrâneas (Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), não é expectável a ocorrência de qualquer 
impacte sobre as redes existentes. 
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INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE – RODOVIAS E RESPETIVA FAIXA NON 

EDIFICANDI 

No projeto em análise ocorre a interseção com algumas estradas, conforme análise 
realizada na caracterização da situação de referência. 

Relativamente a esta condicionante, se assegurado o cumprimento do projeto das 
distâncias verticais (RSLEAT) e horizontais (zonas non aedificandi definidas pela 
regulamentação de estradas), não é expectável a ocorrência de qualquer impacte sobre 
a rede viária e servidões aplicáveis.  

Contudo, alerta-se que nas zonas de servidão non aedificandi “quaisquer outras 
infraestruturas, afetas ou não à concessão de serviço público, podem ser instaladas 
mediante aprovação da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.”, pelo que em fase de 
Projeto de Execução ter-se-á de garantir a obtenção da aprovação da IP – Infraestruturas 
de Portugal, S.A. caso se verifique necessário. 

VÉRTICES GEODÉSICOS 

No interior da área de estudo há a referir a presença de 3 vértices geodésicos, 
nomeadamente 1 vértice (Chã de Oural) no Troço T8 e 2 vértices (Barcas e Oural) no 
interior do Troço T2. 

A estes vértices encontram-se associadas faixas de respeito de, no mínimo, 15 metros 
de raio (conforme Decreto-Lei n.º 43/82, de 26 de abril), nas quais não se poderá fazer 
plantações, construções e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam 
a visibilidade das direções constantes das minutas de triangulação. 

A localização dos vértices geodésicos deverá ser tida em consideração na fase de Projeto 
de Execução, aquando da definição do traçado e da implantação dos apoios das linhas. 
Caso estes se situem em locais suscetíveis de interferir com a visibilidade dos vértices 
geodésicos, esta, de acordo com o disposto na lei, terá de ser assegurada. Desta forma, 
não se perspetivam quaisquer impactes negativos sobre estas estruturas. 

Da análise da Carta de outras condicionantes (Desenho 11 do Volume III – Peças 
Desenhadas), verifica-se a presença de três Vértices Geodésicos no interior dos Troços 
alternativos: O Vértice denominado de Chã de Oural, localizado no interior do Troço T8, 
o vértice denominado de Barcas e o vértice denominado de Oural localizados no interior 
do Troço T2. 

A localização dos vértices geodésicos deverá ser tida em consideração na fase de Projeto 
de Execução, aquando a definição da localização dos apoios e respetivo traçado da linha 
elétrica, de forma a garantir o disposto pela lei no que respeita ao cumprimento da 
distância de segurança desta infraestrutura. Desta forma, não se perspetivam quaisquer 
impactes negativos sobre estas infraestruturas. 
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REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (FEIXES HERTZIANOS) E SERVIDÃO RADIOELÉTRICA DE 

PROTEÇÃO (FORÇA AÉREA) 

Relativamente às redes de telecomunicações (feixes hertzianos) e servidão radioelétrica 
de proteção, através da análise da informação contida no PDM de Ponte de Lima, cuja 
informação se reflete nos DESENHOS 10.02 e 11 (Volume III – Peças Desenhadas), 
observa-se o cruzamento da área de estudo, nomeadamente nos Troços T1, T7 e T8 com 
a servidão radioelétrica. 

De acordo com o constante no regulamento do PDM de Ponte de Lima, designadamente 
no Artigo 25º refere que: “1- Carecem do parecer do Instituto das Comunicações de 
Portugal (atual ANACOM), as intervenções previstas na legislação vigente sobre a 
matéria, a realizar nas zonas de libertação e nas zonas de desobstrução dos feixes 
hertzianos entre o Centro Radioelétrico da Serra de Arga e os de Paredes de Coura, 
Ponte da Barca e Ponte de Lima, definidos na planta de condicionantes do PDM. 2- é 
aplicável o mesmo procedimento referido no número anterior às zonas de libertação e 
de desobstrução dos feixes hertzianos entre o Centro Radioelétrico da Serra de Arga e 
os do Porto e Braga, definidos também na planta de condicionantes do PDM, não 
obstante não haver ainda regulamentação específica sobre estas servidões.” 

No âmbito do presente EIA, conforme já referido, procedeu-se ao contacto com a 
ANACOM, de forma a solicitar o envio de informação acerca de: a) Localização de todas 
as redes enterradas e/ou à superfície, assim como eventuais infraestruturas associadas; 
b) Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser afetadas 
pelo projeto; c)Centros radielétricos e ligações hertzianas, e respetivas servidões; d) 
Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

Conforme ANEXO I do Volume IV - Anexos, onde consta o parecer da Entidade ANACOM, 
refere que: “em resposta, à vossa solicitação, na perspetiva da identificação de 
condicionantes a ela aplicável decorrentes da existência de servidões radioelétricas já 
constituídas ou em processo de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º597/79, de 7 
de novembro. Verificou-se que a área em causa não está abrangida por qualquer 
servidão radielétrica emitida no âmbito deste diploma legal, pela qual a ANACOM seja 
responsável. Nessa conformidade, esta Autoridade não coloca qualquer objeção à 
implementação do projeto em causa na área de estudo indicada (…)” 

Deste modo, em fase de Projeto de Execução, deverá proceder-se ao pedido de 
esclarecimento acerca do parecer emitido pela entidade ANACOM no âmbito do 
presente projeto, de forma a confirmar a existência da servidão radielétrica no concelho 
de Ponte de Lima (identificada no PDM). 

Para além do referido e de forma a dar cumprimento às distâncias de segurança 
estabelecidas no Decreto – Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de 
Segurança de Linhas Elétrica de Alta Tensão) considerando a necessidade de proteção 
da zona de desobstrução associada a este feixe, de acordo com as disposições 
constantes no Decreto – Lei nº 597/73, de 7 de novembro. Desta forma, não se prevê o 
condicionamento à passagem da linha nesta área. 
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PARQUES EÓLICOS 

No que se refere a Parques Eólicos, de acordo com a informação facultada pela DGEG, 
foram identificados 3 Parques Eólicos a norte da Área de estudo, nos concelhos de Arcos 
de Valdevez e Monção: 

• Parque Eólico de Alagoa de Cima (Concelho de Arcos de Valdevez) – Na 
envolvente do Troço 12 e T5 a uma proximidade do limite do troço T12 de cerca 
46m. 

• Parque Eólico de Cotão (Concelho de Arcos de Valdevez) – Na envolvente do 
Troço 12. Este Parque está em fase de licenciamento, pelo que não existe 
nenhum aerogerador físico. 

• Parque Eólico de Alto Minho I- Mendoiro/Bustavade (Concelho de Monção) – 
No Troço 13, o aerogerador mais próximo encontra-se a uma distância do limite 
do troço de cerca 90m, e a área do parque está ligeiramente inserida dentro do 
limite da área de estudo. 

Os 3 Parques Eólicos identificados localizam-se a norte da Área de Estudo nos concelhos 
de Arcos de Valdevez e Monção, e fora da área de análise dos Troços 12 e 13, não 
interferindo diretamente com a futura linha elétrica em análise. 

Relativamente ao PDM do concelho de Arcos de Valdevez, conforme análise do extrato 
da Carta de Ordenamento, observa-se a existência de uma área delimitada, classificada 
como parque “eólico existente”. Esta área abrange marginalmente o interior do Troço 
T5 e o troço T13, No entanto, a nível de equipamentos, conforme já referido, os mesmos 
encontram-se fora dos limites da área de estudo de cada troço respetivamente. 

No que respeita às servidões associadas aos presentes parques eólicos, importa referir 
que para além do regulamento de segurança de segurança de linhas elétricas de alta 
tensão – RSLEAT (Decreto Regulamento nº 1/92 de 18/02), isto é: 

“(…) as instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar 
todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais , não 
devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias publicas ou particulares , nem 
afetar a segurança do caminho de ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de 
telecomunicação , ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras”(Artigo 5º do 
RSLEAT). 

Importa referir, que a EDP Renováveis, a respeito do Parque Eólico de Alagoa de Cima, 
solicitou a definição de uma área de salvaguarda relativamente aos aerogeradores de 
uma distância de 150m. Esta distância será objeto de recomendação para o projeto de 
execução. 

Uma vez que o afastamento das linhas aos aerogeradores deverá cumprir o estipulado 
pelas empresas gestoras dos parques eólicos, o Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão – RSLEAT (Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18/02), não são 
expectáveis quaisquer impactes sobre estas estruturas. 
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ESTAÇÕES BASE DA REDE SIRESP 

No seguimento do contato às entidades, a SIRESP informa da existência de uma estação 
base da rede (Estação Oural_DGIE_BG) localizada no interior da área de estudo, 
nomeadamente no Troço T2. 

De acordo com a informação cedida pela entidade, a zona de segurança de cada Estação 
Base consiste na área de um círculo com um raio de 100m desde o centro da respetiva 
estação. 

Deste modo, de acordo com a análise do DESENHO 11 (Volume III – Peças Desenhadas), 
a localização e respetiva zona de segurança desta estação face ao Troço T2, observa-se 
que uma parte da zona de segurança se encontra dentro do Troço T2. 

Neste âmbito, refere-se que tendo em conta o cumprimento do afastamento do projeto 
de execução da zona de segurança desta estação base SIRESP, não prevê a existência de 
impactes ambientais nesta condicionante. 

CONDICIONANTES URBANÍSTICAS 

Relativamente às condicionantes urbanísticas avaliadas, salienta-se a presença das 
seguintes: 

• Campos Desportivos na área de estudo dos Troços Alternativos T1, T3 e T7: 

o Troço T1 – campo de futebol denominado “Campo da Cegonha – Anais 
Futebol Clube”  

o Troço T3 – campo de futebol Fonte Perdiz localizado em Aboim Nobrega 

o Troço T8 – campo de futebol da ACDR de Calheiros e equipamento 
polidesportivo 

Estes, contudo, não ocupam a totalidade do corredor transversalmente, havendo área 
disponível nessas localizações específicas para a passagem da linha sem sobrepassagem 
dos espaços desportivos (cumulativamente, nessas zonas não incidem outras 
condicionantes que inviabilizem a possível passagem da linha). 

Salienta-se que, em fase de Projeto de Execução, não será projetada a sobrepassagem 
destes espaços pela linha conforme definido pelo Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de 
fevereiro, e ter-se-á em consideração o afastamento dos apoios destas áreas 
condicionadas de acordo com a regulamentação do RSLEAT. Nesse sentido, os impactes 
são considerados de nulos. 

• Capelas e Igrejas – Troço T1 (existência de 1 capela), Troço T8 (existência de 2 
capelas), Troço T5 (existência de 1 capela) 

• Empreendimentos Turísticos existentes: Troço T8 (existência de 1 casa de 
campo e 3 turismos rurais) 
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• Projeto de Empreendimento Turístico com parecer favorável – Troço T4 
(existência de 1 empreendimento) 

• Alojamento Local – T3 (existência de 1 alojamento local), T6 (existência de 1 
alojamento local), T8 (existência de 4 alojamentos locais) 

6.9.3.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

A existência da linha na fase de exploração implicará a constituição de uma servidão 
administrativa e respetiva faixa de servidão com 45 m de largura, centrados no eixo do 
traçado, que não colide com a generalidade das classes de espaço definidos na área do 
traçado, embora seja uma limitação à sua utilização efetiva, devido ao cumprimento de 
distâncias de segurança relativamente a obstáculos sobrepassados. 

Em relação à implantação dos apoios, há a referir que todas as afetações verificadas na 
fase de construção permanecerão nessa área para a fase de exploração, sendo 
recuperadas as áreas de afetação temporária para a construção dos apoios. 

No que se refere à afetação da RAN, conforme já mencionado, o impacte circunscreve-
se à área dos apoios, o que representa um impacte negativo, direto, local, certo, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e considerado pouco 
significativo. 

No que se refere à afetação permanente da REN, relativa à fase de exploração da futura 
linha, há que considerar que a vegetação poderá recuperar gradualmente de forma 
natural na quase totalidade da área do apoio, exceto na área correspondente aos quatro 
maciços das fundações de cada apoio, fixando o solo e reduzindo os efeitos da erosão. 
A implementação de medidas de mitigação na fase de construção é fundamental para 
que tal recuperação ocorra o mais rapidamente possível. Face ao exposto considera-se 
que o impacte deste projeto na REN durante a sua fase de exploração tem uma 
magnitude reduzida, sendo pouco significativo. 

No que diz respeito ao efeito da implementação da faixa de proteção de 45 m, não se 
afiguram impactes sobre as áreas de montado, de sobro e azinho (na fase atual ainda 
não existe um levantamento exaustivo da existência destas áreas), uma vez que os 
sobreiros e azinheiras são espécies de crescimento lento, cujo porte não interfere com 
os cabos condutores da Linha Elétrica, não havendo necessidade do seu corte para 
cumprimento da distância de segurança imposta pela faixa de servidão. 

Não obstante, para a manutenção e gestão da faixa de combustível, poderão ser 
afetados alguns exemplares de sobro e/ou azinho (podas e desbaste) de forma a garantir 
os critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão 
de combustível constantes no Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (e 
suas alterações). Em termos de cumprimento legal, atendendo ao necessário 
cumprimento dos critérios e normas de gestão de combustíveis nas faixas secundárias, 
a assegurar pela REN, S.A., não se preveem impactes resultantes desta componente ao 
nível da conformidade com servidões administrativas, restrições administrativas e 
outras condicionantes legais. 
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Quanto às áreas identificadas com povoamentos de eucalipto existentes em quase 
todos os Troços alternativos, esses povoamentos terão de respeitar a faixa de proteção 
da linha (com 45 m de largura centrada no eixo da linha; cumulativamente, será ainda 
respeitada a faixa de gestão de combustível, inserida no interior dos 45 m na qual não 
será viável manter a produção de eucalipto. Este impacte tem início na fase de 
construção e perpetua-se para a fase de exploração, com a mesma magnitude e 
significância (pouco significativo). 

No projeto da linha estão também contempladas as distâncias de segurança a respeitar 
em relação à travessia de vias de comunicação, linhas de água do Domínio Hídrico, 
havendo balizagem da linha conforme o estipulado na Circular de Informação Aérea n.º 
10/03, tal como descrito no subcapítulo 3.3.5 pelo que não são expectáveis impactes 
negativos sobre estas condicionantes na fase de exploração da linha dupla Ponte de 
Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV. 

Importa salientar por fim que a materialização da integração da faixa de gestão 
combustível associada à nova Linha na Rede Secundária de Faixas de Gestão de 
Combustível irá contribuir para a diminuição do risco de incêndio na região onde se 
insere, contribuindo igualmente no âmbito da estratégia nacional de combate aos 
incêndios florestais. 

Com efeito, o cumprimento dos critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das 
redes secundárias de gestão de combustível constantes no Anexo do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho (e suas alterações) significa que se criará uma faixa onde se 
“quebra” a continuidade de povoamentos monoespecíficos (como pinhal e eucaliptal) e 
onde, na própria faixa (ver Plano de Manutenção de Faixa a desenvolver e aplicar em 
fase posterior) será feita a gestão da vegetação tendo em conta as diretrizes de gestão 
de combustíveis referidas – em síntese, garantindo descontinuidade horizontal e vertical 
e introduzindo espécies arbóreas caducifólias e outras espécies com baixa 
inflamabilidade e combustibilidade. Adicionalmente, os acessos a construir poderão 
integrar a rede viária florestal. 

Este impacte avalia-se como positivo, direto, imediato, local, de magnitude moderada e 
significativo, dado estarmos em áreas com particular incidência para a ocorrência de 
incêndios, a significativo, se articulado numa estratégia regional de defesa da floresta 
contra incêndios. 

Em relação à generalidade das outras condicionantes, infraestruturas de abastecimento 
de água e saneamento, infraestruturas elétricas, servidões radioelétricas, entre outras, 
não se espera qualquer interferência do presente projeto devido ao funcionamento da 
linha, não havendo assim, impactes negativos na fase de exploração. 

Por outro lado, após a construção da linha verifica-se a libertação de áreas afetas à 
construção, nomeadamente na zona dos apoios, estima-se que a área afetada seja 
aproximadamente 120 m2 (Guia Metodológico da REN/APA), o que irá reduzir em 
termos de magnitude os impactes verificados na fase de construção. 
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Face ao exposto, os impactes da fase de exploração são aqueles já avaliados para a fase 
de construção no que se refere às afetações permanentes que aí se determinam. 
Salienta-se que a análise de significância do impacte está limitada pelo 
desconhecimento atual da localização exata dos apoios da linha e a zona de travessia 
dos vãos, a estabelecer na fase seguinte de Projeto de Execução. Nessa fase será possível 
contabilizar de forma exata a área ou extensão de floresta que poderá ser afetada por 
desmatação ou decote de árvores e analisados em maior detalhe a possível interação 
com outros condicionamentos ao uso do solo. 

6.9.3.4 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na Fase de Desativação da linha em análise não são expectáveis impactes acrescidos no 
ordenamento, dado que não se prevê a afetação de áreas adicionais da execução das 
intervenções.  

De qualquer forma, caso venha a ocorrer, os impactes a nível do ordenamento do 
território serão positivos, embora pouco significativos, em virtude da libertação espaços 
com vocação para outros usos, correspondente à desmontagem dos apoios da linha em 
análise. 

6.9.4 SÍNTESE DE IMPACTES NO ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

No Quadro 6.40 apresenta-se uma síntese dos impactes no ordenamento e 
condicionantes ao uso do solo durante as fases do projeto em análise. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

660 

Quadro 6.40– Síntese de impactes no ordenamento e condicionantes ao uso do solo 
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CONSTRUÇÃO 

Afetação de Áreas do PROF-AM e PROF-BM 
AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 

AGI 10, AGI 11, AGI 13, 
AGI 14; AGI 15 

– Dir L C P Irrev I R PS-S Spl NMit R PS-S 

Afetação de classes de Espaço previstas no PDM 
Geral  

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 
AGI 10, AGI 11, AGI 13, 

AGI 14; AGI 15 
– Dir L C T1-P2 Irrev I M PS Spl NMit M PS 

Afetação de classes de Espaço “Área 
Predominantemente Florestal de Produção 
Condicionada” prevista no PDM de Ponte de Lima 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 
AGI 10, AGI 11, AGI 13, 

AGI 14; AGI 15 
– Dir L C T1-P2 Irrev I M S* Spl NMit M S 

Afetação de classes de Espaço “Espaços Naturais e 
Espaços Florestais de Proteção” prevista no PDM 
de Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e 
Monção 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 
AGI 10, AGI 11, AGI 13, 

AGI 14; AGI 15 
– Dir L C T1-P2 Irrev I M S** Spl NMit R S 

Afetação de áreas RAN 
AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 

AGI 10, AGI 11, AGI 13, 
AGI 14; AGI 15 

– Dir L C T1-P2 Irrev I R S Spl Mit R PS 

Afetação de áreas REN 
AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 

AGI 10, AGI 11, AGI 13, 
AGI 14; AGI 15 

– Dir L C T1-P2 Irrev I M S Spl Mit R PS 

Afetação de áreas de Domínio Público Hídrico 
AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 

AGI 10, AGI 11, AGI 13, 
AGI 14; AGI 15 

– Dir L Imp P Rev I R SS Spl Mit R SS 
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IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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Afetação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) AGI 5, AGI 8, AGI 16 – Dir L C P Rev I M PS Spl Mit R SS 

Contribuição para a Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 
AGI 10, AGI 11, AGI 13, 

AGI 14; AGI 15 
+ Dir L C P Irrev I M S Spl NMit M S 

EXPLORAÇÃO 

Integração da faixa de gestão combustível na Rede 
Secundária de Faixas de Gestão de Combustível 

AGI15, AGI 16 + Dir L C P Irrev I M S Spl NMit M S 

DESATIVAÇÃO  

Eliminação de áreas legalmente condicionadas ou 
com servidões pela remoção dos apoios inerentes 
as linhas desmontadas 

AGI 4, AGI 5, AGI 6, AGI 8, 
AGI 10, AGI 11, AGI 13, 

AGI 14; AGI 15 
+ Dir L C P Irrev I M S Spl NMit M S 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 

 
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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6.10 SOCIOECONOMIA 

6.10.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

No que concerne aos impactes sobre a socioeconomia, verifica-se que as sub-regiões do 
Cávado (NUT III) e Minho-Lima (NUT III) onde o projeto se insere são compostas por 
espaços rurais, florestais, agrícolas e áreas urbanas que correspondem, essencialmente, 
a tecido urbano descontínuo. 

Conforme referido no Capítulo da caracterização atual do ambiente, os concelhos 
abrangidos pelo projeto têm tido um comportamento demográfico negativo nos últimos 
anos, assistindo-se ao abandono dos campos e à concentração populacional nas 
povoações mais importantes. 

Considerando que na fase de identificação de grandes condicionantes, um dos principais 
critérios aplicados na delimitação dos troços consistiu em minimizar o mais possível o 
atravessamento e aproximação a zonas habitadas ou áreas de atividade humana, os 
principais impactes negativos do projeto foram, logo nessa fase, acautelados, evitando 
as principais e mais significativas interferências. 

Assim, os impactes identificados em seguida incidirão fundamentalmente naquelas 
áreas onde o atravessamento ou aproximação não foi possível evitar. 

6.10.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NA SOCIOECONOMIA 

Tendo em conta o tipo de descritor ambiental em análise, grande parte das ações 
geradoras identificadas no subcapítulo 6.2.1 referentes às fases de pré-construção e 
construção são, com maior ou menor grau, geradores de impactes ambientais em 
análise subsequente, bem como algumas das ações atribuíveis à fase de exploração. 

6.10.2.1 FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

AGI 1: Contacto e negociação com proprietários para ocupação de terrenos; 

AGI 2 Seleção e aprovação dos locais para a localização do estaleiro, parques de 
materiais e outras áreas de apoio à obra; 

6.10.2.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 3: Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra; 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 
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AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 11: Execução de fundações: betonagens para a construção de maciços de 
fundação dos apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e 
colocação das bases do apoio). 

AGI 12: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a 
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e 
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2; 

AGI 13: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e 
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e de 
guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração, 
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha, 
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos 
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas 
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos; 

AGI 14: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e 
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos 
temporários) e sinalização. 

6.10.2.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos). 
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AGI 16: Inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas: inclui-se a 
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas 
(e substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa 
de servidão da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e 
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de 
Manutenção de Faixa), inspeção e monitorizações ambientais (de acordo 
com Plano de Monitorização, em particular ao nível da avifauna e ambiente 
sonoro, se aplicáveis). 

6.10.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Descrevem-se de seguida os principais impactes decorrentes da fase de construção. 

• Empregabilidade e dinamização económica local 

Durante a fase de construção da linha em estudo serão expectáveis impactes positivos 
locais ao nível da potencial geração de emprego na obra e decorrentes da presença de 
trabalhadores, introduzindo potencialmente alguma dinâmica económica nos serviços 
disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da restauração e 
alojamento. Por outro lado, espera-se ainda uma possível dinamização económica local, 
associada à contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte e de 
materiais e de construção civil.  

Esta dinamização económica poderá ter reflexos positivos no volume de negócios, 
constituindo impactes inerentes positivos, diretos, prováveis, apresentando um caráter 
temporário e uma incidência muito local, de magnitude reduzida, e pouco significativos.  

Em termos de empregabilidade, a decisão quanto à necessidade de mão-de-obra para a 

empreitada cabe à entidade executante, não sendo possível estimar o número de postos 

de trabalho temporariamente criados (salienta-se, contudo, que as subcontratações das 

empresas prestadoras de serviços serão sempre previamente validadas pela REN, S.A.), 

estando condicionada pelo tempo disponível para a execução da obra, comprimento da 

linha e pela zona geográfica onde está inserida (condições de tempo e a época do ano 

em que a obra se vai realizar). Projeta-se que, atendendo à reduzida magnitude da 

intervenção e ao grau de especialização necessário para a maioria das tarefas, o 

quantitativo de contratação local terá uma magnitude reduzida e significância residual 

(sem dignificado a pouco significativo). 

• Incómodo ambiental – degradação do ambiente sonoro e qualidade do ar local 

Um dos principais aspetos potenciais no âmbito socioeconómico prende-se com a 
afetação da qualidade de vida da população local por intermédio do incómodo causado 
pelas ações construtivas em termos de aumento da emissão de poluentes atmosféricas 
(em particular poeiras) e dos níveis sonoros. 
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A degradação dos níveis sonoros e qualidade do ar local ocorrem geralmente em 
paralelo, dadas as fontes coincidentes que as originam, sobretudo, a atividade de 
estaleiro, a circulação e funcionamento de maquinaria e veículos pesados e as 
movimentações de terra nas frentes de obra (abertura de caboucos para fundação de 
apoios de linha e desmatação). 

A elevação dos níveis sonoros e a emissão de poeiras e poluentes atmosféricos poderá 
ocorrer de forma pontual e em períodos muito restritos com maior significância quando 
se verificam recetores sensíveis na envolvente próxima (se inseridos no interior de uma 
faixa de afetação de cerca de 50 m para lá da fonte de ruído e/ou poluente). 

No entanto, globalmente e atendendo à implementação das boas práticas de gestão de 
obra e medidas gerais habitualmente em ação em fase de obra, o impacte esperado será 
negativo, direto, provável, ainda que temporário, tendencialmente pouco significativo, 
local, reversível e de magnitude reduzida (as ações de obra são pouco intensas). 

Considera-se que, face à existência de edificações ou pequenos aglomerados no interior 
de quase todos os troços em estudo, com exceção dos troços T2 e T11 este impacte 
venha a ser moderadamente significativo. Entre os troços com maior concentração de 
edificações no seu interior referem-se os seguintes: T1, T3 e T8.  

• Constrangimentos à acessibilidade, mobilidade local, segurança e Perda e 
interferência física com a funcionalidade/utilização dos espaços 

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

A implantação de apoios em propriedades privadas (terrenos agrícolas ou zonas 
florestais) poderá ser vista como um prejuízo semelhante ao referido anteriormente. 
Com efeito, a ocupação de terrenos cultivados para implantação dos apoios poderá 
provocar afetações temporárias das atividades agrícolas, e a ocupação de terrenos 
florestados para implantação de apoios e/ou constituição da faixa de proteção da linha 
que terá como consequência a remoção e/ou decote de árvores. Estas atividades 
implicarão uma perda de rendimentos correspondente, relativamente ao qual os 
proprietários são indemnizados.  

Mais se refere que os apoios da linha serão tipicamente projetados para áreas onde 
previnam ou mitiguem tanto quanto possível a potencial redução e perda de área 
produtiva/com valor económico e social para as populações e proprietários (áreas 
previamente artificializadas, extremas de propriedade, clareiras, áreas abandonadas ou 
desqualificadas, entre outras). 
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Assim, ainda que possa haver uma perda social e económica pela indisponibilidade 
desses terrenos, essa será limitada no tempo e poderá ser retomada após o tempo de 
vida útil do projeto. 

O impacte é classificado como negativo, direto, local, certo e permanente (tendo em 
conta o tempo de vida útil do projeto). O impacte será ainda previsivelmente de baixa 
magnitude e de significância reduzida (sem significância a pouco significativo), 
atendendo à negociação prévia com os proprietários e ao desencadear de mecanismos 
de indemnização quando necessário. 

A circulação de maquinaria e pesados de obra induzem também um risco acrescido de 
acidentes rodoviários e com carga. Contudo, atendendo a que a quantidade e frequência 
de transporte de materiais se diluem pela duração e extensão da empreitada, o impacte 
será negativo, direto, local, temporário, provável, reversível, de magnitude reduzida e 
pouco significativo. 

6.10.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

No decurso da fase de exploração, os impactes identificados resultam do funcionamento 
da linha elétrica e interação próxima com a mesma. Uma vez que a presença da 
infraestrutura não exige a presença humana permanente (para além do efetivo 
necessário a operações pontuais de controlo e manutenção), não serão criados novos 
postos de trabalho e, consequentemente, não se identifica qualquer impacte neste 
aspeto.  

Não são ainda avaliados os aspetos associados à desvalorização ou degradação 
ambiental associada ao ruído gerado pela linha e pela intrusão visual que representa na 
paisagem, dado que estes são avaliados nos respetivos descritores específicos.  

Abordam-se em seguida os principais aspetos associados à operação da linha elétrica. 

• Reforço da capacidade da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 

Durante a fase de exploração da linha em análise, em especial na Região Norte, far-se-
ão sentir os principais impactes positivos de caráter permanente do projeto, que advêm 
do reforço da estrutura de rede elétrica derivado da construção da nova linha, a 400 kV. 
Os impactes da exploração das linhas são assim positivos, na medida em que a sua 
concretização se traduz em maior eficácia e qualidade nos serviços de fornecimento de 
energia.  

O impacte será assim positivo, direto, de âmbito regional/transfronteiriço, certo, 
permanente, de magnitude moderada e significativo.  

• Aumento do risco para as populações e perceção social desses riscos 

A presença da linha acarreta riscos adicionais que não se colocavam na situação de 
referência, independentemente da probabilidade e grau de suscetibilidade ao mesmo. 
Com a presença da linha são induzidos na envolvente próxima os seguintes riscos:  
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• Risco de incêndio;  

• Risco de acidente (queda de cabos e apoios, eletrocussão por contacto ou 
tensões induzidas);  

• Exposição a campos eletromagnéticos.  

Sintetiza-se em seguida os efeitos potenciais esperados em termos de risco associado a 
cada uma das componentes referidas:  

• Risco de incêndio: a probabilidade de a linha ser afetada por um incêndio é 
muito maior que a linha constituir um foco de ignição de incêndio florestal ou 
outro. A adequada definição da faixa de servidão da linha, associadas às 
regulares atividades de desmatação, corte ou desbaste e prevenção do 
crescimento exagerado de espécies arbóreas, por forma a assegurar a suficiente 
distância de segurança dos condutores ao combustível florestal (uma ignição 
poderá dar-se por contacto) minimiza grandemente este risco, considerando-se 
o mesmo pouco significativo nestas condições;  

• Risco de queda de apoios ou cabos: a rotura de cabos condutores e de guarda 
tem uma probabilidade de ocorrência quase nula, em função dos coeficientes 
de segurança adotados na sua instalação, bem como da utilização com caráter 
sistemático de cadeias duplas de amarração e, para as travessias mais 
importantes, também de cadeias duplas de suspensão (cruzamento com 
autoestradas e estradas nacionais, zonas públicas, sobrepassagem de edifícios, 
caminhos-de-ferro, linhas de alta tensão, rios navegáveis). Situação análoga 
assume-se para o caso da queda de apoios, uma vez que as características 
técnicas dos apoios e os coeficientes de segurança adotados no 
dimensionamento dos mesmos e suas fundações asseguram um risco mínimo;  

• Risco de eletrocussão ou tensões induzidas por contacto acidental: a REN, S.A. 
adota critérios mais restritivos que os mínimos regulamentares para as 
distâncias de segurança a obstáculos, criando-se assim quadro de 
condicionamento mais preventivo e prevenindo/minimizando os riscos de 
contacto acidental e tensões induzidas, exceção feita a possíveis ocorrências 
associadas à utilização de gruas ou outros equipamentos em altura na 
proximidade da linha. Em termos de tensões induzidas, o risco associado é 
reduzido e muito abaixo dos critérios técnicos e ambientais mais restritivos que 
se conhecem (não obstante, caso se verifique alguma situação deste tipo, será 
avaliada e ponderada, se necessário, a ligação sistemática à terra;  

• Exposição a campos eletromagnéticos: os campos eletromagnéticos constituem 
um fenómeno comum a que o organismo humano está sujeito durante a sua 
vida e em permanência por um conjunto de equipamentos e infraestruturas da 
vida quotidiana. Atendendo aos valores limites de exposição do público em 
geral, de 5 kV/m (campo elétrico) e 100 μT (densidade de fluxo magnético), 
verifica-se que os valores associados a 6 m do eixo da linha (nenhum recetor 
sensível estará posicionado a esta distância na fase de projeto de execução) são 
de cerca de 4 kV/m e entre 18 a 22 μT respetivamente.  
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Em função do exposto, e de forma global, avalia-se o impacte negativo associado ao 
aumento do risco pela presença e funcionamento da linha como negativo, local, direto, 
permanente, provável e de magnitude reduzida e significância nula a reduzida. 

É de todo relevante salientar este aspeto como impacte, porque se constitui como uma 
forma de rejeição quase natural de projetos desta tipologia e que condicionam o bem-
estar da população e da comunidade. Importa assim e no âmbito deste impacte 
potencial, promover ações de sensibilização e ceder aos proprietários e população local 
informação clara e educativa quanto ao projeto, seus critérios de dimensionamento e 
margens de segurança assumidas, conformidade com padrões legais e normativos 
restritivos, potenciais efeitos e comportamentos de risco/ procedimentos corretos a 
adotar na proximidade de linhas elétricas. 

Para além dos aspetos atrás referidos, a presença e funcionamento das linhas de 
transporte de energia poderá ser responsável pelos seguintes impactes sobre as 
populações e atividades económicas: 

• Impactes visuais sobre zonas residenciais; 

• Degradação pontual da qualidade do ambiente associadas a emissão de ruído e 
de ozono em consequência do efeito de coroa; 

• Impossibilidade de utilizar o local de implantação dos apoios, de acordo com as 
suas ocupações prévias; 

• Inibição de povoamentos florestais com espécies de crescimento rápido sob as 
linhas; 

• Restrições à construção sob as linhas, de forma a garantir as distâncias de 
segurança. 

Tal como referido anteriormente, não são avaliados os aspetos associados à 
desvalorização ou degradação ambiental associada ao ruído gerado pela linha e pela 
intrusão visual que representa na paisagem, dado que estes são avaliados nos respetivos 
descritores específicos.  

A implantação de apoios dá sempre lugar, nos termos da lei, ao pagamento de uma 

indemnização ao proprietário, cobrindo os prejuízos que a afetação da parcela de 

terreno referente ao apoio e a correspondente servidão causam. Deve notar-se que esta 

servidão mantém nos proprietários a posse da terra. 

O facto de, na faixa sobrepassada pela linha, ficarem impedidos os povoamentos 

florestais com espécies de crescimento rápido, poderá traduzir-se numa perda de valor 

económico dos terrenos afetados, com consequentes prejuízos para os donos das 

propriedades. Contudo, em termos económicos, essas situações são devidamente 

salvaguardadas através das indemnizações correspondentes.  
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Atendendo à ocupação florestal na região de implantação do projeto, considera-se que 

este impacte pode assumir uma natureza significativa. Salienta-se ainda que tem sido 

prática na REN a reconversão do uso do solo, em situações em que ocorre o corte de 

árvores de crescimento rápido, por espécies de crescimento lento, mediante acordo 

com o respetivo proprietário, pelo que nestes casos o impacte será pouco significativo. 

Refira-se ainda que a abertura e/ou melhoria de acessos aos locais de implantação dos 

apoios poderão ter reflexos positivos sobre a acessibilidade dos terrenos situados nas 

imediações podendo vir a constituir, assim, um impacte positivo indireto. 

Sob a linha de transporte de energia, a construção de edifícios é interdita pelo disposto 

no Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, daí resultando uma possível 

desvalorização dos terrenos afetados. 

Estes impactes podem, assim, ser classificados como negativos, localizados, 

permanentes, certos, de média magnitude e significativos nos troços em que se 

encontrem várias edificações, e não significativos nos restantes troços. 

6.10.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Conforme já referido no subcapítulo 6.1.1.1 este tipo de infraestruturas tem uma vida 
útil longa, não sendo possível prever, com rigor, o horizonte temporal da sua eventual 
desativação. Não é previsível que venha a ocorrer o abandono do corredor da linha, 
sendo procedimento corrente da REN, SA efetuar as alterações que as necessidades de 
transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem sobre as linhas já 
instaladas, eventualmente implicando o seu upgrading ou uprating. 

Deste modo, entende-se não se justificar a abordagem dos impactes da desativação da 
linha, dada a grande incerteza face à indefinição de um horizonte temporal para essa 
ação, sendo especulativo considerar a evolução das condições ambientais neste 
território a longo prazo, ou as condições técnicas que haverá na altura para este tipo de 
ações. 

De qualquer modo, pode considerar-se que os impactes da fase desativação serão 
bastante similares aos gerados na fase de construção, dado o paralelismo entre muitas 
das operações implicadas (abertura de acessos, desmatações, escavações, entre 
outras).  

Mais se refere que em caso de desativação do projeto, potenciam-se condições para a 
ocorrência de impactes positivos nos fatores socioeconómicos, associados à libertação 
dos terrenos ocupados pelos apoios e pela faixa de proteção da linha, permitindo aos 
proprietários o uso dessas parcelas de terreno sem restrições. Este impacte será, 
positivo, direto, local, certo, permanente, reversível, de moderada magnitude, pouco 
significativo a significativo, consoante as áreas ocupadas e o uso a que se destinam.  
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6.10.6 SÍNTESE DE IMPACTES NA SOCIOECONOMIA 

No Quadro 6.41 apresenta-se a síntese de impactes na socioeconomia nas várias fases 
do projeto em análise. 
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Quadro 6.41- Síntese de Impactes na Socioeconomia 
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CONSTRUÇÃO 

Dinamização económica local  AGI 3 + Dir L Prov T Rev I R PS Spl n.a R PS 

Criação de postos de trabalho AGI 3 + Dir L C T Rev I R SS-PS Spl n.a R SS-PS 

Degradação do ambiente sonoro e qualidade do ar 
local 

AGI 3, AGI 4, AGI 5, AGI 6, 
AGI 7, AGI 9, AGI 11, AGI 

12, AGI 13 e AGI 14 
- Dir L Prov T Rev I R PS-S Spl Mit R PS 

Perturbação à acessibilidade, mobilidade local e 
segurança na circulação em estradas nacionais e 
municipais 

AGI 3, AGI 7 e AGI 14 

- Dir L Prov T Rev I R PS Spl Mit R SS-PS 

Perturbação à acessibilidade, mobilidade local e 
segurança nos acessos locais a propriedades e áreas 
produtivas  

AGI 3, AGI 4 e AGI 7 

- Dir L Prov P-T Rev I R PS Spl Mit R SS-PS 

Perda social e económica derivada da interferência 
física com a utilização dos espaços associados e 
áreas produtivas  

AGI 1, AGI 4, AGI 5, AGI 6, 
AGI 9, AGI 11, AGI 12, AGI 

13 e AGI 14 
- Dir L C P-T Rev I R PS Spl Mit R PS 

Exploração 

Reforço da capacidade da Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade 

AGI 16 + Dir R- TFr C P Rev I M S Spl NMit M S 

Aumento do risco associado à presença e operação 
da linha e perceção social desses riscos 

AG1 16 e AGI 17 - Dir L Prov P Rev I R SS-PS Spl Mit R SS-PS 
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IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

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

AGI 16 e AGI 17 - Dir L C P Rev I M PS-S Cum Mit M PS-S 

Melhoria da acessibilidade dos terrenos situados 
nas imediações dos acessos a construir /beneficiar 

AG1 17 + Ind L C P Rev I R PS Spl n.a R PS 

DESATIVAÇÃO 

Libertação dos terrenos ocupados pelos apoios e 
pela faixa de proteção da linha 

n.a + Dir L C P Rev I M PS-S Spl n.a M PS-S 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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6.11 SAÚDE HUMANA 

6.11.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Os impactes na Saúde Humana são avaliados ao nível da incomodidade gerada pelo 
ruído da atividade da linha elétrica e ao nível da exposição da população aos campos 
eletromagnéticos. 

A avaliação de impactes será efetuada de forma qualitativa tendo por base a Memória 
Descritiva do Projeto e as secções do EIA relativos à Descrição do Projeto, a Análise de 
Risco e Ambiente Sonoro. 

6.11.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NA SAÚDE HUMANA 

As ações geradoras de impactes identificadas que se podem traduzir num impacte sobre 
a saúde humana são as seguintes. 

6.11.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 3: Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra; 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 
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AGI 12: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a 
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e 
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2; 

AGI 13: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e 
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e de 
guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração, 
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha, 
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos 
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas 
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos; 

AGI 14: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e 
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos 
temporários) e sinalização. 

6.11.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos). 

AGI 16: Inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas: inclui-se a 
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas 
(e substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa 
de servidão da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e 
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de 
Manutenção de Faixa), inspeção e monitorizações ambientais (de acordo 
com Plano de Monitorização, em particular ao nível da avifauna e ambiente 
sonoro, se aplicáveis). 

6.11.2.3 AMBIENTE SONORO 

Os níveis sonoros a que a população se encontrará exposta na Fase de Construção 
dependem das características dos equipamentos a utilizar, da quantidade, localização, 
regimes de funcionamento, entre outras. Estas características não são, nesta fase, 
conhecidas, pelo que não é possível, presentemente, prever com rigor os níveis sonoros 
resultantes, nem caracterizar de forma quantificada os impactes na Saúde Humana, 
devendo esta ser avaliada em fase de Projeto de Execução (RECAPE). 

Não obstante, face aos níveis sonoros observados atualmente na maioria dos recetores 
analisados e tendo em conta o carácter temporário da obra e área de influência restrita, 
pode prever-se que os eventuais impactes na Saúde Humana serão negativos, pouco 
significativos, de magnitude reduzida a média, locais, temporários, prováveis, 
imediatos e reversíveis. Podem ser de carácter simples ou cumulativo, dependendo do 
troço da linha em obra. 
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6.11.2.4 CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Ao nível da saúde humana, durante a construção da LMAT, os impactes são 
considerados como nulos, dado que nesta fase a linha não estará operacional. 

6.11.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

6.11.3.1 AMBIENTE SONORO 

Tal como exposto no capítulo “Ambiente Sonoro” o “efeito de coroa” das LMAT é 
responsável por emissões sonoras que podem, em determinadas condições, atingir 
níveis com alguma expressão, podendo assim constituir fonte de perturbação para as 
populações que habitam nas suas proximidades. 

Tendo como base o resultado das estimativas dos níveis de ruído ambiente nos pontos 
onde foram realizadas as medições da Situação de referência, é analisado, no presente 
capítulo, o cumprimento das recomendações da OMS para o período noturno e diurno, 
sistematizados no capítulo 5.11.4, e efetuada a comparação com os valores da Situação 
de Referência.
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Quadro 6.42 – Efeitos na Saúde Humana da exposição aos níveis de ruído medidos na Situação de Referência (Ln e Lden) 

PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P1 

(Troço 1) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 
oriundo de estrada municipal 

adjacente 

43,8 50,2 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln passa a encontrar-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos 
sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está 
sujeita, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo, que a gama de 
valores é muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade 
de ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P2 

(Troço 1) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 
oriundo de estrada municipal 

adjacente 

45,0 51,5 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

O valor de Ln continua na gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-
se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos mais 
vulneráveis são mais severamente afetados.  

P3 

(Troço 1) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário: A3/IP1 (a 35m); 

estrada de acesso à habitação 
44,6 52,5 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

O valor de Ln continua dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

P4 

(Troço 1) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário na A3/IP1 ao longe e 

estrada municipal adjacente  
44,2 50,8 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln passa a encontrar-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos 
sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está 
sujeita, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P5 

(Troço 3) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário reduzido (estrada 

municipal M532) 
46,0 53,1 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, passando a ultrapassar, ainda que 
ligeiramente, os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego 
rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln continua dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

P6 

(Troço 3) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário reduzido (estrada 

municipal) 
48,7 55,1 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, continuando a ultrapassar de forma pouco 
expressiva os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB) para condições em que o ruído seja 
gerado por tráfego rodoviário. 

O valor de Ln continua dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P7 

(Troço 4) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo  

48,9 55,1 

Os valores de ruído ambiente aumentam significativamente face à Situação de Referência, passando a ultrapassar 
dm 4 dB e 2 dB os valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), respetivamente, no caso da 
exposição a tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln passa a encontrar-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos 
sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está 
sujeita, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P8 

(Troço 6) 
Ruídos Naturais 46,6 52,5 

Os valores de ruído ambiente aumentam significativamente face à Situação de Referência, com o Ln a enquadrar-
se na gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da 
população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos mais vulneráveis são mais 
severamente afetados. 

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden, contudo, o valor estimado é inferior ao 
recomendado no caso de um recetor exposto a ruído de tráfego. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P9 

(Troço 6) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário da A3/IP1 audível 

43,6 50,4 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln passa a estar dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. De realçar, contudo que a gama de valores é 
muito alargada (40 a 55 dB) e o valor registado está próximo do limite inferior, pelo que a probabilidade de 
ocorrência de efeitos negativos é menor. 

P10 

(Troço 8) 

Ruídos Naturais e autoestrada 
A3/IP1 

46,3 57,2 

Os valores estimados aumentam face à Situação de Referência, de forma pouco expressiva no que respeita ao 
Lden, passando a apresentar-se em incumprimento do recomendado no período noturno, uma vez que a 
ultrapassagem ao valor médio diário já ocorre na situação atual.  

O valor de Ln continua dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

P11 

(Troço 5) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 

45,2 51,5 

Os valores estimados aumentam face à Situação de Referência, passando a apresentar-se em incumprimento do 
recomendado no período noturno, sendo que o valor médio diário continua inferior a 53 dB. 

O valor de Ln continua dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

P12 

(Troço 8) 

Ruídos Naturais e autoestrada 
A3/IP1 

44,4 51,1 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

O valor de Ln continua enquadrado na gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde 
humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo 
que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

P13 

(Troço 10) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 
oriundo de estrada municipal 

adjacente 

44,8 51,1 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

Por outro lado, o valor de Ln passa a estar dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados.  
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P14 

(Troço 5) 

Ruídos Naturais; Ruído de tráfego 
rodoviário pouco significativo 
oriundo de estrada municipal 

adjacente 

44,7 51,7 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

O valor de Ln continua enquadrado na gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde 
humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo 
que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

P15 

(Troço 12) 

Ruídos Naturais (água a correr); 
Ruído de tráfego rodoviário pouco 

significativo oriundo de estrada 
municipal adjacente 

45,0 51,6 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

O valor de Ln continua enquadrado na gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde 
humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo 
que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

P16 

(Troço 5) 

Ruídos Naturais (água a correr, 
entre outros) 

46,9 53,3 

O valor de Ln aumenta cerca de 2 dB com a entrada em funcionamento da linha elétrica, mantendo-se na gama de 
valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de 
modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente 
afetados.  

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden, mas este valor aumentou também cerca de 2 
dB face à Situação de Referência, passando a ultrapassar ligeiramente o valor de exposição recomendado para 
ruído gerado por tráfego rodoviário.  

P17 

(Troço 8) 
Ruídos Naturais 45,2 51,6 

O valor de Lden estimado aumenta com a entrada em funcionamento da linha elétrica, continuando, contudo, 
dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação 
da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos mais vulneráveis são 
mais severamente afetados.  

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden, mas este valor manteve-se inferior ao valor 
de exposição recomendado para ruído gerado por tráfego rodoviário, apesar de ter aumentado face à Situação de 
Referência. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P18 

(Troço 5) 

Ruídos naturais e tráfego 
rodoviário EN101 

49,3 62,2 

Os valores observados aumentam de forma pouco expressiva face à Situação de Referência, com os valores a 
manterem-se superiores ao recomendado pela OMS para a exposição ao ruído do tráfego rodoviário para os 
indicadores Ln e Lden, em cerca de 4 dB e 9 dB, respetivamente. 

Por outro lado, o valor de Ln mantém-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P19 

(Troço 15) 

Ruídos Naturais (água a correr); 
Tráfego rodoviário adjacente na 

M503 
53,5 60,4 

Os valores observados aumentam de forma pouco expressiva face à Situação de Referência, com os valores a 
manterem-se superiores ao recomendado pela OMS para a exposição ao ruído do tráfego rodoviário para os 
indicadores Ln e Lden, em 8,5 dB e 7,4 dB, respetivamente. 

Por outro lado, o valor de Ln mantém-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P20 

(Troço 16) 

Ruídos Naturais e Tráfego 
Rodoviário longínquo 

44,6 51,3 

Os valores de ruído ambiente aumentam face à Situação de Referência, contudo, continuam a cumprir os valores 
recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB), no caso da exposição a tráfego rodoviário. 

O valor de Ln continua enquadrado na gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde 
humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo 
que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 

P21  

(Troço 7) 

Ruído de tráfego rodoviário da 
EN202, em período diurno e 

entardecer e ruídos naturais em 
período noturno 

48,4 57,0 

Os valores observados aumentam com a entrada em funcionamento da linha elétrica, com os valores a manterem-
se superiores ao recomendado pela OMS para a exposição ao ruído do tráfego rodoviário para os indicadores Ln e 
Lden, em 3,4 dB e 4 dB, respetivamente. 

Por outro lado, o valor de Ln mantém-se dentro da gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a 
saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, 
sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados. 
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PTO. DE 
MEDIÇÃO 
ACÚSTICA 

FONTES DE RUÍDO 
LN1 

DB(A) 

LDEN2 

DB(A) 
EFEITOS EXPECTÁVEIS NA SAÚDE HUMANA RESULTANTES DOS NÍVEIS DE RUÍDO OBSERVADOS 

P22 

(Troço 5) 

Ruídos Naturais (água a correr, 
entre outros); Atividade local  

47,0 53,6 

O valor de Ln aumenta cerca de 2 dB com a entrada em funcionamento da linha elétrica, mantendo-se na gama de 
valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de 
modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente 
afetados.  

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden, mas este valor aumentou também cerca de 7 
dB face à Situação de Referência, passando a ultrapassar ligeiramente o valor de exposição recomendado para 
ruído gerado por tráfego rodoviário.  

P23 

(Troço 13) 

Ruídos Naturais (água a correr, 
entre outros); Atividade local  

44,9 51,1 

O valor de Ln aumenta cerca de 4 dB com a entrada em funcionamento da linha elétrica, mantendo-se na gama de 
valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da população de 
modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente 
afetados.  

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden, mas este valor manteve-se inferior ao valor 
de exposição recomendado para ruído gerado por tráfego rodoviário, apesar de ter aumentado cera de 9 dB face à 
Situação de Referência. 

P24 

(Troço 14) 
Ruídos naturais 45,1 51,4 

Os valores estimados com o projeto aumentam significativamente face à Situação de Referência, passando, no 
caso do Ln a enquadrar-se na gama de valores que pode conduzir a efeitos adversos sobre a saúde humana, 
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com os níveis sonoros a que está sujeita, sendo que grupos 
mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

A OMS não estipula nenhuma recomendação especifica para o Lden no caso das emissões de ruídos naturais. 
Contudo o valor de Lden estimado mantém-se inferior ao recomendado no caso de um recetor exposto a ruído de 
tráfego para este indicador, apesar do aumentado verificado face à Situação de Referência. 

(1) Ln - indicador de ruído relativo ao período noturno (23h-07h); 

(2) Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10 (Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10 (art.º 3.º do Decreto-Lei n.º  9/2007). 
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Face ao exposto no quadro anterior, considera-se que os impactes do ruído gerado pela 
linha elétrica sobre a Saúde Humana serão negativos, diretos, certos, permanentes, 
reversíveis, locais, imediatos e de: 

• Magnitude reduzida e pouco significativos, no caso dos troços representados 
pelos pontos de medição P1, P2, P3, P4, P6, P9, P12, P13, P14, P15, P16, P17, 
P18, P19, P20, P21, P22, P23, uma vez que apesar de se notar um aumento 
generalizado dos níveis de ruído não há alterações dos potenciais efeitos sobre 
a saúde humana com a entrada em funcionamento do projeto;  

• Magnitude moderada e significativos no caso dos troços representados pelos 
pontos de medição P5 (troço 3), P7 (troço 4), P8 (troço 6), P10 (troço 8), P11 
(troço 5) e P24 (troço 14), uma vez que para além de se observar o aumento 
generalizado dos níveis de ruído há uma alteração das condições sonoras a que 
os recetores estão expostos, passando a ultrapassar de forma parcial ou total as 
recomendações da OMS.  

Por outro lado, os impactes nos recetores são mitigáveis. Recorda-se que os níveis 
sonoros prospetivados foram modelados segundo o pior cenário, isto é, assumiu-se uma 
potencial presença da futura linha à menor distância regulamentar possível ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro – 22,5 m. Como tal, em todos os 
recetores para os quais se identificou uma magnitude moderada e significativos é 
possível assegurar um afastamento superior a 22,5 m, pelo que as medidas previstas de 
otimização do traçado do corredor de forma a assegurar o máximo afastamento possível 
dos recetores identificados permitirão reduzir a significância do impacte. 

Os impactes do ruído na Saúde Humana podem ainda ser classificados de carácter 
cumulativo nos troços que contenham a influência de outras fontes emissoras 
continuadas, como o troço 1 e o troço 5, no que respeita às Linhas de alta e muito alta 
tensão, e os troços 9 e 12 devido à existência de parques eólicos implementados e 
previstos. 

6.11.3.2 CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Conforme indicado anteriormente o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, 
estabelece as restrições básicas ou níveis de referência referentes à exposição humana 
a campos eletromagnéticos derivados de linhas, instalações e demais equipamentos de 
alta e muito alta tensão.  

No projeto da Linha Dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV, pode 
referir-se que não são sobrepassadas infraestruturas sensíveis nos termos da alínea c) 
do artigo 3.º do referido diploma, sendo garantidos os afastamentos previstos no n.º 1 
do artigo 7.º, ou seja, não existem infraestruturas sensíveis na faixa de servidão da linha. 
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Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, no seu artigo 4.º indica 
que as instalações abrangidas devem assegurar, em todos os pontos acessíveis, o 
cumprimento das restrições básicas ou dos níveis de referência para exposição da 
população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos dispostos na Portaria n.º 
1421/2004, de 23 de novembro.  

Nesse sentido, no Quadro 6.43 são apresentados os valores calculados para a densidade 
de fluxo magnético para as diferentes tipologias de linha, e é efetuada a sua comparação 
com o valor limite de exposição estabelecido na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 
novembro. 

Quadro 6.43 – Valores do Campo Magnético calculados e comparação com Limite de 
Exposição 

TIPO DE LINHA DISTÂNCIA À LINHA 
DENSIDADE DE FLUXO 

MAGNÉTICO MÁXIMO2 [µT] 

DENSIDADE MAGNÉTICA [µT] 

LIMITE DE EXPOSIÇÃO 

VDC – VIB, a 400 kV1 < 10 metros 11,0 

100 
VIB – REE, a 400 kV2 < 10 metros 10,8 

VDC – VIB, a 400 kV1 30 metros 6,5 

VIB – REE, a 400 kV2 30 metros 6,2 

Notas: 1 - Altura média dos cabos ao solo de 24,10m 
2 - Altura média dos cabos ao solo de 23,25 m 
3 - A 1,8 m de altura, assumindo as condições de Inverno, em que a corrente (A) é mais elevada. 

 

Os valores mais elevados de densidade de fluxo magnético máximo ocorrem junto ao 
eixo da linha, e para a linha VDC-VIB, a 400 kV, atingindo os 11 µT, valor este que 
decresce substancialmente para distâncias mais elevadas, atingindo, no caso mais critico 
(novamente linha VDC-VIB) os 6,5 µT, a 30m da linha. Todos os valores calculados estão 
muito afastados dos 100 µT, estabelecido como Limite de Exposição. 

No que respeito ao campo elétrico, os cálculos de projeto evidenciam o valor máximo 
de 1,72 kV/m a 1,8 m do solo, assumindo a altura média dos cabos ao solo de 24,10m e 
23,25m, para as linhas VDC-VIB e ‘VIB’ – REE, respetivamente, sendo o valor limite de 
exposição 5 kV/m, um valor bastante superior ao máximo calculado.  

Todos os valores calculados, conforme se verifica, estão dentro dos valores limite 
apresentados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, quer para o campo 
elétrico quer para a densidade de fluxo magnético, pelo que prevê que os impactes sob 
a saúde humana resultantes dos Campos Eletromagnéticos da Linha Elétrica sejam 
apesar de negativos, sem significância. 

Ainda assim, convém realçar que são definidas medidas de minimização de exposição 
aos campos eletromagnéticos a contemplar no projeto de execução e fase de exploração 
(monitorização). 
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6.11.4 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os impactes na saúde humana durante a fase de desativação serão similares aos da fase 
de construção, embora com menor expressão. 

6.11.5 SÍNTESE DE IMPACTES NA SAÚDE HUMANA 

Apresenta-se, na tabela seguinte, a síntese de impactes na saúde humana, nas fases de 
construção, exploração e desativação. 
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Quadro 6.44- Síntese de Impactes na Saúde Humana 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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CONSTRUÇÃO 

Aumento dos níveis sonoros em torno das zonas de 
construção 

AGI 3, AGI 4, AGI 6, AGI 7, 
AGI 11, AGI 12, AGI 15 

- Dir L Prov T Rev I R PS Cum Mit R PS 

EXPLORAÇÃO 

Impactes sonoros associados ao funcionamento da Linha AGI 16, AGI 17 - Dir L C P Rev I M PS-S11 
Spl/ 

Cum 
Mit R PS 

Campos Eletromagnéticos gerados pela Linha Elétrica AGI 16 - Dir L C P Rev I R SS 
Spl/ 

Cum 
Mit R SS 

DESATIVAÇÃO 

Aumento dos níveis sonoros em torno das zonas de 
remoção das infraestruturas 

AGI 3, AGI 4, AGI 6, AGI 7, 
AGI 11, AGI 12, AGI 15 

- Dir L Prov T Rev I R PS 
Spl/ 

Cum 
Mit R PS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 

1 Contextos representados pelos pontos de medição P5 (troço 3), P7 (troço 4), P8 (troço 6), P10 (troço 8), P11 (troço 5) e P24 (troço 14). 
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6.12 PATRIMÓNIO CULTURAL 

6.12.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Nos troços alternativos em análise existem globalmente 40 registos de ocorrências 
patrimoniais, distribuídos conforme o Quadro 6.45. Considerando a sua dispersão 
irregular (diferenças quantitativas elevadas), optou-se por aplicar na maioria das áreas 
um método comparativo simples e quantitativo linear. 

A significância de impacte de cada alternativa é avaliada numa ordem de valor 
ascendente de 1 a 4 (1 equivale a menor valor patrimonial e 4 corresponde a maior valor 
patrimonial). 

6.12.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Os trabalhos afetos ao projeto que irão gerar expectavelmente impacte negativo direto 
sobre as ocorrências de interesse patrimonial localizadas na área de estudo são as 
seguintes: 

6.12.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 
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AGI 11: Execução de fundações: betonagens para a construção de maciços de 
fundação dos apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e 
colocação das bases do apoio). 

6.12.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração não se considera que as ações de projeto ocorrentes promovam 
impactes ambientais sobre o presente fator. 

6.12.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção da linha elétrica desenvolver-se-ão diversas ações, as quais, caso 
se desenrolem nas áreas onde foram localizados os sítios de valor patrimonial (ver 
subcapítulo 6.15.2) implicarão uma afetação negativa, direta e permanente. 

Os impactes passíveis de ocorrer sobre o património identificado devem-se à abertura 
de acessos, à abertura de caboucos e estabelecimento da faixa de servidão de 45 m, 
bem como à instalação de estaleiros, abertura de acessos e parque de máquinas que 
implicam desmatação e movimentação de terras. 

Os impactes poderão, no entanto, ser minimizados ou mesmo anulados, desde que a 
localização dos apoios (a definir em fase posterior de Projeto de Execução), bem como 
a abertura de novos acessos e a instalação de estaleiros e parque de máquinas tenha 
em consideração a localização dos sítios de valor patrimonial identificados. 

Caso se verifique a afetação dos sítios identificados, o impacte será negativo e direto, 
variando a sua significância com vários fatores, entre os quais o grau, a dimensão e a 
área sujeita a impacte. De acordo com a metodologia referida acima, a significância 
poderá variar entre pouco a muito significativa, conforme o quadro seguinte. 

Quadro 6.45- Distribuição das ocorrências Patrimoniais nos Troços em análise. 

Troços 
Alternativos 

N.º Ocorrências 

(unidades) 

Sítios Classificados de 
entre as ocorrências 

T1 11  

T2 0  

T3 4  

T4 2  

T5 10  

T6 3 
1 (Em Vias de 
Classificação) 

T7 6 1 (Interesse Municipal) 

T8 2  

T9 0  

T10 0  
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Troços 
Alternativos 

N.º Ocorrências 

(unidades) 

Sítios Classificados de 
entre as ocorrências 

T11 0  

T12 1  

T13 1  

T14 0  

T15 0  

T16 0  

 

Durante a fase de construção, e caso se evidenciem sítios de valor patrimonial que não 
tenham sido identificados neste estudo, deverá equacionar-se o grau de afetação desses 
sítios e alterações de projeto que evitem que sejam danificados. 

Perante os resultados obtidos, considera-se que é possível evitar a afetação de todos os 
sítios localizados nos troços em estudo, desde que os apoios da linha elétrica não sejam 
erguidos sobre os locais com valor patrimonial, a desmatação não seja muito intrusiva 
no solo e não sejam usados os caminhos antigos como vias de acesso à obra. 

Tendo em conta a possibilidade de existirem ajustes ao traçado da linha elétrica e a 
ausência de elementos patrimoniais com valor patrimonial excecional, considera-se que 
não existem condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem qualquer um 
dos troços em análise. 

Relativamente ao Troços T2, T9, T10, T11, T14, T15 e T16, os impactes no Património 
são considerados como nulos, uma vez que não se observam elementos patrimoniais no 
interior dos referidos troços. 

Se a destruição de um sítio for total ou parcial e, assumida no Estudo de Impacte 
Ambiental 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. 

6.12.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração e tendo em conta a tipologia dos sítios identificados, os 
impactes são considerados nulos. 

6.12.5 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Durante a fase de desativação não se prevê a afetação de áreas adicionais às utilizadas 
durante a fase de construção pelo que os impactes são considerados nulos. 

6.12.6 SÍNTESE DE IMPACTES NO PATRIMÓNIO CULTURAL 

No Quadro 6.46 apresenta-se a síntese de impactes no Património Cultural. 
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Quadro 6.46- Quadro síntese de impactes no Património Cultural 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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CONSTRUÇÃO 

Potencial perda de/ interferência com ocorrências 
patrimoniais 

AGI4, AGI5, AGI6, AGI7, 
AGI8, AGI10, AGI11 

– Dir L/Reg Imp P Irrev I R1-E2 SS1-S2 Spl Mit n.a. SS-PS2 

 
Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 

1 Troços T1, T3, T4, T5, T6, T8, T12, T13 

2 TroçosT6 e T7 
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6.13 PAISAGEM 

6.13.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

Neste Capítulo serão analisados os impactes sobre a paisagem decorrentes da instalação 
e operação da linha de alta tensão em estudo. A implementação do projeto acarretará 
alterações na paisagem, direta ou indiretamente, que se traduzem em impactes mais ou 
menos negativos, função das características da área de implantação do projeto, assim 
como das características do mesmo. 

Os impactes expectáveis traduzem-se, fundamentalmente, na desorganização da 
paisagem pela presença e movimentação de elementos estranhos necessários às 
operações de construção; e na introdução de novos elementos na paisagem, que 
constituirão novas intrusões cénicas, ainda que estes não sejam elementos totalmente 
estranhos à mesma; e, finalmente, na presença continuada de tais elementos. 

Na análise dos impactes na paisagem foram consideradas duas componentes, tal como 
anteriormente, na caracterização da situação de referência. Por um lado, são analisados 
os impactes de carácter estrutural, de incidência direta, que provocarão alterações nos 
elementos que constituem as componentes básicas da paisagem, causando 
eventualmente perturbações ao nível das unidades de paisagem identificadas; estes 
impactes são relativamente contidos, uma vez que apenas ocorrerá alteração direta nos 
locais de implantação dos apoios de linha. Por outro, serão considerados os impactes 
visuais, que se traduzem numa alteração da qualidade estética da paisagem. 

A avaliação dos impactes é efetuada sistematicamente de acordo com oito parâmetros 
(natureza, significância, magnitude, tipo, probabilidade de ocorrência, duração, área de 
influência e reversibilidade), podendo acrescer outros se relevante, dos quais resulta a 
classificação global do impacte. 

A avaliação da significância tem em conta a seguinte escala: 

• Muito significativo: se a implementação do projeto determina uma alteração 
estrutural na paisagem de consequências muito severas no seu funcionamento, 
ou se traduz na criação de uma intrusão visual grave em áreas de valor cénico 
ou paisagístico elevado ou muito elevado. 

• Moderadamente significativo: quando a implementação do projeto determina 
uma alteração estrutural na paisagem de consequências pouco severas no 
funcionamento da mesma, ou se traduz na criação de uma intrusão visual em 
áreas de valor cénico ou paisagístico médio a elevado, ainda que de média 
severidade. 

• Pouco significativo: quando o projeto, pelas suas características, não induz 
alterações estruturais profundas na paisagem e, cumulativamente, por se 
localizar numa área de grande capacidade de absorção visual ou pelas suas 
características volumétricas, não determina a criação de uma intrusão visual 
assinalável. 
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Foram identificados os impactes para as fases de construção, de exploração e de 
desativação do projeto em análise. Importa referir que os impactes cénicos decorrentes 
da construção de estruturas em altura, ou seja, da intrusão cénica decorrente da 
instalação dos apoios de linha, foi analisado na fase de exploração, quando as mesmas 
se encontram concluídas, apesar de tais impactes terem início gradualmente, durante a 
fase de construção. Da totalidade das ações previstas selecionaram-se aquelas que 
serão efetivamente impactantes para o descritor paisagem. 

6.13.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NA PAISAGEM 

6.13.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AGI 4: Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura 
máxima de 4 m para os acessos aos apoios: dá-se prioridade ao uso de 
acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento, sendo que novos 
acessos serão acordados com novos proprietários minimizando na medida 
do possível a interferência com usos do solo existentes, com destaque para 
aqueles produtivos (agrícolas); 

AGI 5: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: no local de implantação 
dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia 
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de 
implantação direta será reduzida ao mínimo indispensável). No local de 
implantação de estaleiros dá-se preferência a locais previamente 
infraestruturados; 

AGI 6: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra; 

AGI 7: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado; 

AGI 8: Abertura da faixa de servidão da linha elétrica: corte ou decote de árvores 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização 
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies 
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do 
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT; 

AGI 10: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a abertura de caboucos para a implantação de apoios/desmontagem de 
apoios; 

AGI 11: Execução de fundações: betonagens para a construção de maciços de 
fundação dos apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e 
colocação das bases do apoio). 

AGI 12: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a 
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e 
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2; 
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AGI 13: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e 
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e de 
guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração, 
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha, 
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos 
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas 
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos; 

AGI 14: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e 
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos 
temporários) e sinalização. 

6.13.2.2  FASE DE EXPLORAÇÃO  

AGI 15: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, 
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos). 

AGI 16: Inspeção/vistoria, monitorização e manutenções periódicas: inclui-se a 
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas 
(e substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa 
de servidão da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e 
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de 
Manutenção de Faixa), inspeção e monitorizações ambientais (de acordo 
com Plano de Monitorização, em particular ao nível da avifauna e ambiente 
sonoro, se aplicáveis). 

6.13.3 BACIAS VISUAIS DO PROJETO 

Para perceber quais as alterações cénicas decorrentes da implementação do projeto em 
análise, e também para suportar a análise comparativa das diferentes alternativas de 
projeto consideradas, realizou-se uma bacia visual dos vários troços (ou combinações 
de troços) em estudo. Para tal, usaram-se pontos colocados no eixo dos corredores 
definidos, espaçados 200 m entre si, à altura do ponto máximo dos apoios mais altos 
que serão usados – 74,6 m. Garante-se, deste modo, que as bacias visuais obtidas 
correspondem à pior situação possível, ou seja, que a extensão dos impactes cénicos 
não é subestimada. Para melhor perceção do impacte, apresentam-se as bacias visuais 
obtidas para as várias combinações de troços em análise (DESENHO 22 do Volume III – 
Peças Desenhadas). Importa realçar que o modelo usado na análise de visibilidades não 
inclui os obstáculos visuais que são, na realidade, as manchas de arvoredo e os edifícios 
existentes na envolvente da linha. Deste modo, a bacia visual real é inferior à estimada.  

Conforme apresentado no Quadro 6.47 seguinte, as bacias visuais estimadas 
apresentam uma extensão considerável, sendo visível de uma parte da área do buffer 
de 3 km que varia entre 60 e 77% do mesmo. A visibilidade tende a ser menor nos troços 
mais a Norte (Troço T13 a T16) e no extremo Sul (Troço T1), onde o relevo encaixado 
determina uma capacidade de absorção visual. 
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Quadro 6.47– Visibilidades dos troços 

TROÇOS 
TOTAL DO BUFFER 

(ha) 
ÁREA COM VISIBILIDADE 

PARA A LINHA (ha) 
PARTE DO BUFFER COM 

VISIBILIDADE PARA O TROÇO (%) 

1 9.206 6.201 67,4 

2+3+5 26.402 20.222 76,6 

2+4+5 25.615 19.856 77,5 

6+7+10+11+12 28.225 21.259 75,3 

6+7+9+12 26.709 19.534 73,1 

6+8+10+9+12 29.343 22.285 75,9 

6+8+11+12 28.913 21.975 76,0 

13 6.485 4.615 71,2 

14 8.474 5.667 66,9 

15 6.166 4.330 70,2 

16 3.728 2.253 60,4 

 

6.13.4 FASE DE CONSTRUÇÃO 

• Intrusão cénica pela presença de maquinaria e desorganização espacial inerente aos 
trabalhos; alterações no uso do solo e na unidade de paisagem respetiva, provocada 
pela instalação e atividade do estaleiro e outras zonas de apoio à obra 

No que respeita à instalação e atividade do estaleiro e outras zonas de apoio à obra, 
necessários à implementação do projeto, estes ainda não têm local definitivo, mas 
prevê-se desde já que ocupem uma área restrita, evitando áreas sensíveis; implicarão 
impactes cénicos, decorrentes da presença de maquinaria e da desorganização espacial 
inerente aos trabalhos, e impactes estruturais, pelas alterações no uso do solo e na 
unidade de paisagem respetiva, ainda que tais alterações sejam muito localizadas. Este 
será um impacte negativo pouco significativo, de magnitude baixa, direto, local, certo, 
temporário e reversível. Este impacte verifica-se apenas durante a fase de construção, 
sendo inexistente na fase de exploração. 

• Destruição do coberto vegetal na área dos acessos e taludes e sua substituição por 
áreas de solo nu e alterações do relevo  

A abertura de acessos implicará a destruição do coberto vegetal na área dos mesmos e 
dos taludes respetivos e sua substituição por áreas de solo nu e alterações do relevo. 
Este será um impacte negativo pouco significativo a significativo, podendo mesmo ser 
muito significativo quando em áreas declivosas, de magnitude baixa, direto, local, 
certo, temporário e irreversível.  
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• Destruição do coberto vegetal e sua substituição por áreas de solo nu nas zonas de 
implantação dos apoios 

Ainda no que diz respeito aos trabalhos preparatórios, é de referir a desarborização, 
desmatação e decapagem do solo na área dos apoios de linha a criar, em pequena 
extensão, prevendo-se que este seja um impacte cénico e estrutural negativo, pouco 
significativo, de magnitude baixa, direto e de dimensão local, certo, temporário e 
irreversível. 

• Alterações do relevo nas zonas de implantação dos apoios e em áreas de abertura de 
novos caminhos, provocadas pela movimentação de terras 

As movimentações de terras na zona de implantação dos apoios e, eventualmente, em 
áreas de abertura de novos caminhos determinarão alterações do relevo com impacte 
negativo, cuja significância é estimável apenas com baixo nível de confiança, uma vez 
que a localização destas ações não é ainda conhecida. Será um impacte negativo pouco 
significativo a significativo, de magnitude baixa a média, direto, local, certo, 
permanente e irreversível.  

• Alterações no uso do solo e na unidade de paisagem respetiva, provocada pela 
construção dos novos apoios 

A construção dos novos apoios terá na paisagem um impacte sobretudo estrutural, pela 
alteração da ocupação do solo nas áreas dos apoios, com consequências nas respetivas 
unidades de paisagem. Este será um impacte negativo pouco a medianamente 
significativo, de média magnitude, direto, certo, permanente e irreversível, locais. 

Para que seja possível ter uma medida da afetação das diferentes unidades e 
subunidades de paisagem por cada um dos troços da linha em análise, apresenta-se no 
Quadro 6.48 abaixo uma estimativa da extensão de sobreposição de cada troço 
alternativo em análise com as diferentes subunidades consideradas. 
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Quadro 6.48 – Extensão dos Troços Alternativos em cada Sub-Unidade (metros) 

 

Troços 

Vale do 
Minho 

Entre Minho e Lima Vale do Lima Entre Lima e Cávado 
Serras da Peneda e 

Gerês 

SUP 
1A 

SUP 
1B 

SUP 2A 
SUP 
2B 

SUP 
2C 

SUP 
3A 

SUP 
3B 

SUP 
4A 

SUP 
 4B 

SUP 
4C 

SUP 
9A 

SUP 
9B 

SUP 
9C 

1        8.654 2.333 458    

2        5.762  994    

3        4.386  2.539    

4        5.186  170    

5   3.851   997  4.216  1.400 13.115 2.496 396 

6       1.013 7.401  711    

7   2.752   1.223 303       

8   3.661 373  3.220 988       

9   4.624           

10   2.931 367          

11   4.244 109          

12   17.974 4.057 1.902         

13   5.728 433          

14   2.624        7.481   

15   5.811 472          

16 689 1.665 608           

 

6.13.5 FASE DE EXPLORAÇÃO 

• Intrusão visual provocada pela presença da linha e dos respetivos apoios 

Na fase de exploração, o principal impacte decorrente da implementação do projeto em 
análise traduz-se na presença da linha e dos respetivos apoios.  

Este impacte ocorrerá em áreas de sensibilidade paisagística variável, sendo de maior 
significância quando em zonas de elevada e muito elevada sensibilidade. Importa referir 
que o Troço T5 se desenvolve paralelamente a uma linha de transporte de energia já 
existente, pelo que a alteração tipológica a ocorrer será aí minimizada, não se 
constituindo como uma nova intrusão visual na paisagem, mas antes um reforço de uma 
intrusão já existente. Prevê-se assim que esta ação tenha globalmente um impacte 
negativo significativo e pontualmente muito significativo, de média magnitude, direto, 
certo, permanente e irreversível, de dimensão regional e transfronteiriça. 

Para que seja possível ter uma medida da afetação cénica expectável para cada um dos 
troços da linha (ou combinações de troços) em análise, apresenta-se no Quadro 6.49 
uma estimativa da área a partir da qual a linha poderá ser observada, assim como da 
presença de áreas de elevada e muito elevada sensibilidade paisagística dentro das 
mesmas e dos locais mais afetados.  
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O quadro deverá ser analisado considerando que o modelo usado na análise de 
visibilidades não inclui os obstáculos visuais existentes, pelo que a bacia visual real será 
sempre inferior às estimadas. 

• Ocupação da faixa de proteção da linha por espécies exóticas invasoras que se traduz 
num decréscimo do valor paisagístico do território  

A manutenção das faixas de proteção às linhas implica a remoção das espécies de 
crescimento rápido atualmente existentes (eucalipto e pinheiro-bravo) e apenas o 
decote de outras espécies florestais, possibilitando o desenvolvimento de outro tipo de 
vegetação. 

O desenvolvimento de flora autóctone, de maior valor estrutural e cénico, determinará 
a ocorrência de um impacte positivo; por outro lado, caso estas faixas sejam ocupadas 
por espécies exóticas invasoras, nomeadamente por acácias, o impacte decorrente será 
negativo, uma vez que a presença desta tipologia de vegetação se traduz num 
decréscimo do valor paisagístico do território.  

Este será um impacte negativo significativo, de baixa magnitude, direto, provável, 
permanente e reversível, de dimensão local a regional. 
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Quadro 6.49 – Estimativa da área a partir da qual a linha poderá ser observada, assim como da presença de áreas de elevada e muito elevada sensibilidade paisagística 
dentro das mesmas e dos locais mais afetados 

TROÇOS 
TOTAL BUFFER 

(ha) 
ÁREA COM VISIBILIDADE 

PARA O TROÇO (ha) 

PARTE DO BUFFER COM 
VISIBILIDADE PARA O 

TROÇO (%) 

ÁREA VISÍVEL EM 
SENS. PAIS. MUITO 

ELEVADA (ha) 

ÁREA VISÍVEL EM 
SENS. PAIS. 

ELEVADA (ha) 

POVOAÇÕES E OUTROS LOCAIS DE OBSERVAÇÃO AFETADOS 
(SUBLINHADOS QUANDO EM ÁREAS DE MUITO ELEVADA 

SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA) 

1 9.206 6.201 67 43 482 

Povoações: Vitorino dos Piães, Navio, Friastelas, Cabaços, Fojo 
Lobal, Anais, Queijada e Fornelos. Pontos altos: Miradouro de Bom 
Jesus, Monte de São Cristóvão*. Estradas mais afetadas: N204, 
N306, IP9, N201, N308. 

2+3+5 26.402 20.222 77 626 4.390 

Povoações: Queijada, Duas Igrejas, Pedregais, Boalhosa (zona do 
troço 2); Penascais, Covas, Valões, Grovelas, Aboim da Nóbrega, 
Crasto, Cuide de Vila Verde, Vade, Nogueira (zona do troço 3); 
Paço Vedro de Magalhães, Sampriz, vale do Lima (Vila Nova de 
Muia, Touvedo, Oliveira, São Jorge), Penedo, Casal, Vale, Grade, 
Azere, Couto, Condoriz, Vilela, Aboim das Choças, Loureda, Alvora, 
Cabreiro, Barbeitos (troço 5). Pontos altos:  Miradouro de Bom 
Jesus. Estradas mais afetadas: IP9, N201, N307, M533, M532, 
N101, M548, M531, M530, N202, N202-2. O troço 5 desenvolve-se 
em praticamente toda a sua extensão paralelamente a uma linha 
já existente. 

2+4+5 25.615 19.856 78 627 4.431 

Povoações: Queijada, Duas Igrejas, Pedregais, Boalhosa (zona do 
troço 2); Covas, Valões, Grovelas, Boivães, Ruivos, Crasto, Cuide de 
Vila Verde, Vade, Nogueira (zona do troço 4); Paço Vedro de 
Magalhães, Sampriz, vale do Lima (Vila Nova de Muia, Touvedo, 
Oliveira, São Jorge), Penedo, Casal, Vale, Grade, Azere, Couto, 
Condoriz, Vilela, Aboim das Choças, Loureda, Alvora, Cabreiro, 
Barbeitos (troço 5). Pontos altos: Miradouro de Bom Jesus. 
Estradas mais afetadas: IP9, N201, N307, M533, M532, N101, 
M531, M530, N202, N202-2. O troço 5 desenvolve-se em 
praticamente toda a sua extensão paralelamente a uma linha já 
existente. 
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TROÇOS 
TOTAL BUFFER 

(ha) 
ÁREA COM VISIBILIDADE 

PARA O TROÇO (ha) 

PARTE DO BUFFER COM 
VISIBILIDADE PARA O 

TROÇO (%) 

ÁREA VISÍVEL EM 
SENS. PAIS. MUITO 

ELEVADA (ha) 

ÁREA VISÍVEL EM 
SENS. PAIS. 

ELEVADA (ha) 

POVOAÇÕES E OUTROS LOCAIS DE OBSERVAÇÃO AFETADOS 
(SUBLINHADOS QUANDO EM ÁREAS DE MUITO ELEVADA 

SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA) 

6+7+10+11+12 28.225 21.259 75 322 3.737 

Povoações: Queijada, Fornelos, Gondufe, Beiral do Lima, Gandra, 
Gemieira, Ponte de Lima (parcialmente afetada), Refóios do Lima, 
Arcozelo, Brandara, Calheiros, Cepões, Labruja, Vilar do Monte, 
Miranda, Gendufe, Labrujó, Rendufe, Grijó, Vila Franca, Rio Frio, 
Rio de Moinhos (parcialmente afetada), Aguia (parcialmente 
afetada), Senharei,  Sabadim, Rio de Moinhos, Aboim das Choças, 
Eiras, Mei, Loureda, Alvora, Portela, Padroso, Outeiro, Meijões, 
Couvelas, Extremo,  Abedim, Luzio, Anhões. Pontos altos: 
Miradouro de Bom Jesus, Sta. Maria Madalena. Estradas mais 
afetadas: IP1, M307, M533-1, N203, IC28, M202, N306, M523, 
N303, M518, N101, M301, M505. 

6+7+9+12 26.709 19.534 73 342 3.693 

Povoações: Queijada, Fornelos, Gondufe, Beiral do Lima, Gandra, 
Gemieira, Ponte de Lima (parcialmente afetada), Refóis do Lima, 
Arcozelo, Brandara, Calheiros, Vilar do Monte, Miranda, Gendufe, 
Grijó, Vila Franca, Rio Frio, Rio de Moinhos (parcialmente afetada), 
Aguia (parcialmente afetada), Senharei, Sabadim, Rio de Moinhos, 
Aboim das Choças, Eiras, Mei, Loureda, Alvora, Portela, Padroso, 
Outeiro, Meijões, Couvelas, Extremo, Abedim, Luzio, Anhões. 
Pontos altos: Miradouro de Bom Jesus, Sta. Maria Madalena. 
Estradas mais afetadas: IP1, M307, M533-1, N203, IC28, M202, 
M523, N303, M518, N101, M301, M505. 

6+8+10+9+12 29.343 22.285 76 352 3.997 

Povoações: Queijada, Fornelos, Gondufe, Beiral do Lima, Gandra, 
Gemieira, Ponte de Lima (parcialmente afetada), Refóis do Lima, 
Arcozelo, Brandara, Calheiros, Cepões, Barrio, Labruja, Vilar do 
Monte, Miranda, Gendufe, Labrujó, Rendufe, Grijó, Vila Franca, Rio 
Frio, Rio de Moinhos (parcialmente afetada), Aguia (parcialmente 
afetada), Senharei,  Sabadim, Rio de Moinhos, Aboim das Choças, 
Eiras, Mei, Loureda, Alvora, Portela, Padroso, Outeiro, Meijões, 
Couvelas, Extremo,  Abedim, Luzio, Anhões. Pontos altos: 
Miradouro de Bom Jesus, Santo Ovídeo, Sta. Maria Madalena. 
Estradas mais afetadas: IP1, M307, M533-1, N203, IC28, M202, 
N201, N306, M523, N303, M518, N101, M301, M505. 
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TROÇOS 
TOTAL BUFFER 

(ha) 
ÁREA COM VISIBILIDADE 

PARA O TROÇO (ha) 

PARTE DO BUFFER COM 
VISIBILIDADE PARA O 

TROÇO (%) 

ÁREA VISÍVEL EM 
SENS. PAIS. MUITO 

ELEVADA (ha) 

ÁREA VISÍVEL EM 
SENS. PAIS. 

ELEVADA (ha) 

POVOAÇÕES E OUTROS LOCAIS DE OBSERVAÇÃO AFETADOS 
(SUBLINHADOS QUANDO EM ÁREAS DE MUITO ELEVADA 

SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA) 

6+8+11+12 28.913 21.975 76 305 3.736 

Povoações: Queijada, Fornelos, Gondufe, Beiral do Lima, Gandra, 
Gemieira, Ponte de Lima (parcialmente afetada), Refóis do Lima, 
Arcozelo, Brandara, Calheiros, Cepões, Barrio, Labruja, Vilar do 
Monte, Miranda,  Labrujó, Rendufe, Grijó, Vila Franca, Rio Frio, Rio 
de Moinhos (parcialmente afetada), Aguia (parcialmente afetada), 
Senharei,  Sabadim, Rio de Moinhos, Aboim das Choças, Eiras, Mei, 
Loureda, Alvora, Portela, Padroso, Outeiro, Meijões, Couvelas, 
Extremo,  Abedim, Luzio, Anhões. Pontos altos: Miradouro de Bom 
Jesus, Santo Ovídeo, Sta. Maria Madalena. Estradas mais afetadas: 
IP1, M307, M533-1, N203, IC28, M202, N201, N306, M523, N303, 
M518, N101, M301, M505. 

13 6.485 4.615 71 7 219 
Povoações: a parte alta de Sistelo, Sta. Marinha, Merufe. Pontos 
altos: Sra. da Vista. Estradas mais afetadas: N304, M503-1. 

14 8.474 5.667 67 0 93 

Povoações: Sta. Marinha, Merufe, Tangil, Riba de Mouro, Gave, 
Cousso, parte de Badim. Pontos altos: Sra. da Graça, Sra. da Vista, 
subida para Santo António. Estradas mais afetadas: M504, M1153, 
M503. 

15 6.166 4.330 70 0 64 
Povoações: Sta. Marinha, Merufe, Tangil, Riba de Mouro, Badim. 
Pontos altos: Sra. da Graça, Sra. da Vista. Estradas mais afetadas: 
M504, M1153, M503. 

16 3.728 2.253 60 0 1 
Povoações: Riba de Mouro, parte de Badim, Valadares, 
Messegães, Penso. Pontos altos: Sra. da Graça. Estradas mais 
afetadas: M1124, N202, Variante à N202. 

* apesar de se avistar potencialmente a linha a partir deste ponto, verificou-se em trabalho de campo que não existe visibilidade sobre a paisagem envolvente, devido à grande densidade de vegetação. 

 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

700 

6.13.6 FASE DE DESATIVAÇÃO 

• Impactes cénicos decorrentes da presença de maquinaria e da desorganização 
espacial inerente aos trabalhos de desativação 

Na fase de desativação, a instalação e o funcionamento dos estaleiros, assim como as 
ações de desmonte necessárias à remoção das estruturas que compõem o projeto em 
análise implicarão impactes cénicos decorrentes da presença de maquinaria e da 
desorganização espacial inerente aos trabalhos. Esta será um impacte negativo pouco 
significativo, de média magnitude, direto, certo, temporário e reversível, de dimensão 
local a regional. 

• Eliminação de elementos cenicamente intrusivos 

A remoção das estruturas atualmente existentes – linhas e respetivos apoios e pórticos 
– terá um impacte positivo devido ao desaparecimento de elementos cenicamente 
intrusivos. Este será um impacte positivo de média magnitude e média significância, 
direto, certo, permanente e irreversível, de dimensão regional e transfronteiriço. 

6.13.7 SÍNTESE DE IMPACTES NA PAISAGEM 

A implementação do projeto em estudo terá impactes na paisagem durante a fase de 
construção decorrentes da perturbação gerada durante a execução dos trabalhos, 
impactes esses que podem ser minimizados através de uma escolha criteriosa dos locais 
de apoio temporário à obra, em particular no que respeita aos acessos, e pela adoção 
de um conjunto de boas práticas durante a fase de obra. 

Durante a fase de exploração, os principais impactes a considerar são a presença da 
linha e da respetiva faixa de proteção, o que determina a ocorrência de impactes 
estruturais pela alteração da ocupação do solo na área de implantação da linha, com a 
consequente alteração e descaracterização da unidade de paisagem em presença; e de 
impactes cénicos, uma vez que a linha constituirá uma intrusão visual com considerável 
desenvolvimento vertical, que será observável a partir da sua envolvente. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

701 

Quadro 6.50- Síntese de Impactes na Paisagem 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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CONSTRUÇÃO 

Destruição do coberto vegetal na área dos acessos e 
taludes e sua substituição por áreas de solo nu e 
alterações do relevo 

AGI 4 - Dir L C T Rev I R 
PS – 
S-MS n.a Mit R PS 

Intrusão cénica pela presença de maquinaria e 
desorganização espacial inerente aos trabalhos; 
alterações no uso do solo e na unidade de paisagem 
respetiva, provocada pela instalação e atividade do 
estaleiro e outras zonas de apoio à obra 

AGI 6, AGI 7 - Dir L C T Irrev I R PS n.a PMit R PS 

Destruição do coberto vegetal e sua substituição por 
áreas de solo nu nas zonas de implantação dos 
apoios 

AGI 5, AGI 8 - Dir L C P Irrev I R-M PS-S n.a NMit R-M PS-S 

Alterações do relevo nas zonas de implantação dos 
apoios e em áreas de abertura de novos caminhos 
provocadas pela movimentação de terras 

AGI 10 - Dir L C P Irrev I R-M PS-S n.a NMit R-M PS-S 

Alterações no uso do solo e na unidade de 
paisagem respetiva, provocada pela construção dos 
novos apoios 

AGI 11, AGI 12 - Dir L C P Irrev I M PS-S n.a PMit M PS 
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IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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EXPLORAÇÃO 

Intrusão visual provocada pela presença da linha e 
dos respetivos apoios 

AGI 16 - Dir 
L - 

Reg -
Trf 

C P Irrev I M S-MS n.a NMit M S 

Ocupação da faixa de proteção da linha por espécies 
exóticas invasoras que se traduz num decréscimo do 
valor paisagístico do território 

AGI 16 - Dir L-Reg Prov T Rev I R PS n.a Mit R PS 

DESATIVAÇÃO 

Impactes cénicos decorrentes da presença de 
maquinaria e da desorganização espacial inerente 
aos trabalhos de desativação 

n.a - Dir L C T Rev I M PS n.a Mit M PS 

Eliminação de elementos cenicamente intrusivos n.a + Dir 
Reg -

Trf 
C P Irrev I M S n.a -- -- -- 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Pouco Mitigável [PMit] | Não mitigável [NMit] 
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6.14 ANÁLISE DE RISCO E ACIDENTES GRAVES OU CATÁSTROFES 

Com o presente subcapítulo pretende-se avaliar a integração dos fatores ambientais, 
considerando os efeitos decorrentes da vulnerabilidade do projeto perante situações de 
risco de acidentes graves e de catástrofe. 

No subcapítulo 3.4 apresentam-se os riscos associados à presença e funcionamento da 
linha de muito alta tensão, incluindo os que decorrem de circunstâncias adversas e 
externas à infraestrutura. Foram identificadas as seguintes situações de risco: 

• Incêndios; 

• Queda de cabos (condutores ou de guarda) ou de apoios; 

• Contactos acidentais com elementos em tensão; 

• Tensões induzidas; 

• Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado. 

De entre as situações de risco identificadas, destacam-se os incêndios e a queda de 
cabos ou de apoios, como as situações que podem comportar riscos mais elevados para 
o ambiente e que podem estar associados a eventos naturais extremos, não sendo 
expetável a ocorrência de acidentes graves decorrentes do projeto, tendo em conta as 
características do mesmo.  

Os impactes identificados e relacionados com a ocorrência de fenómenos extremos são 
considerados efeitos indiretos do projeto, no entanto, assumem um carácter relevante 
e devem desde o primeiro momento ser identificados e caracterizados com vista a ser 
possível preconizar todas as medidas que contribuam para a adaptação do projeto a 
estas situações, mitigando os potenciais efeitos adversos. 

Importa referir sobre os eventos naturais extremos, que estes estão diretamente 
relacionados com o fenómeno das alterações climáticas, sendo relevante para a 
presente análise ter em consideração a análise realizada ao nível do presente estudo, 
no que respeita a esta vertente, nomeadamente as previsões no âmbito da região onde 
se insere o projeto.  

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 (Arcos de 
Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de 
Lima, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira) um conjunto de medidas de 
adaptação que, a longo prazo, contribuam para minimizar os impactes das alterações 
climáticas em vários sectores, desde as florestas, à saúde, agricultura, biodiversidade e 
recursos hídricos.  
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O projeto consiste assim num estudo multissectorial, onde se pretende caracterizar, aos 
níveis intermunicipal e municipal, os impactes e as oportunidades impostas pelas 
alterações climáticas e identificar as opções de intervenção para aumento da resiliência 
do território e mitigação dos riscos climáticos. 

Ainda no âmbito da adaptação, de realçar a Estratégia Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas de Viana do Castelo (EMAAC Viana do Castelo), município próximo 
dos concelhos abrangidos pela área de estudo do projeto, elaborada no âmbito do 
projeto ClimAdaPT.Local, da qual resultou a identificação dos principais impactes 
atualmente observados no município associados a eventos climáticos, e que se expõem 
de seguida: 

• Aumento do risco de incêndio, danos para vegetação/biodiversidade e danos 
para as cadeias de produção, devido às temperaturas elevadas e ondas de calor; 

• Danos para a saúde, relacionado com as temperaturas elevadas e as ondas de 
calor; 

• Inundações resultantes de fenómenos de precipitação excessiva e danos em 
edifícios e infraestruturas, deslizamentos de vertentes, alterações nos estilos 
vida e danos para a vegetação e alterações na biodiversidade; 

• Subida do nível médio do mar é responsável por fenómenos de erosão costeira 
e danos para o sistema dunar, danos para a vegetação e biodiversidade, 
alterações nos estilos de vida e deslizamentos de vertentes.  

• Vento forte pode conduzir a danos para a vegetação, danos em edifícios e 
infraestruturas, queda de estruturas e danos para o sistema dunar.  

Relativamente à primeira situação, no subcapítulo 4.4.3.1 foi considerado que a 
possibilidade da linha estar na origem do incêndio seria reduzida, face às medidas 
implementadas pela REN para minimizar este risco, como, definição de uma faixa de 
servidão, rondas periódicas à linha e gestão da faixa de combustível.  

Sobre a possibilidade da ocorrência de incêndios em que a linha não esteja na origem, a 
análise efetuada no subcapítulo 6.2.4.2 expõe que esta será uma situação mais provável 
de acontecer, já que se prevê o aumento da frequência de incêndios florestais, como 
consequência do aumento das temperaturas devido às alterações climáticas. 

Assim, e em caso de ocorrência de incêndios em que a linha não esteja na origem, será 
expectável que o incêndio possa induzir impactes negativos, nomeadamente ao nível 
dos ecossistemas naturais, pela perda de habitats naturais e danos na vegetação; nos 
recursos hídricos, pela afetação da qualidade da água por arrastamento de material 
queimado; na ocupação do solo, pela alteração da ocupação atual. Neste sentido, os 
impactes resultantes caracterizam-se como significativos e irreversíveis, de magnitude 
tanto maior, quanto maior a extensão da área afetada pelo incêndio.  
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De referir ainda os efeitos ao nível socioeconómico, pela afetação de bens humanos e 
materiais – com potencial afetação de atividades económicas, mas também de 
habitações e em casos limite de vidas humanas. Estes impactes caracterizam-se como 
irreversíveis muito significativos e de magnitude moderada a elevada conforme o peso 
da atividade económica, ou ainda, a magnitude associada aos bens perdidos.  

De registar ainda o efeito ao nível socioeconómico associado ao impacte na integridade 
da linha aquando da ocorrência de um incêndio, por alteração na qualidade de 
exploração e na continuidade de serviço (interrupção de fornecimento de energia) de 
que poderá resultar a inutilização de equipamento (cabos e cadeias de isoladores). De 
referir que sendo uma linha de transporte de energia e tendo esta rede de transporte 
redundância, em caso de haver descontinuidade no serviço desta linha, a REN assegura 
o transporte de energia por outra linha, pelo que neste sentido, a afetação indireta nas 
populações é muito pouco provável, pelo que esse impacte apesar de negativo é 
reversível e muito pouco provável.  

Na situação de queda de condutores ou de apoios, a análise de vulnerabilidade do 
projeto às alterações climáticas (subcapítulo 6.2.4.2) também indica, que esta situação 
poderá ocorrer de forma mais frequente, devido ao aumento de fenómenos extremos, 
nomeadamente, ventos fortes e precipitações intensas – estas últimas que poderão 
originar deslizamentos de terras com danos nas infraestruturas da linha. Igualmente foi 
verificado que o impacte da ocorrência de trovoadas sobre o projeto é elevado, já que 
se prevê também o aumento deste fenómeno. 

Neste sentido, tanto os incêndios, como os fenómenos climáticos extremos 
identificados, poderão muito pouco provavelmente originar situações de ausência de 
transporte de energia, face à inoperacionalidade da linha, uma vez que a REN garante a 
redundância nas linhas.  

No que diz respeito às inundações provocadas por fenómenos de precipitação extrema, 
são expectáveis a ocorrência de impactes negativos, nas áreas inundáveis, caso os 
apoios (em fase de projeto de execução) se incluam nestas áreas. 

De referir que, apesar dos potenciais impactes indiretos identificados em caso de 
situações climáticas extremas, de forma transversal nas diferentes vertentes 
ambientais, estes são passiveis de mitigação, tendo a REN, nas suas práticas atuais, 
diferentes mecanismos aplicados que visam contribuir para a minimização dos efeitos, 
de entre os quais se destaca integração destas informações ao nível de projeto e 
dimensionamento das linhas e gestão da vegetação na faixa de servidão. 
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6.15 AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

O presente Capítulo pretende reunir e apresentar com clareza a avaliação global 
qualitativo dos impactes ambientais do projeto, resultado das análises anteriormente 
realizadas – identificação e caracterização de impactes por áreas temáticas, 
recomendação das respetivas de minimização e potenciação e impactes residuais 
resultantes. 

De forma a facilitar a consulta e permitir a rápida visualização de impactes, esta 
avaliação é apresentada sob a forma de uma matriz-síntese, cujo formato permite a 
apresentação simultânea da informação relativa a todas as variáveis envolvidas, 
permitindo uma fácil leitura dos dados e a diferenciação por cores dos impactes 
residuais como destaque final da avaliação global: 

• Eixo vertical – descritores estudados e respetivos impactes identificados; 

• Eixo horizontal – avaliação de impactes por cada um dos critérios de avaliação 
pré-definidos. 

 Impacte negativo pouco significativo  Impacte Positivo pouco significativo 

 Impacte negativo significativo  Impacte Positivo significativo 

 Impacte negativo muito significativo  Impacte Positivo muito significativo 

 

Embora a matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua 
análise e interpretação deverá ter em consideração que a mesma corresponde, por 
definição, a uma visão simplificada dos impactes identificados, não dispensando, 
portanto, a consulta das análises detalhadas apresentadas nos textos setoriais do 
relatório síntese. 

Salienta-se que os resultados expostos na matriz em termos de significância 
contemplam já as possibilidades de minimização dos impactes identificados, 
correspondendo assim, grosso modo, ao significado residual dos impactes ambientais 
do projeto. No entanto, deve ressalvar-se que o procedimento de avaliação de impactes 
residuais envolve sempre alguma incerteza, uma vez que é difícil precisar a eficácia de 
algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por sua vez se podem revestir 
de grande variabilidade. Mesmo a resposta dos fatores ambientais para os quais se 
previram possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo assim um fator 
adicional de complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes como a que é 
apresentada devem ser essencialmente encaradas a título indicativo, tendo em 
consideração que procuram fazer, essencialmente, um balanço aproximado do projeto 
em termos do significado dos impactes residuais. 

Uma vez que se pretende uma avaliação global focada nos impactes residuais, isto é, 
após implementação de medidas, importa focar essa análise abrangente e única sob a 
perspetiva dos impactes muito significativos e significativos, sendo estes os decisivos 
para a decisão sobre a viabilidade ambiental do projeto. 
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Quadro 6.51 – Matriz-Síntese de Impactes Residuais 

ÁREA TEMÁTICA IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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CONSTRUÇÃO 

Biodiversidade 

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-S4-

MS5 
Spl R 

SS1-PS4-
S5 

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-S6-

MS5 
Cum M 

SS1-PS6-
S5 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso do 
solo 

Afetação de Áreas do PROF-AM e PROF-BM – Dir L C P Irrev I R PS-S Spl R PS-S 

Afetação de classes de Espaço “Área 
Predominantemente Florestal de Produção 
Condicionada” prevista no PDM de Ponte de Lima 

– Dir L C T1-P2 Irrev I M S* Spl M S 

Afetação de classes de Espaço “Espaços Naturais 
e Espaços Florestais de Proteção” prevista no 
PDM de Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de 
Valdevez e Monção 

– Dir L C T1-P2 Irrev I M S** Spl R S 

Contribuição para a Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 

+ Dir L C P Irrev I M S Spl M S 
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ÁREA TEMÁTICA IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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Paisagem 

Destruição do coberto vegetal e sua substituição 
por áreas de solo nu nas zonas de implantação dos 
apoios 

- Dir L C P Irrev I R-M PS-S n.a R-M PS-S 

Alterações do relevo nas zonas de implantação 
dos apoios e em áreas de abertura de novos 
caminhos provocadas pela movimentação de 
terras 

- Dir L C P Irrev I R-M PS-S n.a R-M PS-S 

EXPLORAÇÃO 

Biodiversidade Mortalidade de aves por colisão – Dir L Prov P Irrev MP R S1, MS3 Cum R PS1, S3 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso do 
solo 

Integração da faixa de gestão combustível na Rede 
Secundária de Faixas de Gestão de Combustível 

+ Dir L C P Irrev I M S Spl M S 

Socioeconomia 

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 
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ÁREA TEMÁTICA IMPACTE 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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Paisagem 
Intrusão visual provocada pela presença da linha e 
dos respetivos apoios 

- Dir 
L-Reg-

Trf 
C P Irrev I M S-MS n.a M S 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]    Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]     Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]  Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
 
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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6.16 AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

A consideração dos impactes cumulativos para a zona de intervenção, decorrentes da 
articulação com outros projetos preconizados para a zona em avaliação (projetados ou 
já existentes), tem em conta os impactes decorrentes da relação temporal de 
implementação e exploração dos mesmos bem como os efeitos cumulativos em algumas 
componentes ambientais. A análise desses impactes é agora preconizada para a fase de 
exploração. 

Relativamente à consideração destes impactes aquando a análise do corredor 
preferencial, importa salientar, que, conforme apresentado no capítulo 9 do relatório 
síntese do EIA, todos os fatores considerados como possíveis causadores de impactes 
cumulativos (infraestruturas lineares, parques eólicos, entre outros) foram 
devidamente considerados e quantificados na análise. Mais, alguns indicadores 
específicos foram incorporados por forma a espelhar e contabilizar a influência 
cumulativa destes impactes, nomeadamente ao nível do ambiente sonoro para 
representar a potencial influência cumulativa negativa da presença de linhas elétricas 
em zonas de maior probabilidade de impacte sobre recetores sensíveis (presença de 
linhas elétricas em zonas de estrangulamento à passagem da linha por ocupação 
sensível), e, ao nível de fatores como paisagem, biodiversidade, uso e ocupação do solo, 
entre outros, o aproveitamento de espaços-canal de infraestruturas existentes e/ou 
projetadas, de forma servir como indicador que materialize o efeito de redução da 
magnitude de impactes cumulativos da presença conjunta deste tipo de infraestruturas 
ao invés de gerar um novo impacte individualizado numa outra área territorial pela 
introdução de um novo espaço-canal (por oposição ao “alargamento” de espaços-canal 
existentes). 

Conhecidas à data de elaboração do presente documento, foram tidas em consideração 
algumas infraestruturas já existentes nas imediações da área de estudo, conforme 
apresentado no DESENHO 24 (Volume III – Peças Desenhadas)27.  

No Quadro 6.52 seguinte apresenta-se uma síntese dos projetos existentes e previstos 
na envolvente próxima da área de estudo, bem como o seu enquadramento face ao 
projeto agora em avaliação, os quais poderão provocar impactes cumulativos aquando 
da instalação da nova infraestrutura e com especial enfoque na afetação de usos de solo 
e exposição de recetores sensíveis e espécies de fauna. 

 

 

27 No referido desenho foram projetadas/vetorizadas infraestruturas e projetos tendo em conta não apenas 
a sua presença na área de estudo, mas também a informação cedida pelas entidades (com um limite 
geográfico restringido) e considerando uma área mais alargada, tipicamente os 3km de área de estudo 
específica do descritor paisagem. 
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Quadro 6.52 -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 CUMULATIVOS27 

ENQUADRAMENTO FACE À NOVA INFRAESTRUTURA A CONSTRUIR 
(PROJETO EM ANÁLISE) 

Rede de Transporte de Energia Existente 

Linhas Elétricas da Rede Nacional de Transporte 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 Linha Mendoiro – Pedralva 2 (1134- LMDR.PDV2, 150 kV), que 
atravessam os troços T5 e T13 

Rede de Distribuição de Energia Existente28 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 

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

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 

Parques Eólicos existentes e previstos 

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 

Gasoduto e Ramais Existência de um gasoduto pertencente à REN Gasodutos, S.A, que interceta o Troço T1 e Troço T8. 
 

 

28 Não foi cedida informação editável quanto a estas redes, pelo que a sua consulta e identificação foi feita diretamente a partir da carta militar 
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De acordo com a secção 6.15 do Relatório Síntese do EIA, correspondente à “Avaliação 
Global de Impactes”, os impactes negativos identificados como significativos 
correspondem aos descritores ambientais “Biodiversidade”, “Ordenamento do 
Território e Condicionantes”, “Paisagem” e Socioeconomia”. 

Relativamente aos restantes descritores, refere-se que a avaliação de impacte 
ambiental identificou em geral impactes pouco significativos ou sem significância. Deste 
modo, prevê-se, para estes descritores, que todas as infraestruturas já existentes e 
previstas têm um impacte cumulativo muito reduzido ou mesmo nulo, associado ao 
agora avaliado. Excetua-se o ambiente sonoro, uma vez que a perceção de impactes 
significativos nesta componente justifica incluir e enquadrar a presença de impactes 
pouco significativos ou inexistentes. 

Relativamente a projetos previstos de grandes infraestruturas ou com relevo que 
indiciem a ocorrência de impactes cumulativos no interior dos troços alternativos em 
análise, até data desconhece-se a existência de outros para além do parque eólico de 
Cotão que se encontra junto ao limite exterior do troço T12. 

Para além do referido, dada a fase em que se desenvolve o presente projeto, na qual 
ainda não esta definido um traçado final da linha e respetivo corredor e uma vez que os 
únicos Projetos / Infraestruturas previstos ou em Fase de Licenciamento correspondem 
ao referido parque eólico, não foram avaliados/sintetizados os impactes decorrentes da 
fase de construção, mas sim exclusivamente da fase de exploração, atendendo ao 
potencial funcionamento coincidente da nova infraestrutura elétrica com aquelas 
identificadas no quadro anterior. 

Seguidamente procede-se à avaliação e síntese de impactes cumulativos, na fase de 
exploração, onde foram avaliadas as zonas onde se verifica a proximidade ou a 
sobreposição das infraestruturas já existentes e identificadas no Quadro 6.52 e no 
DESENHO 24 do Volume III (Peças Desenhadas), com a futura Linha Elétrica em análise. 

AMBIENTE SONORO  

Não sendo possível, nesta fase, prever todos os impactes cumulativos relacionados com 
a futura Linha, no que diz respeito ao ambiente sonoro, é, no entanto, possível 
identificar infraestruturas existentes ou previstas cujo funcionamento pode implicar um 
acréscimo dos níveis sonoros apercebidos pelas populações e que importa acautelar. 

No que diz respeito às Linhas de Transporte de energia existentes identificam-se duas 
Linhas que importa analisar: 

1) Linha de Muito Alta Tensão Pedralva – Ponte Lima (4108- LPDV.PTL, 400kV), que 
atravessa o Troço T1; 

2) A Linha Mendoiro – Pedralva 1/2 (1116 – LMDR.PDV1, 150 kV e 1134- 
LMDR.PDV2, 150 kV), que atravessa os troços T5 e T13. 

Relativamente à Linha Pedralva – Ponte Lima, e para estudar os potenciais impactes 
cumulativos, optou-se pela seguinte metodologia: 
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• Seleção dos três recetores mais próximos da Linha Pedralva – Ponte Lima (R1T1, 
R2T1 e R3T1, Figura 6.7); 

• Cálculo dos níveis sonoros (LAeq) do ruído particular através do modelo 
REN/ACC da Linha Pedralva – Ponte Lima nos recetores referidos; 

• Cálculo dos níveis sonoros (LAeq) do ruído particular da Linha Ponte de Lima-
Fonte Fria, através do modelo REN/ACC, nos mesmos recetores a uma distância 
de 22,5 m (distância mínima regulamentar: Decreto-Lei n.º 11/2018); 

• Cálculo dos níveis sonoros (LAeq) do ruído particular conjunto das duas Linhas 
atrás referidas (soma energética do ruído particular das duas infraestruturas: 
existente e prevista). 

 

Figura 6.7 – Indicação da localização dos recetores (R1T1, R2T1 e R3T1), na proximidade de 
Linha da REN, S.A., Pedralva – Ponte de Lima, a 400 kV, atualmente em funcionamento, e 

utilizados para avaliação dos impactes cumulativos no ambiente sonoro 
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Os resultados do ruído particular das duas linhas em conjunto, Linha Pedralva – Ponte 
Lima existente e Linha Ponte de Lima – Fontefría em estudo, são apresentados adiante 
no Quadro 6.53. As fichas de resultados geradas pelo modelo de cálculo REN/ACC são 
apresentadas no Anexo 4 do Estudo Acústico (ANEXO V, Volume IV). 

Quadro 6.53 – Determinação do nível de ruído particular considerando o funcionamento 
simultâneo da Linha em Projeto (Ponte de Lima – Fontefría) e da Linha Pedralva – Ponte Lima 

(existente). 

RECETORES 
EM 

AVALIAÇÃO 

COORDENADAS 
(LAT.; LONG.) 

RUÍDO PARTICULAR 
PEDRALVA – PONTE 

LIMA 
(A) 

RUÍDO 
PARTICULAR 

PONTE DE LIMA – 
FONTE FRIA 

(B) 

RUÍDO 
PARTICULAR 

GLOBAL 

(C) 
ACRÉSCIMO 

D=C-A 

Distância à 
Linha (m) 

LAeq, 
dB(A)] 

Distância à 
Linha (m) 

LAeq, 
dB(A)] 

LAeq, dB(A)] 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 
[dB(A)

] 
[dB(A)] [dB(A)] 

R1T1 
41.709845°, -

8.555074° 
79 38,7 22,5 43 44,4 5,7≈6 

R2T1 
41.688176°, -

8.592653° 
85 38,1 22,5 43 44,2 6,1≈6 

R3T1 
41.709801°, -

8.553455° 
160 35,4 22,5 43 43,7 8,3≈8 

A- Linha existente 
B- Linha futura 
C- A e B em funcionamento simultâneo 

O Quadro 6.53 permite evidenciar que considerando uma distância mínima de 22,5m 
entre a futura Linha e os recetores atualmente mais próximos da Linha existente 
(Pedralva – Ponte de Lima) o ruído particular aumenta entre ≈ 6/8 dB(A), no entanto o 
ruído particular global é cerca de 44 dB(A), valor considerado reduzido. 

No que diz respeito à LMAT de 150 kV, Mendoiro – Pedralva atrás referida, apresenta-
se no Anexo 5 do Estudo Acústico (ANEXO V – Volume IV) ficha de resultados do Modelo 
REN/ACC respeitante à sua emissão sonora, indicando níveis sonoros de ruído particular, 
LAeq LT = 19 dB(A) à distância mínima de 22,5m. Assim, e visto que a Linha em estudo 
apresenta um ruído particular, LAeq LT = 38 dB(A), a uma distância de 22,5m, cerca de 
20 dB(A) superior ao nível de ruído particular das Linhas de 150 kV, constata-se que não 
se irão gerar impactes cumulativos (recorda-se que as situações de maior probabilidade 
de ocorrência destes impactes diziam respeito aos pontos P11, P14, P16, P17), 
resultante do seu funcionamento simultâneo. 

Relativamente aos Parques Eólicos existentes/previstos identificam-se as seguintes 
situações: 
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• Parque Eólico de Alagoa de Cima (situado 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 46m, sendo que quer o Parque, 
quer os Troços estão no mínimo a cerca de 800m das localidades mais próximas 
(Mourisca), o que indica que os níveis sonoros futuramente apercebidos 
resultantes da contribuição da Linha e Parque Eólico serão pouco importantes 
(Ver Desenho 24, Volume III do EIA); 

• Parque Eólico de Alto Minho I – Mendoiro/Bustavade (localizado no concelho 
de Monção, no Troço T13): o aerogerador mais próximo encontra-se a uma 
distância do limite do troço de cerca 90m, e a área do parque está ligeiramente 
inserida dentro do limite da área de estudo, não havendo recetores sensíveis na 
proximidade (Ver Desenho 24, Volume III do EIA). 

Relativamente ao potencial impacte cumulativo das Autoestradas e Estradas Nacionais 
em conjunto com a Linha elétrica em análise, a circulação de veículos e as emissões 
sonoras resultantes são em geral dominantes durante o período diurno e início do 
período do entardecer, face às emissões sonoras originadas pelo funcionamento da 
Linha. 

Durante o período noturno, dependendo dos casos, a predominância do ruído gerado 
pelas Autoestradas e Estradas Nacionais pode ser ou não dominante principalmente em 
condições de tráfego reduzido e elevada humidade, com incremento do ruído da Linha 
pelo efeito de coroa, mas tal dependerá também da distância da Linha aos recetores. 

Atendendo a que os pontos de medição P3, P9 e P10 (DESENHO 23, Volume III) foram 
selecionados justamente para avaliar o potencial efeito cumulativo sobre recetores 
sensíveis próximos de autoestrada, em zonas onde a probabilidade de a linha se 
desenvolver com maior proximidade aos mesmos é maior, conforme reflete o Quadro 
6.12, para estes pontos os valores prospetivados determinam uma magnitude de 
impacte reduzida, confirmando-se ainda pelo Quadro 6.10 e Quadro 6.14 que são 
cumpridos os critérios de exposição máxima e incomodidade (respetivamente) do RGR. 

Em suma, os impactes cumulativos, no caso referido, não são expectáveis quer durante 
o período diurno/início do período de entardecer, quer durante o período noturno, 
ainda que estes devam ser objeto de avaliação específica em sede de RECAPE. 

BIODIVERSIDADE 

Durante a exploração da Linha Elétrica Ponte de Lima - Fontefría juntamente com a 
existência de outras linhas elétricas no interior do corredor (no caso, duas linhas 
paralelas), a presença desta infraestrutura poderá ocasionar impactes cumulativos ao 
nível da Biodiversidade, mais concretamente na avifauna, em que a presença de mais 
uma linha elétrica de alta tensão na área em estudo consubstancia um maior número 
de obstáculos e poderá aumentar a probabilidade de ocorrência de colisões e 
consequente probabilidade de morte das aves. O impacte cumulativo expectável será 
negativo, direto, de reduzida magnitude, local, provável, reversível, permanente, 
imediato, pouco significativo e mitigável. 
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Esta avaliação de impacte cumulativo considera que, nos casos em que a Linha Elétrica 
Ponte de Lima-Fontefría se desenvolva em corredor onde se verifique a presença de 
outra linha de muito alta tensão (150kV ou mais), que o seu traçado se desenvolva o 
mais próximo possível da linha existente. Desta forma, pretende-se que o impacte se 
concentre numa faixa o mais concentrada possível territorialmente, idealmente num 
plano vertical o mais próximo possível, de forma a minimizar a extensão territorial em 
que a mortalidade por colisão se possa fazer incidir – troços T1, T5 e T13. 

A criação de diferentes espaços-canal “duplica” a probabilidade territorial da ocorrência 
destes impactes, pelo que o impacte cumulativo associado ao afastamento dos 
corredores de linhas teria maior significância. 

A implementação de um programa de monitorização periódica (prevista no relatório 
síntese do EIA) pode permitir a validação da avaliação de impactes para que, caso se 
verifique ser necessário, se tomem medidas que possibilitem minimizar os potenciais 
impactes identificados, como por exemplo através da instalação de dispositivos salva-
pássaros nos vão com maior sensibilidade ou ocorrência de mortalidade. 

Importa ainda salientar que a justaposição de espaços-canal de infraestruturas (e aqui 
salienta-se sobretudo a presença de linhas elétricas, autoestradas e gasodutos, uma vez 
que criam faixas de servidão com consequência direta no coberto vegetal) previne a 
fragmentação de habitats, ou melhor, a sua multiplicação. Com efeito, a justaposição de 
espaços-canal e, consequentemente, das faixas de servidão, previnem que ocorram 
faixas demarcadas que representem uma descontinuidade de habitats, que neste caso 
se materializa em faixas que têm uma extensão muito significativa. Esta fragmentação 
soma-se assim à já existente, e não há formação de um segundo espaço-canal. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO  

A potencial ocorrência de impactes cumulativos a este nível é análoga à análise 
anteriormente feita ao nível da biodiversidade, no sentido da expressão territorial de 
infraestruturas como linhas elétricas, gasodutos e autoestradas em termos de servidões 
non aedificandi e faixas de proteção, que limitam o uso de solo nessas faixas. 

Assim, a justaposição destas infraestruturas previne, à semelhança do anterior, que se 
multiplique a faixa territorial com uso condicionando pelos respetivos regimes. Não se 
prevê assim a ocorrência de impactes cumulativos significativos, prevendo-se inclusive 
que o desenho do traçado justaposto a outras infraestruturas lineares minimiza o efeito 
negativo adicional atribuível à nova infraestrutura. 

Salienta-se a este propósito que a faixa de proteção da linha implica apenas um 
condicionamento limitado aos usos do solo, mas que de todas as formas se justapõe às 
outras servidões lineares existentes associadas às infraestruturas existentes – faixas de 
proteção das linhas elétricas da RNT existentes e faixa non aedificandi da Autoestrada. 
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Por fim, importa ainda assinalar o 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. 

PAISAGEM 

A intrusão visual provocada pela nova linha elétrica e sua faixa de servidão somar-se-á 
a outros elementos intrusivos da paisagem, com destaque para as linhas elétricas de 
muito alta tensão existentes, parques eólicos e com destaque para os seus 
aerogeradores, bem como ainda para as autoestradas. 

A linha elétrica constitui-se assim como um elemento intrusivo na paisagem, pelo que 
ainda que ocorrendo um impacte negativo cumulativo, este é de menor grau sempre 
que se concentre o impacte visual a uma área restrita, na proximidade de outras 
infraestruturas que já, por si, constituam focos artificializados numa paisagem 
tendencialmente natural. 

Desta forma, mitiga-se o impacte negativo paisagístico associado ao libertar o resto do 
território da presença desta tipologia de infraestruturas, pela concentração territorial 
das mesmas, classificando-se de negativo, direto, de média magnitude (pela extensão), 
local, provável, reversível, permanente, imediato, pouco significativo e mitigável. A sua 
significância cresce sempre que estas infraestruturas se desenvolvam com uma 
expressão local, mas com um afastamento que impacte uma maior abrangência do 
campo visual. 

SOCIOECONOMIA 

Ao nível socioeconómico, constituindo-se o projeto como uma infraestrutura da rede 
nacional de transporte, o seu impacte é sobretudo ao nível regional, análogo à escala da 
rede que define e suporta, já que ao nível local o projeto em si não contribui diretamente 
para o reforço da rede de distribuição local e promoção da sua operacionalidade e 
qualidade de serviço. Deste modo, os impactes cumulativos são classificados 
inexistentes a nível local, mas positivos e significativos no conjunto das intervenções 
previstas para o norte do país e para a interligação com Espanha no contexto do 
Mercado Ibérico. 

Um outro impacte prende-se com a afetação de usos do solo, em particular aqueles 
produtivos para os proprietários dos terrenos sobrepassados pelas linhas elétricas. Com 
efeito, a passagem de linhas elétricas restringe ou pode restringir os usos dos terrenos 
sobrepassados, influindo assim direta e/ou indiretamente sobre o rendimento 
produtivo dos mesmos para os proprietários e população local. 
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Nesta perspetiva, os impactes serão cumulativos quando o desenvolvimento da linha 
elétrica acompanhe localmente outras infraestruturas que impliquem 
condicionamentos ao uso do solo. Novamente, este impacte cumulativo potencialmente 
negativo reveste-se de uma baixa significância, tão mais reduzida quanto se desenvolva 
a nova linha na proximidade das infraestruturas pré-existentes ou previstas, de forma a 
expandir faixas de servidão/condicionamento existentes (no caso das linhas permitindo 
inclusive a sua sobreposição parcial e, como tal, uma magnitude inferior quando 
combinadas que a criação de um novo corredor afastado do existente) ao invés da 
criação de corredores novos, que abrangem e impactam assim uma área territorial 
maior. 
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7 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nas secções anteriores procedeu-se à caracterização do ambiente afetado pelo projeto 
e à identificação e avaliação dos impactes expectáveis decorrentes do mesmo sobre esse 
ambiente. Partindo deste contexto, pretende-se, no presente Capítulo, definir as 
medidas de mitigação ambiental necessárias, de modo a evitar, minimizar ou compensar 
os impactes negativos identificados, e potenciar os impactes positivos, bem como 
recomendações a seguir no desenvolvimento do Projeto de Execução. 

A definição destas medidas segue uma lógica de proporcionalidade em relação à 
importância dos impactes detetados. Assim, enquanto a resposta aos impactes pouco 
importantes pode constituir-se apenas em medidas de boas práticas ambientais, para 
os impactes de maior importância poderão ser necessárias medidas mais específicas.  

 Nesta sequência, é, primeiramente, proposto um conjunto de recomendações e 
medidas de carácter transversal aos vários descritores ambientais analisados.  

Secundariamente, e sempre que considerado relevante são propostas medidas e 
recomendações de carácter mais específico, tendo em conta os impactes identificados 
em cada domínio temático. 

Foram igualmente tidas em consideração neste âmbito as medidas incluídas no Guia 
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede 
Nacional de Transporte – Linhas Aéreas – (REN, S.A./APA, 2008). 

A adoção das normas técnicas estabelecidas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão, anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92, e as normas 
estabelecidas na Portaria n.º 1421/2004, que define as restrições básicas e fixa os níveis 
de referência relativos à exposição da população a campos eletromagnéticos, 
constituirão medidas integrantes do projeto. 
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7.2 MEDIDAS / RECOMENDAÇÕES DE CARÁCTER GERAL E/OU TRANSVERSAIS 

7.2.1 FASE DE PROJETO 

As recomendações que se apresentam de seguida são direcionadas para a fase seguinte, 
de elaboração do Projeto de Execução (RPE), 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. 

RPE 1 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. 

 

RPE 2 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). 

 

RPE 3 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 (por exemplo habitats ou usos do solo 
relevantes e habitações isoladas) entre os dois espaços-canal criados. 

 

RPE 4 Evitar as zonas de vale ou, caso seja imprescindível, atravessar 
perpendicularmente e no troço mais estreito possível os vales de/e linhas 
de água, afastando os apoios quer da linha de água quer das suas margens 
e de zonas com galeria ripícola. 

 

RPE 5 Evitar a sobreposição com massas de água, quer pela potencial necessidade 
de assegurar o acesso a meios aéreos de combate a incêndio, quer pela sua 
relevância como pontos de conetividade ecológica para espécies 
avifaunísticas. 

 

RPE 6 Evitar as zonas de maior altitude ou de maior exposição visual (cumeadas e 
zonas abertas). 

 

RPE 7 Privilegiar a instalação dos apoios em situação de meia encosta, sempre que 
possível. 
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RPE 8 Evitar que a colocação dos apoios incida sobre afloramentos rochosos de 
dimensão relevante. 

 

RPE 9 Quando não for possível evitar a ocupação de áreas agrícolas, optar pela 
implantação apoios em áreas agrícolas com culturas temporárias (regadio e 
sequeiro) em detrimento de áreas agrícolas com culturas permanentes 
(vinha, olival, pomar). 

 

RPE 10 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. 

 

RPE 11 Em áreas florestais privilegiar o atravessamento de povoamentos de 
espécies de crescimento rápido (eucalipto, pinheiro bravo ou mistos) em 
detrimento de povoamentos de maior valor ecológico e paisagístico (ex: 
povoamentos de sobreiro ou carvalhos). A colocação de apoios deve 
igualmente seguir, sempre que possível, limites de propriedades e 
caminhos existentes. 

 

RPE 12 Os apoios devem ser implantados preferencialmente em áreas sem habitats 
naturais. Quando tal é impossível, deve dar-se preferência a habitats 
arbustivos e herbáceos em detrimento de florestas autóctones e 
comunidades rupícolas. 

 

RPE 13 Deve ser considerado o levantamento completo de servidões, restrições e 
condicionantes sintetizado na respetiva carta síntese condicionantes, carta 
de outras condicionantes, carta de RAN e carta de REN (DESENHOS 10.01 a 
10.19, DESENHO 11, DESENHO 12 e DESENHO 13; Volume III – Peças 
Desenhadas respetivamente) na definição dos apoios de linha e traçado de 
projeto, incluindo ainda de forma preventiva aspetos relativos a 
ordenamento do território (espaços turísticos existentes e futuros, áreas 
definidas em planos de ordenamento do território e/ou usos futuros, 
espaços de interesse paisagístico), RAN, REN, ocorrências patrimoniais 
identificadas no interior da área de estudo e sua envolvente, áreas de 
recursos geológicos. No caso particular da incerteza associada a áreas de 
servidão aeronáutica, áreas de servidão radioelétrica e espaços para 
indústria extrativa não cartografados como estando em exploração, deve 
ser feita/ requerida comunicação/ pedido de autorização/ pedido de 
parecer prévio à elaboração do Projeto de Execução às entidades 
competentes, que clarifique a conformidade do corredor preferencial 
proposto com as ditas ou outra entretanto em vigor. 

 

RPE 14 Instalar balizagem e sinalização diurna e noturna dos elementos da linha de 
transporte, sempre que se verifique necessário, no cumprimento da 
Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de maio. 
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RPE 15 Desenvolver o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (PPGRCD). 

 

RPE 16 Desenvolver o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI). 

 

RPE 17 Desenvolver o Plano de Acessos (PA).  

 

RPE 18 Desenvolver o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAA).  

7.2.2 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

MG 1 Comunicar o início da construção à autoridade de AIA, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências na pós-avaliação. 

 

MG 2 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. A 
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização 
da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais 
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

 

MG 3 Adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a receção de 
reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto: 1 - 
Disponibilizar um n.º de atendimento ao público e assegurar a realização de 
reuniões quando necessário; 2 - Afixar o n.º de atendimento ao público à 
entrada do estaleiro e em cada frente de obra; 3 - Os resultados do 
acompanhamento serão inseridos no Relatório Final de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental; 4 - Todas as reclamações ou pedidos de 
informação de entidades externas e do público em geral são registadas em 
impressos próprios. 

 

MG 4 Previamente ao Inicio da obra, devem ser promovidas ações de formação e 
de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à obra, focadas nas 
atividades antes da entrada em obra (acolhimento) e antes do início de 
atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais e medidas 
de minimização e boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos. Os 
temas abordados dizem respeito a: gestão de resíduos, manipulação, 
transporte e armazenamento de substâncias químicas, emergência 
ambiental, reconhecimento de espécies exóticas invasoras, não afetação 
das espécies importantes para a conservação, ocorrências patrimoniais e 
medidas de minimização específicas.  

 

MG 5 Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das 
limitações que incidem sobre as formas de exploração do solo na faixa de 
segurança. 
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MG 6 Atualizar e adaptar os vários Planos desenvolvidos em fase de Projeto de 
Execução (Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), 
Plano de Acessos (PA), Plano de Gestão de Espécies Exóticas (PGEE). 
Relativamente ao PAA, proceder à atualização onde se inclua o 
planeamento da execução de todos os elementos das obras e a 
identificação e pormenorização das medidas de minimização a 
implementar na fase da execução e respetiva calendarização. As medidas 
apresentadas para a fase de construção dos projetos, bem como as medidas 
que vierem a decorrer do processo de AIA, devem ser incluídas nesse PAA, 
sempre que se verificar necessário, e sem prejuízo de outras que se venham 
a verificar necessárias. 

 

MG 7 A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das 
perturbações das atividades agrícolas. 

 

MG 8 Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a 
intervencionar devendo os mesmos ser delimitados com sinalização bem 
visível. 

7.2.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

GERAL  

MG 9 Implementar todos os Planos desenvolvidos em Fase de Projeto de 
Execução designadamente: Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 
(PAA), Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (PPGRCD), Plano de Gestão de Espécies Exóticas (PGEEI) e Plano 
de Acessos (PA). 

IMPLANTAÇÃO DOS ESTALEIROS, PARQUES DE MATERIAIS E OUTRAS ÁREAS DE APOIO À OBRA 

MG 10 Os estaleiros e os parques de materiais deverão localizar-se 
preferencialmente em locais infraestruturados, ou caso tal não seja 
possível, deverão privilegiar-se locais com declive reduzido e com acesso 
próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentação de terras e 
abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais e deverão 
ser salvaguardas o maior número de vertentes ambientais possíveis: 

▪ Áreas do domínio público hídrico (afastamento de 50 e 10 m das 
margens de cursos de água principais e linhas de água não navegáveis, 
respetivamente); 

▪ Perímetros de proteção de captações; 
▪ Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica 

Nacional (REN); 
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▪ Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de 
espécies com relevância do ponto de vista da conservação, tanto 
florísticas como faunísticas; 

▪ Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
▪ Áreas de ocupação agrícola; 
▪ Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas; 
▪ Zonas de proteção e salvaguarda do património cultural; 
▪ Uma distância de 50m em torno das ocorrências patrimoniais; 
▪ Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões 

administrativas aplicáveis. 
A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio deverá 
respeitar as áreas condicionadas para a localização de estaleiro(s) a 
produzir em fase de RECAPE, segundo Carta de Condicionantes à 
Localização dos Estaleiros. 

 

MG 11 Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não 
for possível, podem ser adotados wc químicos ou fossas estanques (ou 
depósitos) para recolha das águas residuais. 

 

MG 12 Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de 
resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino final ou 
recolha por operador licenciado. 

 

MG 13 Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados 
para o armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para destino adequado. 

 

MG 14 Deve proceder-se, sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas 
de estaleiros durante os períodos secos, de forma a minimizar os potenciais 
impactes relacionados com a libertação de poeiras. 

 

MG 15 A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a 
execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as 
áreas estritamente indispensáveis para a sua correta implementação, 
salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível. Em 
particular deve evitar-se a abertura de clareiras que potenciem a invasão 
por espécies exóticas invasoras. 

 

MG 16 Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais. 

 

MG 17 Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas 
plataformas de implantação dos estaleiros. 
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DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DOS SOLOS 

MG 18 As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza 
e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra, evitando a abertura de clareiras 
que potenciem a invasão por espécies exóticas invasoras.  

 

MG 19 Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na 
reintegração de áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada 
em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as 
características do solo.  

 

MG 20 Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às 
áreas indispensáveis. 

 

MG 21 As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a 
serem alvo de poda ou corte devem ser assinaladas com marcas visíveis (por 
exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de 
intervenção em qualquer instante. 

 

MG 22 Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas 
semelhantes em árvores e arbustos, bem como deixar raízes a descoberto 
e sem proteção, nomeadamente em valas e escavações. É proibida 
qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou 
azinheira, ainda que dispersos, bem como quaisquer ações que conduzam 
ao seu perecimento ou evidente depreciação (como sejam a remoção de 
terra vegetal ou mobilizações de fundo do solo). 

 

MG 23 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem 
ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, 
privilegiando-se a sua reutilização. No caso de operações de rechega e 
destino de outros resíduos resultantes da exploração florestal, deve 
promover-se a articulação com o proprietário e acordadas as ações a tomar. 

 

MG 24 O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja 
estilhaçado, deve ser prontamente retirado do local, a fim de não constituir 
um foco/meio de propagação de fogo.  

 

MG 25 Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com 
mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar 
o risco de incêndio.  

 

MG 26 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. 
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ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

MG 27  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. 

 

MG 28 Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as 
movimentações de terras e a exposição dos solos nos períodos de maior 
pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

 

MG 29 Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com 
material impermeável durante o armazenamento temporário. 

 

MG 30 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de 
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para 
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

 

MG 31 Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, 
nomeadamente da abertura de caboucos, estas deverão ser 
preferencialmente utilizadas para recobrimento das fundações ou 
espalhamento junto dos apoios, após a execução dos maciços de fundação. 

 

MG 32 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados 
para destino final adequado. 

 

MG 33 Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em 
áreas de RAN ou de REN, a não serem afetadas áreas suplementares de 
solos integrados nessa(s) reservas(s), evitando a afetação de áreas 
circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da 
escavação. 

 Caso no local de implantação dos apoios esteja ocupado por espécies 
exóticas invasoras, as terras vegetais devem ser colocadas no fundo dos 
caboucos de forma a eliminar o banco de sementes. 

CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ACESSOS 

MG 34 Implementar o Plano de Acessos (PA). 
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MG 35 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. 

 

MG 36 Na abertura de novos acessos deverá: 

▪ Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte 
de vegetação e as movimentações de terras; 

▪ Evitar-se a destruição de vegetação ripícola; 

▪ Reduzir-se a afetação de culturas; 

▪ Reduzir-se a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva 
Ecológica Nacional; 

▪ Evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e 
paisagístico (nomeadamente sobreiros e azinheiras); 

▪ Contornar, sempre que possível, as áreas de habitats naturais 
cartografados (nomeadamente os habitats naturais de floresta – 
Carvalhais, Galerias ripícolas, Sobreiral – e de afloramentos rochosos – 
comunidades rupícolas). 

 

MG 37 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. 

 

MG 38 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 dos proprietários e populações. 

 

MG 39 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto 
não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal 
utilização por parte dos proprietários e população local. 

 

MG 40 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser 
desativados, procedendo-se à criação de condições para a regeneração 
natural da vegetação, através da descompactação do solo. 

 

MG 41 Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas 
e maquinaria fora destes. 

 

MG 42 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 dos proprietários e populações. 
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MG 43 Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, 
submeter previamente os respetivos planos de alteração à entidade 
competente, para autorização. Facultar alternativas válidas ao maior número 
possível de atravessamentos condicionados por motivos de obra. 

 

MG 44 A beneficiação de antigos caminhos rurais deve ser realizada com especial 
prudência, devendo ser evitadas as ações de escavação e a demolição de 
muros de pedra seca. Caso não seja possível, deve-se proceder ao registo 
pormenorizado da via existente (registo fotográfico e memória descritiva) e 
a reposição dos muros de pedra seca, que eventualmente venham a ser 
identificados, após a utilização do caminho. 

 

MG 45 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a 
evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer 
por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA 

MG 46 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo 
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a 
impedir a dispersão de poeiras. 

 

MG 47 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se 
encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

 

MG 48 As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no 
local de trabalho, mas em oficinas licenciadas. 

 

MG 49 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade 
de habitações se restringem ao período diurno (das 7h00 às 20h00) e nos 
dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. As atividades ruidosas só 
poderão ter lugar fora do período referido com a emissão de licença 
especial de ruído.  

 

MG 50 Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser 
pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais. 

 

MG 51 De forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação 
de poeiras, deve proceder-se, sempre que se justificar, à aspersão de água 
nas zonas de estaleiros durante os períodos secos e na proximidade de 
áreas habitacionais ou frequentadas por pessoas e população local. 

 

MG 52 A saída de veículos das zonas de estaleiro e frente de obra para a via pública 
deverá obrigatoriamente ser feita de modo a evitar a sua afetação por 
arrastamento de terras/lamas pelos rodados dos veículos. 
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GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS 

MG 53 Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (PPGRCD) e Origens de Água e Efluentes a elaborar em fase de 
Projeto de Execução (RECAPE), considerando todos os resíduos suscetíveis 
de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 
adequados para os diferentes fluxos de resíduos, bem como as águas 
residuais passíveis de ser produzidas e sua gestão. 

 

MG 54 Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de 
resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino final ou 
recolha por operador licenciado. 

 

MG 55 Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados 
para o armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para destino adequado. 

 

MG 56 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser 
armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio 
a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

 

MG 57 Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de 
betonagem. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente não 
o permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das 
calhas de betonagem, de forma a que os mesmos fiquem depositados junto 
das terras a utilizar posteriormente, no aterro das fundações dos apoios 
[REN9]. 

 

MG 58 Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis 
devem ser previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter 
qualquer derrame. 

 

MG 59 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve 
proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de 
um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para 
destino final ou recolha por operador licenciado. 

7.2.4 FASE FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

MG 60 Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro 
e parque de materiais, com reposição das condições existentes antes do 
início das obras. 

 

MG 61 Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente 
durante a obra. 
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MG 62 Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados 
para aceder aos locais em obra e que possam ter sido afetados. 

 

MG 63 Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, 
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas 
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

 

MG 64 Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas devem ser 
devidamente reparados. 

 

MG 65 Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução 
total ou parcial, induzida pela obra, bem como de todos os elementos 
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de 
construção. 

 

MG 66 No final da obra deverão ser desativados os acessos sem utilidade posterior, 
de modo a repor a situação inicial, conforme acordado com os 
proprietários. 

7.2.5 FASE DE EXPLORAÇÃO 

MG 67 Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao 
tipo de infraestrutura em causa. 

 

MG 68 Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados 
do Programa de Monitorização proposto. 
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7.3 MEDIDAS / RECOMENDAÇÕES DO ÂMBITO ESPECÍFICO 

7.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Referem-se de seguida algumas medidas específicas para os vários descritores 
ambientais analisados nas várias fases de projeto (fase de Projeto de Execução, Fase de 
Construção e Fase de Exploração). 

7.3.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

7.3.2.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Clim 1 O projeto deve ser dimensionado para que, em caso de inundações, a linha 
mantenha o seu serviço sem interrupções. 

7.3.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

7.3.3.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Geo 2 A localização de apoios e passagem da linha elétrica deve-se afastar das 
ocorrências Minerais, inseridas no Troço T1, T4 e T5. 

 

Geo 3 A colocação de apoios e passagem da linha elétrica deve respeitar a 
pedreira e sua zona de salvaguarda, inserida no Troço T4. 

7.3.3.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase de construção do 
subcapítulo 7.2.3. 

7.3.3.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase de construção do 
subcapítulo 7.2.5. 

7.3.4 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

7.3.4.1 FASE PROJETO DE EXECUÇÃO 

RH 1 Planear a localização dos apoios da linha tendo em consideração: 

▪ Um afastamento superior a 30 m da margem do rio Lima e do rio Minho 
e um afastamento superior a 10 m do leito de todas as restantes linhas 
de água constantes da cartografia militar 1:25.000; 
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▪ Afastar sempre que possível a localização dos apoios de áreas 
inundáveis; 

▪ Um afastamento superior a 100 m das captações subterrâneas para 
abastecimento público e um afastamento superior a 10 m 
relativamente às restantes captações / pontos de água identificados. 

RH 2 Evitar sempre que possível a localização dos apoios em áreas identificadas 
de Regadio Tradicional. 

7.3.4.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

RH 3 Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem 
linhas de água, passagens hidráulicas, de secção dimensionada para uma 
cheia centenária, de forma a não interromper o escoamento natural das 
linhas de água potencialmente afetadas. Todas as intervenções em domínio 
hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

 

RH 4 As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadios, 
superficiais ou subterrâneas, devem ser efetuadas de modo evitar a 
deposição de materiais em valas e a rutura de condutas. 

7.3.4.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase de exploração do 
subcapítulo 7.2.5. 

7.3.5 AMBIENTE SONORO 

7.3.5.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

AS 1 A escolha do traçado da linha (e da implantação de apoios sempre que 
possível) tomar como critério acústico a maior distância possível ao 
edificado habitacional existente, por forma a minimizar a afetação do 
ambiente acústico futuro junto dos recetores sensíveis potencialmente 
mais expostos. 

7.3.5.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

AS 2 Selecionar, na medida do possível, métodos construtivos e equipamentos 
pouco ruidosos. 

 

AS 3 Escolha criteriosa dos itinerários dos veículos afetos à obra visando 
minimizar a circulação através de áreas habitacionais. 
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AS 4 Caso os estaleiros fiquem situados nas proximidades de áreas sensíveis ao 
ruído, será conveniente prever a instalação de barreiras acústicas e/ou 
envolventes atenuadoras em equipamentos mais ruidosos, visando reduzir 
a propagação do ruído gerado. 

 

AS 5 Caso haja necessidade e estejam previstas tarefas particularmente ruidosas 
e não minimizáveis, como por exemplo desmontes a fogo, dever-se-ão 
informar atempadamente os potenciais recetores expostos da data de 
ocorrência dessas situações. 

7.3.5.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

AS 6 Proceder à conservação regular das linhas, por forma a evitar situações de 
produção de ruido que acresça ao ambiente sonoro existente com o normal 
funcionamento da linha. 

7.3.6 BIODIVERSIDADE 

7.3.6.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

BIO 1 A sinalização da linha, para a avifauna, deverá ser realizada nos termos do 
Protocolo REN/ICNF (ex-ICNB). 

7.3.6.2 FASE PREVIA À CONSTRUÇÃO 

BIO 2 No âmbito das ações de sensibilização para trabalhadores e encarregados 
envolvidos nas obras, a desenvolver conforme medida MG 69 devem ser 
destacados os aspetos ligados à ecologia, de forma a garantir a não afetação 
das espécies mais importantes para conservação e o reconhecimento de 
espécies exóticas invasoras para melhor prevenir a sua disseminação, e a 
conduta relativamente a medidas de minimização a implementar. 

7.3.6.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

BIO 3 Na faixa de proteção à Linha Elétrica deverão ser removidas apenas 
espécies de crescimento rápido existentes no local, promovendo uma 
gestão que preserve as espécies arbóreas autóctones presentes. 

 

BIO 4 Caso se verifiquem áreas de nidificação de espécies sensíveis, passiveis de 
sofrer perturbação na reprodução e/ou perdas de posturas no âmbito das 
intervenções de construção previstas, deverão interditar-se estas 
intervenções durante a época de reprodução 
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BIO 5 Iniciar logo após a construção as atividades de limpeza, modelação e 
recuperação (com plantação e sementeira de espécies vegetais da região, 
caso se verifique necessário) das áreas de estaleiro e outras áreas 
intervencionadas no âmbito da obra, que não sejam necessárias na fase de 
exploração do projeto. 

7.3.6.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

BIO 6  Para que o estabelecimento das faixas de proteção às linhas se traduza 
num impacte positivo, deve proceder-se à remoção das espécies invasoras 
de acordo com o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI) 
desenvolvido em Fase de Projeto de Execução.  

 

BIO 7 Assegurar a rigorosa e regular vigilância, controlo e manutenção da faixa de 
proteção da Linha Elétrica, com especial enfoque nas espécies de 
crescimento rápido e espécies exóticas. 

7.3.7 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

7.3.7.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Nada a assinalar, para além das recomendações gerais definidas para a fase de projeto 
do subcapítulo 7.2.1. 

7.3.7.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

US 1 Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras 
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular destaque para a 
prevenção da contaminação do meio ambiente. 

 

US 2 Proceder à delimitação com fita sinalizadora das áreas de trabalho de forma 
a evitar a afetação de outras áreas desnecessárias 

 

US 3 Evitar a afetação temporária de áreas agrícolas, através da deposição de 
material para a construção da Linha, sempre que existam alternativas 

 

US 4 Deve ser assegurado a descompactação das áreas temporariamente 
utilizadas em redor do local de implantação dos apoios. 
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7.3.7.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a assinalar, para além das recomendações gerais definidas para a fase de projeto 
do subcapítulo 7.2.5. 

7.3.8 SAÚDE HUMANA 

7.3.8.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

SH 1 O desenvolvimento do traçado da linha deve ser realizado tendo em conta 
não só o cumprimento do afastamento relativamente a fontes sensíveis 
definidas na alínea c) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de 
fevereiro, em conformidade com as disposições do artigo 7º do referido 
Decreto-Lei, mas maximizando tanto quanto possível esse afastamento. 

7.3.8.2 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

SH 2 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.  

7.3.8.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

SH 3 Realização da monitorização dos campos elétricos e magnéticos junto dos 
recetores mais próximos da linha e comparação com os valores legislados 
na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro e com os valores obtidos na 
monitorização da fase prévia à construção, de forma a determinar o 
impacte 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. O 
relatório deve incluir a validação dos valores apresentados em EIA, sobre os 
quais assentou a avaliação de impactes na saúde humana. 

7.3.9 SOLOS 

7.3.9.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Sol 1 Escolher os locais de implantação dos apoios, sempre que possível, em solos 
sem aptidão agrícola. 
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7.3.9.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nada a assinalar, para além das recomendações gerais definidas para a fase de projeto 
do subcapítulo 7.2.3. 

7.3.9.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a assinalar, para além das recomendações gerais definidas para a fase de projeto 
do subcapítulo 7.2.5. 

7.3.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

7.3.10.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

OT 1 Evitar/minimizar na medida do possível a implantação de apoios e, sempre 
que tecnicamente viável evitar/minimizar a sobrepassagem das seguintes 
classes de ordenamento: 

▪ Solos Urbanos (Todos os concelhos); 

▪ Espaço de Extração de Recursos Geológicos (Vila Verde) 

▪ Área de Proteção Arqueológica (Ponte de Lima) 

▪ Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (Ponte 
de Lima) 

▪ Espaços naturais e Espaços Florestais de Proteção (Vila Verde, Ponte da 
Barca e Arcos de Valdevez) 

 

OT 2 No concelho de Ponte de Lima, desviar o traçado de projeto e implantação 
de apoios do limite do UOPG1 – Plano de Urbanização de Ponte de Lima, 
respetivamente o Troço 8, caso o mesmo venha a ser selecionado. 

 

OT 3 O traçado de projeto e implantação de apoios deve respeitar o limite da 
UOPG4 – Plano de Urbanização de Refóios do Lima no Troço 7. 

 

OT 4 Aquando a definição do traçado da linha elétrica deverá garantir-se o 
cumprimento da zona de defesa estabelecido (raio de 100m) aos pontos de 
água de rede de combate a incêndios acessível por meios aéreos. 

 

OT 5 Não sobrepassar campos/espaços desportivos nos Troços T1, T3 e T7. 

 

OT 6 Requerer o esclarecimento acerca do parecer emitido pela ANACOM no 
âmbito do presente EIA, de forma a clarificar a existência de servidões 
radielétricas emitida no âmbito do diploma legal nº 597/73, de 7/11, nos 
Troços T1, T7 e T8. 
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OT 7 Respeito pela zona de proteção e visibilidade para vértices geodésicos (Chã 
de Oural – Troço 8, Barcas – Troço 2 e Oural – Troço 2). 

 

OT 8 Respeito pela faixa de proteção do gasoduto existente nos Troços T1 e T8.  

 

OT 9 Aquando a definição do traçado da linha, deve ser respeitada a Zona de 
Segurança (raio de 100m em redor da infraestrutura) da estação Base da 
SIRESP 

 

OT 10 Garantir o cumprindo da servidão de 150m de distância estabelecida pela 
EDP do Parque Eólico de Alagoa de Cima existentes na área de implantação 
do Troço T12. 

 

OT 11 Considerar o cumprimento do Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92 de 18/2) junto das 
áreas dos Parques Eólicos existentes e previstos (Parque Eólico de Cotão 
(Concelho de Arcos de Valdevez) Troço T12, e Parque Eólico de Alto Minho 
I - Mendoiro/Bustavade (Concelho de Monção) no Troço 13. 

 

OT 12 Evitar e afastar o mais possível a implantação dos apoios e respetivo traçado 
da linha elétrica das áreas correspondentes aos Regadios Tradicionais 
existentes no interior dos Troços T1, T5, T6, T8, T13 e T14. 

7.3.10.2 FASE DE PRÉ- CONSTRUÇÃO 

OT 13 O corte e/ou decote de sobreiros, azinheiras, olival, povoamentos de 
eucalipto, pinheiro-bravo ou mistos deverão ser previamente autorizados 
nos termos da legislação em vigor. 

7.3.10.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase de exploração do 
subcapítulo 7.2.5. 

7.3.11 SOCIOECONOMIA 

As medidas de minimização neste ponto pretendem evitar ou minimizar 
significativamente os impactes previsíveis sobre os fatores socioeconómicos, mas 
devem ser entendidos como podendo completar-se com as medidas de minimização e 
de compensação de impactes apresentadas noutros fatores ambientais.  

As medidas apresentadas incluem igualmente recomendações, ou seja, medidas 
preventivas, que têm como objetivo atenuar efeitos sobre o meio ambiente e social. 
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7.3.11.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase de exploração do 
subcapítulo 7.2.1. 

7.3.11.2 FASE PREVIA À CONSTRUÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase de exploração do 
subcapítulo 7.2.2. 

7.3.11.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

SE 1 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. 

 

SE 2 Devem ser estudados e 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 (como, por 
exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas), 
diminuindo o risco de acidentes.  

 

SE 3 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. 

 

SE 4 Deverão ser tomadas medidas de segurança tendo em vista reduzir o risco 
de incêndio nas áreas de intervenção. Estas medidas passam por utilizar 
mecanismos com proteções adequadas à retenção de faíscas. 

7.3.11.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

SE 5 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. 
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7.3.12 PAISAGEM 

7.3.12.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Pai 1 O desenvolvimento do Projeto de Execução deverá fazer-se de modo a 
afastar os apoios e o traçado 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. 

 

Pai 2 Nas zonas de miradouros e observadores mais sensíveis, recorrer a apoios 
mais baixos, localizando-os abaixo da linha do horizonte e sempre que 
tecnicamente possível. 

7.3.12.2 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase de exploração do 
subcapítulo 7.2.2. 

7.3.12.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Pai 3 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. 

 

Pai 4 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. Nos 
casos em que a sua destruição seja inevitável, devem ser desmontados e 
remontados posteriormente, no mesmo local quando possível, ou nas suas 
proximidades. 

 Ainda que, em termos paisagísticos, a natureza e a altura dos apoios 
propostos, muito acima da vegetação, complicam a mitigação dos efeitos 
visuais induzidos, importa adotar as seguintes medidas de minimização 
cumulativas às medidas e recomendações gerais propostas, a assegurar nos 
locais de maior sensibilidade e nas zonas onde o impacte visual sobre as 
zonas habitadas e/ou de interesse turístico assume maior expressão. 

 

Pai 5 Particulares cuidados na montagem de apoios e criação de acessos, 
restringindo a amplitude dos locais de implantação em zonas mais 
declivosas, permitindo, tanto quanto possível, a manutenção dos perfis 
topográficos existentes: 
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▪ nos casos em que os apoios se tenham que localizar em zonas de festo 
(por necessidades de projeto), as modelações de terreno necessárias 
para a construção dos apoios deverão assegurar a manutenção dos 
perfis existentes originalmente; 

▪ procurar zonas tão amplas quanto possível, para os acessos aos locais 
de construção dos apoios, sempre que não seja possível utilizar acessos 
existentes, evitando, na medida do possível, o corte de taludes verticais 
e limitando-os a situações que os tornem justificáveis por medidas de 
segurança na circulação. 

7.3.12.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase de exploração do 
subcapítulo 7.2.5. 

7.3.13 PATRIMÓNIO CULTURAL 

7.3.13.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

Pat 1 Após a escolha final do corredor preferencial que balizará o traçado da linha 
elétrica, deverão ser realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas em 
todo o corredor, numa largura de 100 m considerando o eixo central do 
traçado, bem como das áreas de implantação dos estaleiros e acessos a 
construir.  
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. 

 

Pat 2 A inserção territorial dos apoios deve promover o máximo afastamento 
possível às ocorrências de interesse patrimonial identificadas, sempre que 
tecnicamente viável e em conjugação com as demais condicionantes 
territoriais e outras. 

7.3.13.2 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

Nada a assinalar, para além das medidas gerais definidas para a fase prévia à construção 
do subcapítulo 7.2.2. 

7.3.13.3 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Pat 3 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. 
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Pat 4 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. 

7.3.13.4 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nada a assinalar. 
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7.4 QUADRO SÍNTESE DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

O Quadro seguinte apresenta-se uma síntese das medidas de minimização de Carácter 
Geral e de Carácter Específico por Descritor e por Fase de Projeto. Identifica-se 
igualmente a natureza da medida bem como a responsabilidade de implementação da 
mesma. 
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Quadro 7.1 – Quadro Síntese de Medidas de Mitigação de Carácter Geral e Específico 

CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

RPE 1 
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. 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 2 

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). 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 3 

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 (por exemplo habitats ou usos do solo relevantes e 
habitações isoladas) entre os dois espaços-canal criados. 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 4 
Evitar as zonas de vale ou, caso seja imprescindível, atravessar perpendicularmente e no troço mais estreito 
possível os vales de/e linhas de água, afastando os apoios quer da linha de água quer das suas margens e de 
zonas com galeria ripícola. 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 5 
Evitar a sobreposição com massas de água, quer pela potencial necessidade de assegurar o acesso a meios 
aéreos de combate a incêndio, quer pela sua relevância como pontos de conetividade ecológica para espécies 
avifaunísticas. 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 6 Evitar as zonas de maior altitude ou de maior exposição visual (cumeadas e zonas abertas). Preventiva Transversal Projetista 

RPE 7 Privilegiar a instalação dos apoios em situação de meia encosta, sempre que possível. Preventiva Transversal Projetista 

RPE 8 Evitar que a colocação dos apoios incida sobre afloramentos rochosos de dimensão relevante. Preventiva Transversal Projetista 

RPE 9 
Quando não for possível evitar a ocupação de áreas agrícolas, optar pela implantação apoios em áreas agrícolas 
com culturas temporárias (regadio e sequeiro) em detrimento de áreas agrícolas com culturas permanentes 
(vinha, olival, pomar). 

Preventiva Transversal Projetista 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

744 

CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

RPE 10 
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. 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 11 

Em áreas florestais privilegiar o atravessamento de povoamentos de espécies de crescimento rápido (eucalipto, 
pinheiro bravo ou mistos) em detrimento de povoamentos de maior valor ecológico e paisagístico (ex: 
povoamentos de sobreiro ou carvalhos). A colocação de apoios deve igualmente seguir sempre que possível 
limites de propriedades e caminhos existentes 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 12 
Os apoios devem ser implantados preferencialmente em áreas sem habitats naturais. Quando tal é impossível, 
deve dar-se preferência a habitats arbustivos e herbáceos em detrimento de florestas autóctones e 
comunidades rupícolas. 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 13 

Deve ser considerado o levantamento completo de servidões, restrições e condicionantes sintetizado na 
respetiva carta síntese condicionantes, carta de outras condicionantes, carta de RAN e carta de REN (DESENHOS 
10.01 a 10.19, DESENHO 11, DESENHO 12 e DESENHO 13; Volume III – Peças Desenhadas respetivamente) na 
definição dos apoios de linha e traçado de projeto, incluindo ainda de forma preventiva aspetos relativos a 
ordenamento do território (espaços turísticos existentes e futuros, áreas definidas em planos de ordenamento 
do território e/ou usos futuros, espaços de interesse paisagístico), RAN, REN, ocorrências patrimoniais 
identificadas no interior da área de estudo e sua envolvente, áreas de recursos geológicos. No caso particular da 
incerteza associada a áreas de servidão aeronáutica, áreas de servidão radioelétrica e espaços para indústria 
extrativa não cartografados como estando em exploração, deve ser feita/ requerida comunicação/ pedido de 
autorização/ pedido de parecer prévio à elaboração do Projeto de Execução às entidades competentes, que 
clarifique a conformidade do corredor preferencial proposto com as ditas ou outra entretanto em vigor. 

Preventiva Transversal Projetista / Proponente 

RPE 14 
Instalar balizagem e sinalização diurna e noturna dos elementos da linha de transporte, sempre que se verifique 
necessário, no cumprimento da Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de maio. 

Preventiva Transversal Projetista 

RPE 15 Desenvolver o Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Cosntrução e Demolição (PPGRCD) Preventiva Transversal Projetista 

RPE 16 Desenvolver o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI) Preventiva Transversal Projetista 

RPE 17 Desenvolver o Plano de Acessos (PA)  Preventiva Transversal Projetista 

RPE 18 Desenvolver o Plano de Acompanhamento de Obra (PAAO)  Preventiva Transversal Projetista 

BIO 1 A sinalização da linha, para a avifauna, deverá ser realizada nos termos do Protocolo REN/ICNF (ex-ICNB). Preventiva Biodiversidade Projetista 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

OT 1 

Evitar/minimizar na medida do possível a implantação de apoios e, sempre que tecnicamente viável 
evitar/minimizar a sobrepassagem das seguintes classes de ordenamento: 

• Espaços urbanos e urbanizáveis; 

• Espaço de Extração de Recursos Geológicos (Vila Verde) 

• Área de Proteção Arqueológica (Ponte de Lima) 

• Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (Ponte de Lima) 

• Espaços naturais e Espaços Florestais de Proteção (Vila Verde, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez) 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 2 
No concelho de Ponte de Lima, desviar o traçado de projeto e implantação de apoios do limite do UOPG1 – 
Plano de Urbanização de Ponte de Lima, respetivamente o Troço 8, caso o mesmo venha a ser selecionado 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 3 
O traçado de projeto e implantação de apoios deve respeitar o limite da UOPG4 – Plano de Urbanização de 
Refóios do Lima no Troço 7 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 4 
Garantir o cumprimento da zona de defesa estabelecido (raio de 100m) por parte do traçado da futura linha 
elétrica aos pontos de água de rede de combate a incêndios acessível por meios aéreos nos Troços T1, T3, T6, 
T11 e T12 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 5 Não sobrepassar campos/espaços desportivos nos Troços T1, T3 e T7 Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 6 
Requerer o esclarecimento acerca do parecer emitido pela ANACOM no âmbito do presente EIA, de forma a 
clarificar a existência de servidões radielétricas emitida no âmbito do diploma legal nº 597/73,de 7/11 nos 
Troços T1, T7 e T8 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista/Entidade 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

OT 7 
Respeito pela zona de proteção e visibilidade para vértices geodésicos (Chã de Oural – Troço 8, Barcas – Troço 2 
e Oural – Troço 2) 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 8 Respeito pela faixa de proteção do gasoduto existente nos Troços T1 e T8 Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 9 
Respeito pela Zona de Segurança (raio de 100m em redor da infraestrutura) da estação Base da SIRESP no Troço 
T2 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 10 
Garantir o cumprindo da servidão de 150m de distância estabelecida pela EDP do Parque Eólico de Alagoa de 
Cima existentes na área de implantação do Troço T12 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 11 

Considerar o cumprimento do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto 
Regulamentar nº 1/92 de 18/2) junto das áreas dos Parques Eólicos existentes e previstos (Parque Eólico de 
Cotão (Concelho de Arcos de Valdevez) Troço T12, e Parque Eólico de Alto Minho I - Mendoiro/Bustavade 
(Concelho de Monção) no Troço 13 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

OT 12 
Evitar e afastar o mais possível a implantação dos apoios e respetivo traçado da linha elétrica das áreas 
correspondentes aos Regadios Tradicionais existentes no interior dos Troços T1, T5, T6, T8, T13 e T14 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Projetista 

Pai 1 

O desenvolvimento do Projeto de Execução deverá fazer-se de modo a afastar os apoios e o traçado 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. 

Preventiva Paisagem Projetista 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

Pai 2 
Nas zonas de miradouros e observadores mais sensíveis, recorrer a apoios mais baixos, localizando-os abaixo da 
linha do horizonte e sempre que tecnicamente possível. 

Preventiva Paisagem Projetista 

Pat 1 

Após a escolha final do corredor preferencial que balizará o traçado da linha elétrica, deverão ser realizadas 
prospeções arqueológicas sistemáticas em todo o corredor, numa largura de 100 m considerando o eixo central 
do traçado, bem como das áreas de implantação dos estaleiros e acessos a construir.  

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. 

Preventiva 
Património 

arqueológico e 
etnográfico 

Projetista 

Pat 2 
A inserção territorial dos apoios deve promover o máximo afastamento possível às ocorrências de interesse 
patrimonial identificadas, sempre que tecnicamente viável e em conjugação com as demais condicionantes 
territoriais e outras. 

Preventiva 
Património 

arqueológico e 
etnográfico 

Projetista 

Sol 1 Escolher os locais de implantação dos apoios, sempre que possível, em solos sem aptidão agrícola Preventiva Solos Projetista 

Geo 1 
A localização de apoios e passagem da linha elétrica deve afastar das ocorrências Minerais, inseridas no Troço 
T1, T4 e T5 

Preventiva 
Geologia e 

geomorfologia 
Projetista 

Geo 2 
A colocação de apoios e passagem da linha elétrica deve respeitar a pedreira e sua zona de salvaguarda, inserida 
no Troço T4 

Preventiva 
Geologia e 

geomorfologia 
Projetista 

RH 1 

Planear a localização dos apoios da linha tendo em consideração: 

• Um afastamento superior a 30 m da margem do rio Lima e do rio Minho e um afastamento superior a 10 m 
do leito de todas as restantes linhas de água constantes da cartografia militar 1:25.000; 

• Afastar sempre que possível a localização dos apoios de áreas inundáveis. 

• Um afastamento superior a 100 m das captações subterrâneas para abastecimento público e um 
afastamento superior a 10 m relativamente às restantes captações / pontos de água identificados  

Preventiva Recursos hídricos Projetista 

RH 2 Evitar sempre que possível a localização dos Apoios em áreas identificadas de Regadio Tradicional. Preventiva Recursos hídricos Projetista 

AS 1 
A escolha do traçado da linha (e da implantação de apoios sempre que possível) tomar como critério acústico a 
maior distância possível ao edificado habitacional existente, por forma a minimizar a afetação do ambiente 
acústico futuro junto dos recetores sensíveis potencialmente mais expostos. 

Preventiva Ambiente Sonoro Projetista 

Clim 1 
O projeto deve ser dimensionado, para que em caso de inundações a linha mantenha o seu serviço sem 
interrupções. 

Preventiva 
Clima e Alterações 

Climáticas 
Projetista 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

748 

CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

SH 1 

O desenvolvimento do traçado da linha deve ser realizado tendo em conta não só o cumprimento do 
afastamento relativamente a fontes sensíveis definidas na alínea c) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 
15 de fevereiro, em conformidade com as disposições do artigo 7º do referido Decreto-Lei, mas maximizando 
tanto quanto possível esse afastamento. 

Preventiva Saúde Humana Projetista 

PRÉ-CONSTRUÇÃO 

MG 1 
Comunicar o início da construção à autoridade de AIA, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências na pós-avaliação. 

Preventiva Transversal Dono de Obra 

MG 2 

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. A 
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a 
realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades. 

Preventiva Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 3 

Adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a receção de reclamações, sugestões e/ou pedidos de 
informação sobre o projeto: 1 - Disponibilizar um n.º de atendimento ao público e assegurar a realização de 
reuniões quando necessário;2 - Afixar o n.º de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente 
de obra; 3 - Os resultados do acompanhamento serão inseridos no Relatório Final de SAA; 4 - Todas as 
reclamações ou pedidos de informação de entidades externas e do público em geral são registadas em 
impressos próprios 

Preventiva Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 4 

Previamente ao Inicio da obra, devem ser promovidas ações de formação e de sensibilização ambiental para o 
pessoal afeto à obra, focadas nas atividades antes da entrada em obra (acolhimento) e antes do início de 
atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais e medidas de minimização e boas práticas a 
assegurar no decurso dos trabalhos. Os temas abordados dizem respeito a: gestão de resíduos, manipulação, 
transporte e armazenamento de substâncias químicas, emergência ambiental, reconhecimento de espécies 
exóticas invasoras, não afetação das espécies importantes para a conservação, ocorrências patrimoniais e 
medidas de minimização específicas. 

Preventiva/ 
Mitigação 

Transversal 
A promover pelo Dono 

de Obra 

MG 5 
Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações que incidem sobre as formas de 
exploração do solo na faixa de segurança. 

Preventiva Transversal Dono de Obra 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

MG 6 

Atualizar e adaptar os vários Planos desenvolvidos em fase de Projeto de Execução (Plano de Acompanhamento 
Ambiental (PAA), Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), Plano de 
Acessos (PA), Plano de Gestão de Espécies Exóticas (PGEE). Relativamente ao PAA, proceder à atualização onde 
se inclua o planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e pormenorização das 
medidas de minimização a implementar na fase da execução e respetiva calendarização. As medidas 
apresentadas para a fase de construção dos projetos, bem como as medidas que vierem a decorrer do processo 
de AIA, devem ser incluídas nesse PAA, sempre que se verificar necessário, e sem prejuízo de outras que se 
venham a verificar necessárias. 

Preventiva/ 
Mitigação 

Transversal Dono de Obra 

MG 7 A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das perturbações das atividades agrícolas, Preventiva Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 8 
Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo os mesmos ser 
delimitados com sinalização bem visível. 

Preventiva Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

BIO 2 

No âmbito das ações de sensibilização para trabalhadores e encarregados envolvidos nas obras, a desenvolver 
conforme medida Ger 4, devem ser destacados os aspetos ligados à ecologia, de forma a garantir a não afetação 
das espécies mais importantes para conservação e o reconhecimento de espécies exóticas invasoras para 
melhor prevenir a sua disseminação, e a conduta relativamente a medidas de minimização a implementar 

Preventiva Biodiversidade 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

OT 13 
O corte e/ou decote de sobreiros, azinheiras, olival, povoamentos de eucalipto, pinheiro-bravo ou mistos 
deverão ser previamente autorizados nos termos da legislação em vigor. 

Preventiva 

Ordenamento do 
Território e 

Condicionantes ao Uso 
do Solo 

Dono de Obra 

SH 2 

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. 

Preventiva Saúde Humana Dono de Obra 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

CONSTRUÇÃO 

Geral 

MG 9 
Implementar todos os Planos desenvolvidos em Fase de Projeto de Execução designadamente: Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (PPGRCD), Plano de Gestão de Espécies Exóticas (PGEEI) 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

Implantação dos estaleiros, parques de materiais e outras áreas de apoio à obra 

MG 10 

Os estaleiros e os parques de materiais deverão localizar-se preferencialmente em locais infraestruturados, ou 
caso tal não seja possível, deverão privilegiar-se locais com declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, 
tanto quanto possível, movimentação de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes 
locais e deverão ser salvaguardas o maior número de vertentes ambientais possíveis: 

• Áreas do domínio público hídrico (afastamento de 50 e 10 m das margens de cursos de água principais e 
linhas de água não navegáveis, respetivamente); 

• Perímetros de proteção de captações; 

• Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies com relevância do ponto de vista 
da conservação, tanto florísticas como faunísticas; 

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

• Áreas de ocupação agrícola; 

• Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas; 

• Zonas de proteção do património; 

• Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões administrativas aplicáveis. 

• A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio deverá respeitar as áreas condicionadas 
para a localização de estaleiro(s) a produzir em fase de RECAPE, segundo Carta de Condicionantes à 
Localização dos Estaleiros. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 11 

Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser adotados 
wc químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais. A recolha dos efluentes 
recolhidos deve garantir a frequência necessária à manutenção das boas condições de higiene, devendo ser 
realizada por uma empresa licenciada para o efeito. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

751 

CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

MG 12 
Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 13 
Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos resíduos, 
enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 14 
Deve proceder-se, sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de estaleiros durante os períodos 
secos, de forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação de poeiras. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 15 

A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deverá ser reduzida ao 
mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta implementação, 
salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível. Em particular deve evitar-se a abertura de 
clareiras que potenciem a invasão por espécies exóticas invasoras. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 16 Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais. 
Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 17 Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos estaleiros. 
Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

US 1 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na 
execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular 
destaque para a prevenção da contaminação do meio ambiente. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

US 2 
Proceder à delimitação com fita sinalizadora das áreas de trabalho de forma a evitar a afetação de outras áreas 
desnecessárias 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

US 3 
Evitar a afetação temporária de áreas agrícolas, através da deposição de material para a construção da Linha, 
sempre que existam alternativas 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

US 4 
Deve ser assegurado a descompactação das áreas temporariamente utilizadas em redor do local de implantação 
dos apoios. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

MG 18 
As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser 
limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra, evitando a abertura de clareiras que 
potenciem a invasão por espécies exóticas invasoras. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 
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MG 19 

Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas 
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de 
acordo com as características do solo. Excetua-se a reutilização de terras dos locais onde se registe a presença 
de espécies exóticas invasoras (como Acacia melanoxylon); esta não poderá ser utilizada como terra vegetal, 
devendo ser encaminhada para destino adequado 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

MG 21 Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às áreas indispensáveis. 
Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 21 
As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou corte devem ser 
assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de 
intervenção em qualquer instante. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

MG 22 

Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes em árvores e arbustos, bem 
como deixar raízes a descoberto e sem proteção, nomeadamente em valas e escavações. É proibida qualquer 
operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira, ainda que dispersos, bem como 
quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação (como sejam a remoção de terra 
vegetal ou mobilizações de fundo do solo). 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 23 

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente 
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. No caso de operações de rechega e destino 
de outros resíduos resultantes da exploração florestal, deve promover-se a articulação com o proprietário e 
acordadas as ações a tomar. 

Mitigação Transversal 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

MG 24 
O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhaçado, deve ser prontamente retirado do 
local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de fogo 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 25 
Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados à retenção de 
eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 26 
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. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal 

Dono de Obra, 
com recurso a 

acompanhamento de 
especialidade 
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Escavação e movimentação de Terras 

MG 27 

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. 

Mitigação Transversal 

Empreiteiro, 
a articular com 

proprietários, Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 28 
Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição dos 
solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 29 
Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com material impermeável durante o 
armazenamento temporário. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 30 
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser 
tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 31 
Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura de caboucos, 
estas deverão ser preferencialmente utilizadas para recobrimento das fundações ou espalhamento junto dos 
apoios, após a execução dos maciços de fundação. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 32 
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 
armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 33 

Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas de Reserva Agrícola Nacional 
(RAN) ou de Reserva Ecológica Nacional (REN), a não serem afetadas áreas suplementares de solos integrados 
nessa(s) reservas(s), evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros 
provenientes da escavação. 

Caso no local de implantação dos apoios esteja ocupado por espécies exóticas invasoras, as terras vegetais 
devem ser colocadas no fundo dos caboucos de forma a eliminar o banco de sementes. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Construção e Reabilitação de Acessos 

MG 34 Implementar o Plano de Acessos (PA) Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 35 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 
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MG 36 

Na abertura de novos acessos deverá: 

• Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações 
de terras; 

• Evitar-se a destruição de vegetação ripícola; 

• Reduzir-se a afetação de culturas; 

• Reduzir-se a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional; 

• Evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico (nomeadamente sobreiros 
e azinheiras); 

• Contornar, sempre que possível, as áreas de habitats naturais cartografados (nomeadamente os habitats 
naturais de floresta – Carvalhais, Galerias ripícolas, Sobreiral – e de afloramentos rochosos – comunidades 
rupícolas). 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 37 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 38 
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 dos proprietários e populações. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 39 
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más 
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos proprietários e população local. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 40 
Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à criação de 
condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 41 Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes. 
Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 42 
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 dos proprietários e populações. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 43 
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos planos 
de alteração à entidade competente, para autorização. Facultar alternativas válidas ao maior número possível 
de atravessamentos condicionados por motivos de obra. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 
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MG 44 

A beneficiação de antigos caminhos rurais deve ser realizada com especial prudência, devendo ser evitadas as 
ações de escavação e a demolição de muros de pedra seca. Caso não seja possível, deve-se proceder ao registo 
pormenorizado da via existente (registo fotográfico e memória descritiva) e a reposição dos muros de pedra 
seca, que eventualmente venham a ser identificados, após a utilização do caminho. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 45 
Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 
poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

Circulação de Veículos e funcionamento de maquinaria 

MG 46 
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 47 
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos 
da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 48 
As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em oficinas 
licenciadas. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 49 
Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao 
período diurno (das 8h00 às 20h00) e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. As atividades ruidosas 
só poderão ter lugar fora do período referido com a emissão de licença especial de ruído. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 50 
Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de 
drenagem de águas pluviais. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 51 
De forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação de poeiras, deve proceder-se, 
sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de estaleiros durante os períodos secos e na proximidade 
de áreas habitacionais ou frequentadas por pessoas e população local 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 52 
A saída de veículos das zonas de estaleiro e frente de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita 
de modo a evitar a sua afetação por arrastamento de terras/lamas pelos rodados dos veículos. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 
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Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

MG 53 

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) e Origens de 
Água e Efluentes a elaborar em fase de Projeto de Execução (RECAPE), considerando todos os resíduos 
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista 
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 
adequados para os diferentes fluxos de resíduos, bem como as águas residuais passíveis de ser produzidas e sua 
gestão. 

Mitigação Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 54 
Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 55 
Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos resíduos, 
enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 56 
Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e 
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 57 

Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de betonagem. Quando esta se localizar a uma 
distância que tecnicamente não o permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das 
calhas de betonagem, de forma a que os mesmos fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, 
no aterro das fundações dos apoios. 

Mitigação Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 58 
Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis devem ser previstas áreas 
impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 59 
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e 
envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

RH 3 

Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens hidráulicas, 
de secção dimensionada para uma cheia centenária, de forma a não interromper o escoamento natural das 
linhas de água potencialmente afetadas. Todas as intervenções em domínio hídrico devem ser previamente 
licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, 12 de novembro. 

Mitigação Recursos Hídricos 
Empreiteiro, 

/ Dono de Obra 

RH 4 
As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadios, superficiais ou subterrâneas, devem ser 
efetuadas de modo evitar a deposição de materiais em valas e a rutura de condutas 

Mitigação 
Compensação 

Recursos Hídricos 
Empreiteiro, 

a articular com 
autoridades 
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AS 2 Selecionar, na medida do possível, métodos construtivos e equipamentos pouco ruidosos. Mitigação Ambiente Sonoro Empreiteiro 

AS 3 
Escolha criteriosa dos itinerários dos veículos afetos à obra visando minimizar a circulação através de áreas 
habitacionais. 

Preventiva Ambiente Sonoro 
Empreiteiro, 

e Dono de 
Obra/Fiscalização 

AS 4 
Caso os estaleiros fiquem situados nas proximidades de áreas sensíveis ao ruído, será conveniente prever a 
instalação de barreiras acústicas e/ou envolventes atenuadoras em equipamentos mais ruidosos, visando 
reduzir a propagação do ruído gerado. 

Mitigação Ambiente Sonoro Empreiteiro 

AS 5 
Caso haja necessidade e estejam previstas tarefas particularmente ruidosas e não minimizáveis, como por 
exemplo desmontes a fogo, dever-se-ão informar atempadamente os potenciais recetores expostos da data de 
ocorrência dessas situações. 

Mitigação Ambiente Sonoro 
Empreiteiro, 

e Dono de 
Obra/Fiscalização 

BIO 3 
Na faixa de proteção à Linha Elétrica deverão ser removidas apenas espécies de crescimento rápido existentes 
no local, promovendo uma gestão que preserve as espécies arbóreas autóctones presentes 

Mitigação Biodiversidade Empreiteiro 

BIO 4 
Caso se verifiquem áreas de nidificação de espécies sensíveis, passiveis de sofrer perturbação na reprodução 
e/ou perdas de posturas no âmbito das intervenções de construção previstas, deverão interditar-se estas 
intervenções durante a época de reprodução 

Preventiva 
Mitigação 

Biodiversidade 
A promover pelo Dono 

de Obra 

BIO 5 
Iniciar logo após a construção as atividades de limpeza, modelação e recuperação (com plantação e sementeira 
de espécies vegetais da região, caso se verifique necessário) das áreas de estaleiro e outras áreas 
intervencionadas no âmbito da obra, que não sejam necessárias na fase de exploração do projeto 

Preventiva 
Mitigação 

Biodiversidade Empreiteiro 

SE 1 
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. 

Preventiva 
Mitigação 

Ecologia 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

SE 2 

Devem ser estudados e 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 (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas), diminuindo o 
risco de acidentes. 

Preventiva 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
do solo 

Empreiteiro 

SE 3 
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. 

Mitigação Socioeconomia Empreiteiro 
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SE 4 
Deverão ser tomadas medidas de segurança tendo em vista reduzir o risco de incêndio nas áreas de intervenção. 
Estas medidas passam por utilizar mecanismos com proteções adequadas à retenção de faíscas. 

Mitigação Socioeconomia Empreiteiro 

Pai 3 

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. 

Preventiva 
Mitigação 

Socioeconomia 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

Pai 4 

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. 
Nos casos em que a sua destruição seja inevitável, devem ser desmontados e remontados posteriormente, no 
mesmo local quando possível, ou nas suas proximidades.  

Ainda que, em termos paisagísticos, a natureza e a altura dos apoios propostos, muito acima da vegetação, 
complicam a mitigação dos efeitos visuais induzidos, importa adotar as seguintes medidas de minimização 
cumulativas às medidas e recomendações gerais propostas, a assegurar nos locais de maior sensibilidade e nas 
zonas onde o impacte visual sobre as zonas habitadas e/ou de interesse turístico assume maior expressão. 

Preventiva 
Mitigação 

Socioeconomia Empreiteiro 

Pai 5 

Particulares cuidados na montagem de apoios e criação de acessos, restringindo a amplitude dos locais de 
implantação em zonas mais declivosas, permitindo, tanto quanto possível, a manutenção dos perfis topográficos 
existentes: 

• nos casos em que os apoios se tenham que localizar em zonas de festo (por necessidades de projeto), as 
modelações de terreno necessárias para a construção dos apoios deverão assegurar a manutenção dos 
perfis existentes originalmente; 

• procurar zonas tão amplas quanto possível, para os acessos aos locais de construção dos apoios, sempre 
que não seja possível utilizar acessos existentes, evitando, na medida do possível, o corte de taludes 
verticais e limitando-os a situações que os tornem justificáveis por medidas de segurança na circulação. 

Mitigação Paisagem 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

Pat 3 
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 

Mitigação 
Património 

arqueológico e 
etnográfico 

Empreiteiro 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

Pat 4 
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. 

Mitigação 
Património 

arqueológico e 
etnográfico 

Dono de Obra, 
com recurso a 

acompanhamento de 
especialidade 

FASE FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

MG 60 
Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com 
reposição das condições existentes antes do início das obras. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 61 
Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra, com reposição do 
relevo original quando possível, procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação 
ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua reativação. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 62 
Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que 
possam ter sido afetados. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 63 
Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas 
zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 64 Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas devem ser devidamente reparados. Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 65 
Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, induzida pela obra, 
bem como de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de 
construção. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 66 
No final da obra deverão ser desativados os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação inicial, 
conforme acordado com os proprietários. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

EXPLORAÇÃO 

MG 67 Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo de infraestrutura em causa. 
Preventiva 
Mitigação 

Transversal 
Entidade 

concessionária 

MG 68 
Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do Programa de Monitorização 
proposto. 

Mitigação Transversal 
Entidade 

concessionária 

BIO 6 
Para que o estabelecimento das faixas de proteção às linhas se traduza num impacte positivo, deve proceder-se 
à remoção das espécies invasoras de acordo com o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI) 
desenvolvido. 

Preventiva 
Mitigação 

Biodiversidade e 
Paisagem 

Entidade 
concessionária 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

BIO 7 
Assegurar a rigorosa e regular vigilância, controlo e manutenção da faixa de proteção da Linha Elétrica, com 
especial enfoque nas espécies de crescimento rápido e espécies exóticas. 

Preventiva 
Mitigação 

Biodiversidade 
Entidade 

concessionária 

AS 3 
Proceder à conservação regular das linhas, por forma a evitar situações de produção de ruido que acresça ao 
ambiente sonoro existente com o normal funcionamento da linha. 

Preventiva 
Mitigação 

Ambiente Sonoro 
Entidade 

concessionária 

SE 5 

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. 

Preventiva 
Mitigação 

Socioeconomia 
Entidade 

concessionária 

SH 3 

Realização da monitorização dos campos elétricos e magnéticos junto dos recetores mais próximos da linha e 
comparação com os valores legislados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro e com os valores obtidos 
na monitorização da fase prévia à construção, de forma a determinar o impacte 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. O relatório deve incluir a validação dos 
valores apresentados em EIA, sobre os quais assentou a avaliação de impactes na saúde humana. 

Preventiva 
Mitigação 

Saúde Humana 
Entidade 

concessionária 
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8 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES 

8.1 MONITORIZAÇÃO 

8.1.1 DIRETRIZES PARA PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

8.1.1.1 INTRODUÇÃO 

As linhas elétricas são infraestruturas lineares com reconhecido impacto sobre a 
avifauna, estando identificadas como um relevante fator de ameaça para a conservação 
de diversas espécies (ICNB/Atual ICNF, 2010). Dado que são expectáveis impactes sobre 
espécies de aves protegidas, os impactes sobre a avifauna devem ser sujeitos a um 
Programa de Monitorização, conforme disposto no Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 
elétrica (ICNB/Atual ICNF, 2010).  

Deve ser definido um plano com os objetivos de avaliar os impactes resultantes da 
instalação da linha na comunidade de aves e de otimizar as medidas de minimização 
propostas. Para além de direcionado para a comunidade avifaunística global, devem ser 
contempladas especificamente as seguintes espécies-alvo, espécies ameaçadas com 
suscetibilidade à colisão de nível intermédio e elevado: 

• Bútio-vespeiro; 

• Milhafre-real; 

• Tartaranhão-cinzento; 

• Águia-caçadeira; 

• Açor; 

• Águia-real; 

• Águia-perdigueira; 

• Ógea; 

• Falcão-peregrino; 

• Maçarico-das-rochas; 

• Cuco-rabilongo; 

• Noitibó-cinzento; 

• Gralha-de-bico-vermelho; 
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• Escrevedeira-amarela. 

O plano de monitorização deverá fornecer informação sobre o número, diversidade e 
fenologia das espécies que utilizam a área de estudo, bem como estimar a mortalidade 
causada pela infraestrutura. 

A determinação da abundância relativa da comunidade avifaunística presente deve ser 
efetuada com recurso a pontos de escuta, localizados numa amostra representativa dos 
habitats presentes, e a pontos de observação, mais adequados para espécies 
planadoras. 

Para avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas, devem ser definidos 
locais controlo de amostragem. 

O plano de monitorização deverá ser implementado nas fases de pré-construção, 
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.  

O plano de monitorização deverá seguir a estrutura e especificações estabelecidas no 
Anexo V da Portaria 395/2015, de 4 de novembro. 

8.1.1.2 OBJETIVOS 

O Plano de monitorização da avifauna tem como objetivos: 

• Aferir os impactes identificados no EIA; 

• Avaliar a eficácia das medidas de mitigação implementadas. 

8.1.1.3 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os parâmetros que se propõe monitorizar são os seguintes: 

• Fase de pré-construção e construção: 

o Diversidade específica; 

o Índices de abundância relativa. 

• Fase de Exploração: 

o Estimativa da Mortalidade por colisão/km/ano; 

o Fatores de correção; 

o Taxas de atravessamento (número de aves, ou número de bandos, em 
voo que atravessam a LMAT/km/hora); 
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o Diversidade específica; 

o Índices de abundância relativa. 

Os fatores de correção a determinar são as taxas de detetabilidade e taxas de remoção 
por necrófagos. Tendo em consideração que a área de desenvolvimento da linha 
atravessa áreas classificadas como críticas, considera-se que estes fatores de correção 
deverão preferencialmente ser calculados com base em informação do local. 

DETERMINAÇÃO DA MORTALIDADE 

A determinação da mortalidade apenas se aplica à fase de exploração. 

No troço coincidente com a classificação de área crítica para aves de rapina (ICNB/Atual 
ICNF, 2010), para estimar a taxa de mortalidade deverá ser prospetada toda a extensão 
da linha. Na restante extensão da mesma deve ser prospetada no mínimo 20% da linha, 
abrangendo os biótopos mais importantes para as espécies alvo, nomeadamente os 
coincidentes com matos, folhosas, afloramentos rochosos, agrícola, galeria ripícola e rio. 

ESTUDO DE FREQUÊNCIA DE VOO DAS AVES ATRAVÉS DA LINHA 

A determinação de taxas de atravessamento apenas se aplica à fase de exploração. 

Para estimar as Taxas de atravessamento deverão ser realizadas contagem visuais do 
número de aves que passam por uma seção de linha elétrica. Estas contagens devem ser 
realizadas em pontos fixos, cuja localização deverá ser distribuída pelos biótopos mais 
importantes para as espécies alvo. Deverão ainda ser propostos pontos de controlo, na 
envolvente da área de estudo, que abranjam biótopos semelhantes. 

As taxas de atravessamento devem ser calculadas nos troços prospetados, para onde é 
calculada a taxa de mortalidade. Devem ser calculadas para cada época do ano 
abrangida nas amostragens. 

DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA COMUNIDADE 

Para caracterizar a comunidade de aves e determinar a sua abundância propõe-se a 
realização de contagens em pontos fixos de observação e escuta na área de estudo, cuja 
localização deverá ter em consideração os biótopos mais importantes para as espécies 
alvo. Deverão ainda ser propostos pontos de controlo, na envolvente da área de estudo, 
que abranjam biótopos semelhantes. 
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8.1.1.4 LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A frequência de amostragem na extensão da linha que não sobrepõe áreas críticas para 
aves de rapina deverá incluir duas visitas por época fenológica: invernada (entre 
dezembro e fevereiro), reprodução (entre março e junho), dispersão pós-reprodutora 
(entre julho e agosto) e migração (entre agosto e outubro). Estes períodos devem ser 
refinados face às espécies mais sensíveis presentes e à sua fenologia regional específica, 
se aplicável. 

A frequência de amostragem na extensão da linha que sobrepõe áreas críticas 
(ICNB/Atual ICNF, 2010) pode definir-se de acordo com uma das seguintes alternativas 
metodológicas: 

• 4-6 visitas em cada um dos períodos fenológicos acima referidos, realizadas com 
7 dias de intervalo entre cada visita. O número de visitas deve ser o mesmo em 
todas as épocas, para permitir análise estatística entre as mesmas. A data das 
visitas deve salvaguardar um intervalo suficiente para poder relacionar com 
segurança o cadáver encontrado à época em que a prospeção foi feita; 

• Em cada uma das épocas, efetuar visitas diárias durante um período 
determinado de acordo com os testes de remoção/decomposição (que se pode 
estender até 20-30 dias). Este método pode não ser exequível em situações em 
que a linha não possa ser toda prospetada num dia, sendo mais adequado para 
linhas de curta extensão. Esta metodologia pode ser mais indicada para detetar 
a mortalidade de aves de pequenas dimensões, cuja taxa de remoção é mais 
elevada. 

8.1.1.5 TÉCNICAS E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE 

DETERMINAÇÃO DA MORTALIDADE 

A prospeção de cadáveres deverá ser realizada através de deslocação a pé ao longo de 
transectos correspondentes à extensão dos vãos a selecionar, sendo a área de 
amostragem correspondente a uma faixa que exceda em 10 m para o exterior da 
projeção no solo dos cabos condutores exteriores. A prospeção deverá ser feita por dois 
observadores, um em cada lado da faixa, ou por um observador que se desloque num 
sentido de um lado da faixa e no sentido oposto, do lado oposto da faixa, de modo a 
cobrir toda a área de amostragem. 

Todos os vestígios de aves mortas ou feridas deverão ser identificados, registados e 
recolhidos. Deverá ser também registada a data aproximada da morte da ave, de acordo 
com quatro categorias: 

• Categoria 1 – 24h; 

• Categoria 2 - 2 a 3 dias; 

• Categoria 3 – mais de 1 semana; 
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• Categoria 4 – mais de 1 mês. 

Deverá ainda ser identificada, sempre que possível, a causa da morte colisão/ 
eletrocussão/ outra) e, sempre que necessário e possível, confirmar esta causa através 
de necropsias aos cadáveres. As necropsias deverão ser realizadas sempre que o cadáver 
pertença a uma espécie de elevada sensibilidade, desde que o seu estado o permita 
(Categoria de data de morte 1 e 2). 

A taxa de mortalidade real (TMR) será determinada através de correção da taxa de 
mortalidade observada (TMO). Para o efeito, deverão ser considerados pelo menos 
quatro fatores que introduzem desvios à mortalidade real, baseando o estudo na 
prospeção e recolha de aves mortas, sendo estes: 

• Percentagem de troço prospetado eficazmente (TPE); 

• Percentagem de aves que morre na área prospetada (MAP); 

• Percentagem de aves não detetada pelos observadores (NEO); 

• Percentagem de aves removidas por necrófagos (RPN). 

Para correção da TMO deverá ser aplicada a seguinte expressão: 

TMR=TMO/(TPE×MAP(1-NEO)(1-RPN) ) 

Poderão ser propostas outras metodologias para a determinação da TMR, desde que 
tenham em consideração os necessários fatores de correção. 

ESTUDO DE FREQUÊNCIA DE VOO DAS AVES ATRAVÉS DA LINHA 

O método de amostragem a utilizar para determinação das taxas de atravessamento, 
baseia-se na contagem, em pontos fixos, durante uma hora, do número de aves que 
atravessam uma secção de linha elétrica entre dois apoios (vão de extensão conhecida). 

Durante este período de amostragem, são registados todos os contactos visuais de aves 
detetadas a atravessar o vão em estudo, identificadas as espécies (sempre que possível) 
e respetivas quantidades (com referência se é um bando ou não), deverão ainda ser 
registadas as alturas de voo das aves em relação aos cabos da linha: por cima, por baixo, 
entre os cabos condutores/de guarda, assim como as aves pousadas nos apoios. Nos 
pontos de controlo, as alturas serão estimadas (uma vez que não haverá a linha como 
referência). 

Sempre que possível, o local de contagem deverá ser numa das extremidades do vão, 
ou seja, próximo de um apoio, que permita uma boa visibilidade da totalidade do vão a 
amostrar. 
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DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA COMUNIDADE 

Para determinação dos índices de abundância relativa, serão realizados pontos fixos de 
observação e escuta, com a duração de cinco minutos, para contagem de todos os 
contactos visuais e auditivos de aves presentes. A cada ponto estará associada uma área 
de amostragem de 250 m de raio, centrada no ponto fixo. Os contactos deverão ser 
registados para a banda de 50 m, para a banda entre os 50 m os 250 m, e para o exterior 
da área de amostragem. Em cada ponto de amostragem deverá ser registada a hora de 
início e fim da amostragem, a espécie observada, número de indivíduos e respetiva 
localização da área de amostragem, face ao observador. A ficha de registo de dados 
deverá ter um esquema da área de amostragem, que permita o registo da localização 
dos contactos detetados. 

A abundância relativa será determinada apenas com base nos contactos identificados 
no interior da área de amostragem (circunferência de 250 m de raio). 

A diversidade de espécies deverá ser determinada pela compilação dos elencos 
detetados em todas as metodologias de amostragem empregues. 

8.1.1.6 RELAÇÃO ENTRE OS FATORES AMBIENTAIS E O PROJETO 

Com base nos resultados obtidos durante a monitorização deverão ser analisadas as 
características do projeto e da envolvente que poderão influenciar esses resultados, 
nomeadamente, relacionadas com a altura dos cabos, tipos e sensibilidade dos biótopos 
atravessados, altura da vegetação, pressão antropogénica, entre outros. 

8.1.1.7 ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Deverá ser analisada a adequabilidade das medidas de mitigação implementadas e, caso 
necessário, propor a sua adaptação, ou a implementação de medidas adicionais. 

8.1.1.8 PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

O plano de monitorização deverá abranger as fases de pré-construção (um ciclo anual), 
construção (enquanto durar a empreitada) e exploração (com a duração mínima de três 
anos), devendo após este período ser reavaliada a necessidade de continuidade da 
monitorização. Deverão ser elaborados relatórios anuais com os resultados de cada ciclo 
anual, e no caso do 2º relatório e seguintes estes deverão incluir uma análise 
comparativa da evolução temporal. 

O plano de monitorização deverá seguir a estrutura e especificações estabelecidas no 
Anexo V da Portaria 395/2015, de 4 de novembro. 
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8.1.2 DIRETRIZES PARA PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

8.1.2.1 INTRODUÇÃO 

A definição da necessidade de promover uma monitorização de ruído fica dependente 
da análise de impacte no ambiente sonoro a realizar em fase de RECAPE, sobre o projeto 
de execução da linha elétrica. Apenas nessa fase será possível determinar quais os 
potenciais recetores sensíveis passíveis de impacte, prospetivar o grau de grandeza da 
afetação e a periodicidade e frequência de monitorização. 

Para a fase de exploração afigura-se potencialmente relevante a definição de um 
programa de monitorização que permita obter informação de forma a caracterizar, 
entender e detetar, as tendências das variáveis “nível sonoro de ruído” no espaço e no 
tempo. O programa de monitorização do ruído terá como objetivos: 

• Informar sobre a situação real; 

• Avaliar do grau de incerteza inerente às técnicas de predição;  

• Verificar da eficácia das medidas de minimização adotadas; 

• Identificar tendências de forma a poder preveni-las, quando nocivas; 

• Informar da necessidade de medidas de minimização complementares. 

Caso se afigure necessária a elaboração de um Programa de Monitorização do Ambiente 
Sonoro, este será desenvolvido respeitando a seguinte estrutura: 

• O objetivo da monitorização 

• Os parâmetros a monitorizar – tipicamente Lden e Ln; 

• Os locais a monitorizar; 

• A frequência das ações de monitorização; 

• Técnicas e métodos de análise e equipamentos a utilizar – no integral respeito 
pelo quadro normativo aplicável; 

• Os indicadores de avaliação; 

• Medidas de gestão ambiental a adotar em função dos resultados da 
monitorização; 

• Periodicidade de elaboração dos Relatórios de Monitorização e critérios de 
decisão sobre a revisão do Programa de Monitorização apresentado – tendo em 
conta que uma monitorização é um processo dinâmico, por exemplo o número 
de pontos e a periodicidade das campanhas poderão ser ajustados sempre que 
qualquer ocorrência não prevista ou resultados não expectáveis o determinem. 
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8.1.2.2 OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

A monitorização do ruído visa por um lado 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. 

8.1.2.3 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

A monitorização a desenvolver consistirá na medição periódica dos valores do 
parâmetro nível sonoro contínuo equivalente ponderado A (LAeq, em dB(A)) do ruído 
ambiente (com origem no funcionamento da LMAT), apercebidos nos locais com 
ocupação sensível, durante a fase de exploração da mesma, até data a definir no âmbito 
do RECAPE, nos três períodos de referência regulamentares (diurno, entardecer e 
noturno), visando obter valores médios para os indicadores de ruído regulamentares 
Lden e Ln. 

Os períodos de referência referidos são: 

• Período diurno: 07h – 20h;  

• Período do entardecer: 20h – 23h; 

• Período noturno: 23h – 07h. 

As medições a efetuar devem permitir obter valores médios representativos dos 
indicadores de ruído acima referidos, correspondentes às situações a caracterizar, 
podendo ser efetuadas através de amostragens em intervalos de tempo dentro dos 
períodos de referência, e devendo ser repetidas em 2 (dois) dias distintos em cada um 
destes períodos.   

Atendendo às características da fonte sonora em estudo, a monitorização durante a fase 
de exploração, deve ser realizada no Verão e no Inverno, uma vez que corresponde a 
dois regimes de funcionamento distintos. Devendo ser privilegiados os dias húmidos de 
Inverno e dias secos no Verão, para os períodos de monitorização. 

Durante as medições dos níveis sonoros devem também ser registados os parâmetros 
meteorológicos com influência na propagação do ruído, designadamente a direção e a 
velocidade do vento, a temperatura e a humidade do ar. 
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8.1.2.4 LOCAIS A MONITORIZAR 

O critério adotado para identificação dos locais a monitorizar consiste na escolha de 
recetores de referência representativos das situações mais gravosas de exposição ao 
ruído com origem no funcionamento da LMAT em título, em cada zona com ocupação 
sensível (residencial, unidades hoteleiras, escolas, hospitais, etc.), quer na fase de obra, 
quer na fase de exploração da infraestrutura 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. 

Os locais de medição deverão ser confirmados in situ pelas equipas de monitorização, 
em função das características da cada zona, das possibilidades de acesso, da existência 
de condições adequadas à obtenção de registos representativos, e de outros fatores 
pertinentes, e devem ser devidamente identificados nos relatórios de monitorização, 
através da descrição detalhada da sua localização, acompanhada de indicação em planta 
e registo fotográfico. 

Como regra de princípio as medições acústicas deverão ser efetuadas em locais de 
acesso público, no exterior dos edifícios, a distâncias não inferiores a 3,5m das fachadas, 
de acordo com as Diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente. 

A identificação concreta dos recetores sensíveis a monitorizar deve ser efetuada em fase 
de RECAPE, após definido o traçado da linha. Não obstante, ter-se-ão em consideração 
preliminarmente os pontos de medição considerados como representativos no presente 
EIA, alvo de ajuste em função do futuro traçado e implantação de apoios e da seleção 
de outros pontos de medição mais adequados. 

8.1.2.5 PERIODICIDADE DAS CAMPANHAS DE MONITORIZAÇÃO 

A monitorização do ruído com origem na exploração da LMAT em título deverá ser 
efetuada periodicamente, nos locais com interesse, por forma a avaliar o cumprimento 
dos valores limite de exposição aplicáveis, estabelecidos no art.º 11.º do Decreto-Lei 
9/2007. 

A primeira campanha de monitorização (correspondente à fase de plena exploração) 
deverá ser realizada 12 meses após a entrada em funcionamento da LMAT; caso existam 
reclamações a monitorização deve ser efetuada de imediato. As campanhas de 
monitorização permitirão verificar das conclusões e recomendações do Estudo de 
Impacte Ambiental e RECAPE, designadamente dos níveis sonoros previstos e da 
adequação/eficácia das soluções implementadas ou preconizadas para cumprimento 
das exigências regulamentares. 

Após esta campanha propõe-se a revisão do plano de monitorização para aferir da real 
necessidade de prolongar a monitorização ou, pelo contrário, de concluir a mesma. 
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8.1.2.6 METODOLOGIA E CONDIÇÕES TÉCNICAS DE ANÁLISE 

Como referido anteriormente, a monitorização em causa consistirá na realização de 
campanhas de medição dos valores do parâmetro LAeq, em dB(A), do ruído ambiente 
durante o Verão e Inverno, nos locais com interesse, em intervalos de tempo durante 
os três períodos de referência (diurno, entardecer e noturno), através de amostragens 
em condições representativas da exploração da linha e das atividades locais, e com 
duração adequada face às flutuações dos estímulos sonoros em presença, ou seja, até 
ocorrer a estabilização do parâmetro de avaliação num sonómetro integrador. 

As campanhas de monitorização não deverão ser realizadas em condições pouco 
representativas, nem quando se verifiquem condições meteorológicas que possam 
determinar alterações significativas dos valores dos indicadores de ruído em avaliação 
(vento forte, chuva intensa, trovoada, etc.). Como anteriormente referido as campanhas 
de monitorização devem incluir o período de Inverno, com destaque para dias húmidos 
e o período de Verão privilegiando dias pouco húmidos ou secos. 

Deverão ser seguidos os procedimentos estabelecidos na regulamentação e 
normalização aplicáveis, designadamente no Decreto-Lei n.º 9/2007 e na Norma 
Portuguesa NP ISO 1996-1:2011 - “ACÚSTICA: DESCRIÇÃO E MEDIÇÃO DO RUÍDO AMBIENTE”.  

Em simultâneo com as medições acústicas deve ser efetuada uma apreciação qualitativa 
das características e origem dos estímulos sonoros registados, por forma a identificar e 
a eliminar a eventual contribuição de ruídos extemporâneos não representativos das 
condições em avaliação que possam influenciar os resultados das medições (por 
exemplo, latidos de cães provocados pela presença da equipa de monitorização, etc.). 

A avaliação do Critério de Incomodidade (n.º1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) 
assenta na determinação da diferença entre o nível de avaliação LAr e o nível sonoro LAeq 
correspondente ao ruído residual. A determinação do ruído residual (LAeq) deverá ser 
efetuada com recurso ao Modelo de Previsão de Níveis Sonoros desenvolvido para 
Linhas de Muito Alta Tensão pela ACUSTICONTROL, LDA. (2008) para a REN, S.A, e 
aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente, dada a impossibilidade de efetuar 
medições deste parâmetro junto dos recetores em análise, uma vez que o 
funcionamento da LMAT não pode, por questões operacionais, ser interrompido. 

8.1.2.7 EQUIPAMENTO DE REGISTO E ANÁLISE 

Os sonómetros a utilizar para monitorização do ruído devem cumprir as especificações 
e critérios da normalização aplicável nesta matéria (NP ISO 1996-1:2011 – PARTE 1: 
GRANDEZAS FUNDAMENTAIS E PROCEDIMENTOS), devem ser do tipo integrador, com 
capacidade de análise em frequência, e devem ainda estar verificados por laboratório 
competente e devidamente calibrados. 

Os microfones dos sonómetros devem estar equipados com protetores de vento 
apropriados e as características dos equipamentos utilizados devem ser registadas para 
fins de referência. 
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Devem ainda ser utilizados equipamentos calibrados para registo dos parâmetros 
meteorológicos com interesse (velocidade do vento, temperatura e humidade do ar). 

8.1.2.8 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados das campanhas de monitorização do ruído devem ser analisados nos 
termos das disposições expressas no REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO, que estabelece para 
o efeito os limites Lden ≤ 65 dB(A); Ln  ≤ 55 dB(A), para zonas mistas e Lden ≤ 55 dB(A); Ln  
≤ 45 dB(A), para zonas sensíveis. 

Os resultados das campanhas de monitorização devem também ser analisados tendo 
em consideração as previsões de níveis sonoros apresentadas no Estudo de Impacte 
Ambiental / RECAPE. 

Os resultados de cada campanha de monitorização do ruído (campanha de Inverno e 
Campanha de Verão) devem ser apresentados em relatório específico, integrando as 
informações constantes na Secção 8 da NP ISO 1996-1:2011 – “PARTE 2: RECOLHA DE DADOS 

RELEVANTES PARA O USO DO SOLO”, devendo a periodicidade desses relatórios corresponder 
à periodicidade das campanhas de monitorização. 

8.1.2.9 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Atendendo ao carácter previsional da metodologia utilizada para cálculo dos níveis 
sonoros com origem na LMAT em análise, não se exclui a possibilidade de ocorrerem 
situações em que as previsões apresentadas no presente estudo não se confirmem. 

Assim sendo, os resultados das campanhas de monitorização deverão também permitir 
identificar situações deste tipo, podendo nesses casos considerar-se necessário 
proceder à revisão/alteração das conclusões do presente estudo, integrando dados 
atualizados. Nestas situações poderá ser conveniente proceder também a ajustamentos 
no presente Plano de Monitorização do Ruído. 

Caso os resultados da monitorização confirmem a presença de condições acústicas que 
não respeitem as disposições regulamentares aplicáveis, deverá proceder-se à 
implementação de medidas para minimização do ruído, ou ao redimensionamento das 
medidas já implementadas, visando a adequada proteção dos recetores sensíveis. 

8.1.2.10 MECANISMOS DE REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

O presente Plano de Monitorização do Ruído deverá ser revisto sempre que sejam 
detetadas alterações anómalas significativas das condições acústicas previstas. 

Também nas situações em que os locais a monitorizar deixem de apresentar ocupação 
sensível ao ruído (por ex.: habitações expropriadas, devolutas, etc.), ou pelo contrário, 
quando surjam novos edifícios em locais afetados pelo ruído com origem no 
funcionamento da LMAT, será conveniente proceder à reformulação do presente plano 
de monitorização no que respeita aos locais a monitorizar. 
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Todas as ações / campanhas de monitorização acústica devem ser efetuadas por 
laboratório devidamente acreditado pelo IPAC – Instituto de Acreditação Português. 
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9 ANÁLISE COMPARATIVA DE TROÇOS ALTERNATIVOS E CORREDOR PREFERENCIAL 

9.1 ENQUADRAMENTO 

No presente Capítulo, procede-se a uma análise comparativa dos 16 troços e respetivas 
localizações alternativas avaliados ao longo do EIA 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 
negativos no cômputo geral dos vários descritores ambientais estudados e 
caracterizados, e por isso a solução menos desfavorável ambiental e socialmente. Na 
Figura 9.1 seguinte apresenta-se o enquadramento dos troços alternativos bem como a 
respetiva localização. 

Importa referir que, na fase de desenvolvimento do presente projeto (Estudo Prévio), o 
traçado da linha e respetiva localização dos apoios ainda não se encontra definida, não 
permitindo avaliar em toda a sua expressão, o impacte potencial a ser induzido pelo 
projeto, questão que será devidamente avaliada em sede de RECAPE.  

De facto, ao analisar-se troços com uma largura mínima de 400m identificam-se 
afetações qualitativa e quantitativamente indicativas sobre um conjunto de 
condicionantes e indicadores passíveis de representar/sofrer impactes pelo 
atravessamento ou mesmo proximidade do projeto da linha elétrica, que, 
eventualmente, com recurso a uma definição criteriosa de traçado e dos locais de 
implantação dos apoios, poderão ser evitados. Por outro lado, a ocorrência mais 
frequente de um determinado valor natural ou humano num determinado troço ou 
localização não resulta forçosamente numa maior magnitude ou extensão de impacte aí 
verificado. 

Deste modo, a análise comparativa agora apresentada assentará não só na potencial 
ocorrência de impactes (não correspondente a uma transposição direta do mesmo, dada 
a dificuldade de os precisar territorialmente na ausência de um traçado) no interior de 
cada troço ou localização, mas também na probabilidade de esses impactes virem a 
ocorrer perante uma definição de traçado ou em resultado da implementação de 
medidas de minimização apresentadas no Capítulo 7. 
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Figura 9.1 – Enquadramento dos 16 troços alternativos em análise  
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9.2 DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE COMPARATIVA 

No âmbito do projeto em análise, encontram-se em avaliação um conjunto de troços 
associados, alguns alternativos entre si, para a implantação da linha dupla Ponte de 
Lima- Fontefría, Troço Português, a 400 kV.  

No seguimento dos capítulos anteriores do EIA, estão em análise um total de 16 troços, 
dos quais apenas o Troço T1 se constitui como um Troço comum às várias alternativas 
possíveis. 

Na presente secção definem-se os critérios e indicadores que sustentam a análise 
comparativa, no pressuposto que se estão a avaliar corredores alternativos e não 
traçados alternativos, ou seja, não são conhecidos os impactes concretos de cada 
potencial traçado, pelo que se avaliam corredores pelo potencial e probabilidade de 
impactes que ocorram em função da instalação de um traçado nesta fase desconhecido, 
mas que permita que este se desenhe em fase posterior com a menor probabilidade de 
impacte possível em função das alternativas disponíveis. 

9.2.1 METODOLOGIA A ADOTAR 

Num Estudo de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio como é o presente caso, 

em que existem diversas alternativas para a localização do projeto, a seleção de critérios 

para proceder a análises comparativas no âmbito de cada fator ambiental constitui uma 

abordagem da maior importância para que seja adotada a alternativa que, no conjunto, 

se apresente como a mais favorável ou como a menos impactante. 

O efetivo interesse deste tipo de abordagem pressupõe a consideração das análises nos 

diversos fatores ambientais, como forma de garantir uma perspetiva holística na tomada 

de decisão. Contudo, é necessário que os critérios a considerar na análise sejam 

diferenciadores, ou seja, apresentem diferenças que permitam efetivamente graduar as 

alternativas, e que, cumulativamente, sejam também relevantes, isto é, sejam 

suscetíveis, pela sua importância intrínseca, de terem peso para, efetivamente, ter 

influência numa análise comparativa. 

Para o desenvolvimento desta análise, dividiu-se o trabalho em 4 Fases 
complementares: 

 

         

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Identificação e 
caracterização de 
condicionantes 
ambientais, indicadores 
e critérios de avaliação 
para análise 
comparativa dos troços 
em análise. 

Caracterização 
individualizada dos 
troços alternativos, 
atribuindo uma escala 
valorativa a cada 
critério considerado 

Normalização intra-
indicador dos valores 

Apresentação e 
aplicação do modelo 
de cálculo para seleção 
dos troços menos 
desfavoráveis 

Apresentação e 
discussão dos 
resultados obtidos 

Apresentação final do 
corredor preferencial 
selecionado 
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9.2.2 DEFINIÇÃO DE CONDICIONANTES, INDICADORES E CRITÉRIOS PARA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS 

VÁRIOS TROÇOS ALTERNATIVOS (FASE 1) 

A definição 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., devidamente 
adaptados à situação específica da área em estudo e envolvente próxima, para a 
definição/identificação de grandes condicionantes ambientais. Para o efeito, foram 
definidos 4 critérios com níveis de avaliação específicos: 

IMPEDITIVO/FORTEMENTE CONDICIONANTE: 

Fatores que, por condicionamento legalmente estabelecido, podem potencialmente impedir a 
instalação de linhas. Não obstante poderem existir fatores impeditivos, estes poderão ser 
reclassificados como fortemente condicionantes, sempre que seja possível adequar o projeto e 
suas componentes aos regimes legais de condicionamento que lhe estão associados, ainda que 
tal facto limite territorialmente a área em que estes se podem desenvolver e, como tal, limita a 
área que minimiza os potenciais impactes do projeto ou aconselham o estudo de outras 
alternativas. 

FORTEMENTE CONDICIONANTE: 

Fator cuja relevância ambiental, socioeconómica e/ou sociocultural pode originar impactes 
significativos. Estes fatores requerem uma adequação do projeto aos regimes legais de 
condicionamento que lhe estão associados, quer através de estudo de alternativas locais 
tecnológicas e de localização no interior dos corredores de estudo para a fase de Projeto de 
Execução (diferentes tipologias de apoios, ajuste de traçado pontuais considerando a exposição 
orográfica, entre outros), quer através de um traçado otimizado de projeto e de implantação de 
apoios, mesmo que a área territorial disponível para a minimização de impactes seja reduzida. 

RESTRITIVO: 

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 minimização dos impactes identificados. 

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 níveis de avaliação/condicionamento, de forma a facilitar a 
análise, procedeu-se à atribuição de uma cor para cada nível considerado: 

I Impeditivo R Restritivo 
FC Fortemente Condicionante C Condicionante 

 

No Quadro 9.1 seguinte são sistematizados os fatores considerados como 
representativos das principais condicionantes a avaliar em termos de avaliação 
comparativa, bem como os respetivos subfactores de análise/indicadores específicos, e 
correspondência com os níveis de avaliação, vertente socioambiental em análise e 
critérios de avaliação considerados. Importa salvaguardar que o presente projeto se 
encontra em Fase de Estudo Prévio, sendo que esse fator foi tido em consideração na 
distribuição das várias condicionantes ambientais pelos quatro critérios considerados. 
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Quadro 9.1 – Identificação dos níveis de avaliação definidos (impeditivos, fortemente condicionantes, restritivos e condicionantes) para cada fator e subfactor/indicador, com correspondência da vertente socioambiental em causa e critérios/nota 
metodológica para a sua avaliação 

FATORES 
SUB-FATORES DE ANÁLISE/ INDICADORES 

ESPECÍFICOS PARA A ÁREA DE ESTUDO 
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/ 

CONDICIONAMENTO 
VERTENTE 

SOCIOAMBIENTAL 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

OCORRÊNCIA 
NA AE 

Centros radioelétricos e ligações hertzianas 

Áreas de servidão radioelétrica 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 

Quantificação da área afeta às servidões radioelétricas. 
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas 
(salienta-se que sendo possível a compatibilização da infraestrutura com as servidões radioelétricas se 
reduz o nível de avaliação de potencialmente impeditivo para fortemente condicionante). 

 

Estações base da rede SIRESP e zona de segurança RESTRITIVO 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
Quantificação do número de estações base da rede SIRESP. 
Enquadramento e compatibilização no respetivo regime de condicionamento. 

 

Aeroportos, aeródromos, heliportos e outras 
instalações de apoio à navegação aérea 

─ 
IMPEDITIVO/ FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 

Quantificação da área afeta às servidões aeronáuticas; no projeto em apreço não foram identificadas 
infraestruturas ou servidões aplicáveis. 
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões aeronáuticas estabelecidas. 

 

Edifícios escolares e campos desportivos Campos desportivos 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 

Quantificação do número de campos desportivos (no caso em apreço, não foram identificados 
estabelecimentos de ensino). 
O Decreto-Lei n.º 11/2018, de 11 de fevereiro, determina no seu artigo 7.º a interdição da passagem de 
linhas elétricas sobre infraestruturas sensíveis, aplicando-se os afastamentos do n.º 3, artigo 28.º do 
RSLEAT. 
Enquadramento e compatibilização com as distâncias estabelecidas no Regulamento de Segurança de 
Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92, que apenas permite a 
passagem de linhas sobre estas infraestruturas em casos excecionais. 

 

Instalações militares ou afetas à defesa nacional ─ 
IMPEDITIVO/ FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 

Quantificação da área afeta às servidões militares no projeto em apreço não foram identificadas 
infraestruturas ou servidões aplicáveis. 
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. 

 

Vértices geodésicos ─ IMPEDITIVO 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
Quantificação do número de vértices geodésicos. 
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. 

 

Locais destinados ao armazenamento e manipulação 
de produtos explosivos 

─ 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 

Quantificação do número de edifícios das tipologias aplicáveis; no caso em apreço, não foram identificados 
quaisquer locais ou edificações desta tipologia. 
Enquadramento e compatibilização com as distâncias estabelecidas no Regulamento de Segurança de 
Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92. 

 

Locais destinados ao armazenamento, transporte e 
manuseamento de combustíveis líquidos ou gasosos 

Gasoduto 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 

Quantificação das infraestruturas das tipologias aplicáveis; no caso em apreço, apenas se verificou a 
presença de gasoduto da REN e quantificados os respetivos metros lineares abrangidos. 
Enquadramento e compatibilização com as distâncias estabelecidas no Regulamento de Segurança de 
Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92, e regimes de 
condicionamento específicos de cada infraestrutura. 

 

Áreas do SNAC: Áreas Protegidas, Áreas da Rede 
Natura 2000 (ZPE, SIC e sítios da Lista Nacional), IBAs 
(Zonas Importantes para as Aves), Sítios RAMSAR, 
Reservas da Biosfera 

Sítios de Importância Comunitária (RN2000) 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Biodiversidade 

Quantificação da área de SIC atravessada. 
Prevenir a interceção destas áreas no âmbito das diretivas comunitárias e sua transposição legal nacional. 

 

Reservas da Biosfera (zonas tampão e de transição) RESTRITIVO Biodiversidade 

Quantificação das zonas tampão e transição atravessadas (no caso em apreço não se verifica a interseção 
de zona núcleo). 
Enquadramento e compatibilização no âmbito das diretivas comunitárias e respetiva transposição legal 
nacional, atendendo ao regime de menor condicionamento associado a áreas tampão e de transição. 

 

Áreas de presença de espécies florísticas e/ou 
habitats sensíveis (incluídas nos anexos II e IV da 
Diretiva Habitats) 

Habitats sensíveis 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Biodiversidade 

Quantificação das seguintes componentes (no caso em apreço não se identificou componentes adicionais 
aplicáveis: habitats sensíveis e número de espécies florísticas protegidas ocorrentes. 

Para o efeito foram elencadas as espécies de flora protegidas e com interesse do ponto de vista da 
conservação potencialmente presentes - espécies listas nos anexos II e IV da Diretiva Habitats e outras 
espécies com estatuto biogeográfico (endemismos lusitânicos ou ibéricos) ou regimes de proteção 
específicos (como o sobreiro). Foram ainda identificados os habitats naturais e seminaturais constantes do 
Anexo I da Diretiva Habitats. 

A presença da linha pode constituir um fator adicional de ameaça quer para espécies florísticas sensíveis, 
quer para as espécies suportadas por habitats sensíveis legalmente protegidos, pelo que são áreas a evitar. 

 

Espécies florísticas protegidas 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Biodiversidade  

Património classificado ou em vias de classificação e 
respetivas zonas de proteção 

─ 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Património 

Quantificação do número de elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação. 
Enquadramento e compatibilização no âmbito das restrições legalmente estabelecidas. 

 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

778 

FATORES 
SUB-FATORES DE ANÁLISE/ INDICADORES 

ESPECÍFICOS PARA A ÁREA DE ESTUDO 
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/ 

CONDICIONAMENTO 
VERTENTE 

SOCIOAMBIENTAL 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

OCORRÊNCIA 
NA AE 

Povoações e edifícios habitados/ frequentados por 
pessoas (edifícios isolados, grupos de edifícios e 
núcleos urbanos) 

Áreas urbanas 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Usos do solo e 

componente social 

Quantificação das seguintes componentes, considerando o caso em apreço: áreas urbanas (contabilizando 
tecido urbano e urbanizável do COS e espaços urbanos e urbanizáveis dos PDM), número de 
empreendimentos turísticos e unidades de alojamento local existentes, número de recetores sensíveis, 
identificação e número/ distância de situações de estrangulamento, onde a secção mínima disponível de 
corredor para a potencial passagem da linha pode potenciar a exposição dos recetores aí localizados. 

Para a contabilização de situações de estrangulamento, foram considerados os casos em que a secção de 
corredor disponível para a passagem da linha é inferior a 150m, isto é, nas zonas de maior densidade de 
recetores, é verificada qual a zona com menor ocupação e, para esses locais, medida a distância disponível 
máxima entre dois recetores consecutivos ou, nos casos em que infraestruturas existentes como linhas 
elétricas ou autoestradas restringem o espaço disponível para a passagem da linha, distância máxima 
possível nessas zonas de estrangulamento entre recetor e essas infraestruturas. 

O Decreto-Lei n.º 11/2018, de 11 de fevereiro, determina no seu artigo 7.º a interdição da passagem de 
linhas elétricas sobre infraestruturas sensíveis, aplicando-se os afastamentos do n.º 3, artigo 28.º do 
RSLEAT. 
Prevenir a sobrepassagem e maximizar tanto quanto possível o afastamento à linha, devido à 
multiplicidade, sinergia e cumulatividade de impactes, e pelo potencial de contestação social. Interessa ter 
especialmente ter em conta: habitações, equipamentos de saúde, culto, lazer, espaços públicos muito 
frequentados, áreas turísticas. 

 

Empreendimentos turísticos e unidades de alojamento 
local existentes 

FORTEMENTE 
CONDICIONANTE 

Usos do solo e 
componente social 

 

Recetores sensíveis 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ambiente sonoro  

Situações de estrangulamento/ secção mínima 
disponível para passagem de linha elétrica 

FORTEMENTE 
CONDICIONANTE 

Ambiente sonoro  

Áreas afetas a futuros usos residenciais, urbanos ou 
turísticos 

UOPGs de cariz habitacional e/ou turístico 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Usos do solo e 

componente social 

Quantificação das seguintes áreas, considerando o caso em apreço: área de UOPG de cariz habitacional 
e/ou turístico e número de empreendimentos turísticos previstos. 
Para além dos fatores anteriores (povoações e edifícios habitados/frequentados por pessoas e áreas afetas 
a futuros usos residenciais, urbanos ou turísticos), acresce a potencial desvalorização da atratividade destas 
zonas como resultado da presença das linhas aéreas. 

 

Empreendimentos turísticos previstos 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Usos do solo e 

componente social 
 

Outras áreas sociais em meio não urbano ou não 
edificadas (espaços de festa, lazer, culto, etc.) 

Igrejas e capelas 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Usos do solo e 

componente social 

Quantificação do número de igrejas e capelas (no caso em apreço, não foram identificados outros espaços 
de importância social). 
Prevenir a afetação de zonas frequentadas pela população dada a sua grande valorização sociocultural. 

 

Pontos de tomada de água para combate a incêndios 
por meios aéreos 

─ 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
Quantificação do número de pontos e respetiva zona alargada de proteção. 
Áreas a evitar pela sua importância no combate a incêndios, por meios aéreos.  

 

Áreas agrícolas de regadio ou com ocupação cultural 
com especial importância económica (por exemplo: 
vinha) ou com elevado grau de mecanização 

Regadio com reduzido grau de mecanização 
(predominantemente com recurso a levadas) 

RESTRITIVO 
Usos do solo e 

componente social 

Quantificação da área de regadio atravessada (no caso em apreço não são identificadas áreas de regadio 
com elevado grau de mecanização e, como tal, com maiores restrições à passagem de linhas aéreas). 
Prevenir a afetação de potencial produtivo e importância económica, e pela existência de infraestruturas 
de rega, cuja utilização fica muito condicionada sob as linhas (aspersão, canhão) e pelos apoios (pivots). A 
utilização de meios mecânicos fica condicionada pelos apoios e sob as linhas. 

 

Indústria extrativa com explorações a céu aberto 

Pedreiras e sua zona de defesa 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
Quantificação da área ocupada pela pedreira e sua zona de defesa. 
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. 

 

Áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais 
(concedido) 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
Quantificação das áreas de prospeção e pesquisa. 
Embora estas áreas não constituam uma área de exploração diretamente condicionada, importa 
compatibilizar a instalação da linha com as áreas contratualizadas, entre o proponente, DGEG e REN, em 
função do regime a ela afeto. 

 

Áreas de período de exploração experimental CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
 

Festos e zonas de forte exposição visual 

Festos 
FORTEMENTE 

CONDICIONANTE 
Paisagem 

Quantificação das seguintes componentes: festos em metros lineares e áreas sensíveis visualmente 
expostas ou particular sensibilidade. 

A intrusão visual é um fator de degradação da paisagem, com incidência ao nível da perceção do seu valor e 
da qualidade de vida. Os festos são incluídos na análise como zonas de forte exposição visual. Outro 
critério/indicador prende-se com as áreas de sensibilidade paisagística de maior classificação - classes 
elevada e muito elevada - contabilizando a área visível classificada pelas referidas classes, incorporando 
assim a capacidade de absorção da paisagem e o número de observadores potenciais nesta análise. Por fim, 
inclui-se a análise das unidades de paisagem consideradas como mais sensíveis (nomeadamente áreas 
agrícolas nas Unidades Entre Lima e Cávado, encostas agrícolas e planaltos na unidade Entre Minho e Lima, 
encostas agrícolas e planaltos na unidade Serra da Peneda e Gerês, matriz agrícola na unidade Vale do 
Lima) à alteração das suas características em função da travessia e atravessamento da linha elétrica (esta 
contudo com um grau de condicionamento inferior às outras duas componentes, de maior peso nesta 
análise específica). 

 

Área visível classificada com sensibilidade paisagística 
elevada e muito elevada 

FORTEMENTE 
CONDICIONANTE 

Paisagem  

Unidades de paisagem com maior sensibilidade CONDICIONANTE Paisagem  
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FATORES 
SUB-FATORES DE ANÁLISE/ INDICADORES 

ESPECÍFICOS PARA A ÁREA DE ESTUDO 
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/ 

CONDICIONAMENTO 
VERTENTE 

SOCIOAMBIENTAL 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

OCORRÊNCIA 
NA AE 

Presença de elementos patrimoniais arquitetónicos 
ou arqueológicos 

─ RESTRITIVO Património 

Quantificação do número de ocorrências patrimoniais não classificadas. 
A potencial destruição desses valores deve ser evitada através do adequado planeamento da implantação 
de apoios. Sempre que não seja possível evitar estas áreas (e nesta fase antevê-se que tal é possível para 
todas as ocorrências), o grau de condicionamento depende da respetiva valoração e da possibilidade de 
medidas de minimização (sujeito a parecer da DGPC). 

 

Áreas especialmente definidas em Planos de 
Ordenamento do Território 

─ 

FORTEMENTE 
CONDICIONANTE/ 

RESTRITIVO 

Ordenamento do território e 
condicionantes ao uso do solo 

Quantificação da área afeta a espaços especialmente definidos em IGT, não refletidos nos demais 
indicadores aqui presentes, que importa compatibilizar com as respetivas limitações ou condicionalismos e 
minimizar as situações de conflito. Não foram identificadas áreas relevantes para a presente avaliação. 

 

Áreas de presença de espécies/habitat potencial de 
espécies com estatuto de ameaça em Portugal e na 
Europa 

Presença potencial de espécies de avifauna com 
estatuto de ameaça 

RESTRITIVO Biodiversidade 

De acordo com a informação secundária recolhida (sobretudo quadrículas UTM 10x10km), e conforme 
referenciado na secção 5.6 "Biodiversidade", todos os biótopos registam a presença potencial de espécies 
com estatuto de ameaça. Desta forma, a apresentação das áreas de habitats potenciais não significaria um 
critério diferenciador. Como tal, e com base nas referidas quadrículas UTM, foi quantificada a presença 
potencial de espécies de avifauna com estatuto de ameaça por troço. 

Os registos de fauna obtidos nos 62 pontos de amostragem foram considerados apenas de forma 
complementar a estes, tendo ainda em linha de conta como observações suplementares os demais 20 
registos de fauna realizados fora dos corredores. 

A presença da linha poderá constituir um fator adicional de ameaça para algumas destas espécies, 
considerando a possibilidade de mortalidade de aves por colisão. 

 

Área de ameaça/proteção a alcateias de lobo e áreas de 
ameaça/proteção relativas a aves de rapina (zona 
crítica para ninho de água-real e ninho de bufo-real) 

FORTEMENTE 
CONDICIONANTE 

Biodiversidade 

Quantificação das seguintes componentes (no caso em apreço, após a avaliação genérica, salientam-se os 
seguintes elementos como principais indicadores): área de alcateia de lobos, áreas de ameaça para aves de 
rapina. 
A presença da linha poderá constituir um fator adicional de ameaça para algumas destas espécies, devendo 
ser evitada a coincidência com área já identificadas como críticas ou de ameaça/proteção. 

 

Zonas onde existam outros projetos com impacte 
social negativo relevante 

Parques eólicos existentes e propostos RESTRITIVO 
Usos do solo e 

componente social 

Quantificação da área abrangida pelos limites de parques eólicos existentes e propostos. 
Não existe nenhuma servidão ou restrição legal estabelecida para esta condicionante, mas a sua presença 
pode induzir efeitos cumulativos negativos ao nível da perceção da população. 

 

Presença de linhas da RNT/AEs em situações de 
estrangulamento relativas a ocupação do tipo urbano/ 
populacional 

RESTRITIVO 
Usos do solo e 

componente social/ 
Ambiente sonoro 

Quantificação da extensão de linhas da RNT e de troços de autoestrada presente em situações de 
estrangulamento identificadas no âmbito do ambiente sonoro. 
A presença cumulativa de duas linhas (existente e implantação de uma nova) ou de uma linha e uma 
autoestrada (como infraestrutura linear com impacte potencialmente cumulativo) pode induzir efeitos 
cumulativos negativos ao nível da perceção da população e do ambiente acústico local. Estes efeitos 
potencialmente significativos são exclusivamente esperados nas situações de estrangulamento 
identificadas, uma vez que nas demais zonas é possível promover um maior afastamento da linha aos 
recetores sensíveis e, como tal, os efeitos cumulativos serão de menor grau. 

 

Áreas industriais ─ CONDICIONANTE 
Usos do solo e 

componente social 

Quantificação das áreas industriais existentes (considerando as respetivas classes da COS e PDM). 

Deve ser garantida a compatibilidade com instalações existentes ou previstas. 
 

Perímetros florestais legalmente estabelecidos e 
outras áreas florestais 

Áreas sujeitas a Regime Florestal RESTRITIVO 
Usos do solo e 

componente social 
Quantificação da área de Regime Florestal existente e outros espaços florestais com interesse para 
proteção ou conservação. 
A compatibilizar em função dos regimes de condicionamento associados, quer em termos de regime 
florestal, quer em termos de classes de PDM (Ponte de Lima, Vila Verde e Ponte da Barca). 

 

Espaços florestais de produção condicionada/ 
proteção/ conservação 

RESTRITIVO 
Usos do solo e 

componente social 
 

Travessia, cruzamento ou proximidade de cursos de 
água e planos de água 

─ CONDICIONANTE Paisagem 

Quantificação dos recursos hídricos superficiais principais em cada alternativa. 
A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no RSLEAT. A 
proximidade de planos de água está normalmente associada a zonas de forte sensibilidade ecológica, 
nomeadamente como zonas de presença de espécies avifaunísticas e estabelecendo corredores e 
conetividade ecológica entre massas de água próximas. 
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FATORES 
SUB-FATORES DE ANÁLISE/ INDICADORES 

ESPECÍFICOS PARA A ÁREA DE ESTUDO 
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/ 

CONDICIONAMENTO 
VERTENTE 

SOCIOAMBIENTAL 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

OCORRÊNCIA 
NA AE 

Cruzamento com infraestruturas lineares 

Linhas da Rede Nacional de Transporte e Eletricidade e 
suas faixas de servidão 

CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo Quantificação da extensão de linhas da RNT e estradas nacionais e autoestradas existentes. 
A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no RSLEAT e nas 
respetivas servidões. 

 

Estradas nacionais e autoestradas CONDICIONANTE 
Ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo 
 

Aproveitamento de espaço-canal de grandes 
infraestruturas lineares 

RESTRITIVO 

Biodiversidade/ 
Paisagem/ 

Usos do solo e 
componente social 

Quantificação da extensão de espaços-canal de grandes infraestruturas lineares (RNT e AE) de potencial 
aproveitamento para justapor a nova infraestrutura, na perspetiva que um impacte cumulativo negativo da 
concentração de infraestruturas lineares terá uma magnitude/significância inferior à criação de um impacte 
de uma nova infraestrutura numa zona não fragmentada/perturbada por outras infraestruturas deste tipo, 
ou seja, por exemplo em termos de fragmentação de habitats, degradação paisagística, perceção social da 
artificialização da paisagem é preferível concentrar uma nova infraestrutura junto de outras já existentes 
("alargando" o corredor de impacte) ao invés de promover a sua implantação em locais em perturbação 
visual, social e ecológica sem qualquer registo na situação atual (criando assim dois ou mais corredores de 
impacte). 
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9.3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS TROÇOS ALTERNATIVOS (FASE 2) 

No presente subcapítulo são identificados e qualificados os aspetos ambientais de 
maior relevância a nível de sensibilidade e condicionalismos de cada troço alternativo 
definido, que determinarão no seu conjunto os corredores alternativos para a posterior 
definição do corredor preferencial, sobre o qual será desenvolvido o projeto de 
execução (PE) da linha de transporte. 

Para a caracterização individual de cada troço alternativo em análise, procedeu-se à 
identificação e quantificação das várias condicionantes ambientais consideradas nos 
vários níveis de avaliação (fatores, indicadores e critérios inicialmente definidos), que 
servirão como base de cálculo na fase posterior de análise, correspondente à Fase 3. 

No quadro que se segue são assim detalhados e caracterizados individualmente os 
diversos fatores e subfactores/indicadores segundo escalas valorativas individualizadas 
por indicador – número de ocorrências, áreas, extensão linear, etc. – que permite uma 
análise qualitativa e quantitativa imediata para cada fator e subfactor/indicador. 

Sendo essas escalas valorativas de valor absoluto e diferenciadas por fator, importa para 
o exercício seguinte de comparação e para, dentro de cada indicador, apreender 
diretamente a hierarquia valorativa de cada troço, proceder à normalização dos valores 
absolutos em cada um dos indicadores individualizados, tomando por base 100 o valor 
absoluto mais elevado do conjunto dos troços e normalizando os demais valores do 
intervalo entre 0 (valor mínimo, menor grau de condicionamento) e 100 (valor máximo, 
maior grau de condicionamento) 29, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚. =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. −0)

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑚á𝑥. −0)
 𝑥 100 

em que,  

Valor norm. – valor normalizado; 

Valor abs. – corresponde ao valor absoluto do fator/condicionante do troço em análise 

Valor abs. global máx. – corresponde ao valor absoluto máximo do fator/condicionante em 
análise, considerando o conjunto total de troços em análise 

0 – valor mínimo de normalização 

 

29 O indicador “aproveitamento de espaços-canal de grandes infraestruturas lineares” constitui uma 
exceção. Conforme definido anteriormente, este indicador pretende refletir as situações mais favoráveis, 
para alguns aspetos socioambientais (não todos, como é o caso do ambiente sonoro), de potencial 
aproveitamento de espaços-canal existentes para minimizar a magnitude e significância dos respetivos 
impactes cumulativos. Desta forma, o troço onde a possibilidade de aproveitar espaços-canal existentes é 
máxima (ou seja, o valor absoluto do fator/indicador é máximo) será normalizado com o valor 0 (representa 
um menor grau de condicionamento), ao passo que neste caso os troços com o menor valor absoluto 
(menor aproveitamento de espaços-canal) assumem-se como o cenário de maior condicionamento – 
quando não existe qualquer possibilidade de aproveitamento terá o valor normalizado de 100. Tem-se: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚. =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. −𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑚á𝑥. )

(0 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑚á𝑥. )
 𝑥 100 
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A normalização da escala valorativa permite assim trabalhar com valores adimensionais 
para a hierarquização intra-indicador, mas também atribuir valores adimensionais ao 
variado conjunto de indicadores (com as respetivas escalas diferenciadas) e permitir, na 
fase seguinte, a sua análise comparativa numa base de avaliação comum e direta. 

Grosso modo, considera-se assim que, em cada indicador – e a base de análise é feita 
indicador a indicador – a normalização de valores permite hierarquizar os troços por 
grau potencial de afetação/condicionamento/sensibilidade para esse dado indicador. 
Ou seja, não é uma medida direta de impacte, uma vez que em sede de Estudo Prévio 
não é possível quantificar com rigor os impactes de uma linha e apoios ainda 
inexistentes, mas é uma medida de probabilidade de impacte e grau de 
condicionamento que indicie maiores hipóteses para a sua ocorrência. 

Importa ainda referir por fim que a análise se centra em termos de valores absolutos 
por indicador, e não valores relativos. Com efeito, dado que se pretende obter o 
corredor com o menor número e/ou grau de afetações negativas, a extensão do troço é 
uma mera opção de desenho de alternativas para conseguir esse objetivo, ou seja, um 
troço não deve ser mais valorizado por ser mais extenso (o que pode acontecer caso a 
análise se centrasse numa avaliação de valores relativos, como densidades, 
percentagens de afetação por área de troço, etc.), diminuindo potencialmente o peso 
relativo das afetações que nele ocorrem – até porque o valor absoluto do impacte 
tenderá a aumentar com a maior extensão dos troços. 

No DESENHO 25 do Volume III (Peças Desenhadas), apresenta-se a Carta de Grandes 
Condicionantes resultante de toda a avaliação e caracterização realizada ao longo do 
presente EIA. Neste desenho apresentam-se as condicionantes ambientais 
efetivamente relevantes e com “peso” que permitam a seleção dos troços onde se 
verifica um menor grau de condicionamento e condições menos desfavoráveis para a 
implantação do projeto da futura Linha Elétrica. De acordo com o Quadro 9.1 e 
sustentada na análise gráfica da Carta de Grandes Condicionantes, apresentam-se em 
seguida os quadros-síntese da caracterização por troço, incluindo: 

• Identificação dos fatores/indicadores aplicáveis a cada troço; 

• Identificação do nível de avaliação/condicionamento aplicável a cada indicador; 

• Quantificação do valor absoluto de cada indicador para cada troço (escala 
valorativa com as diversas dimensões/unidades); 

• Valor normalizado por indicador para cada troço, considerando uma análise 
intra-indicador. 

No Quadro 9.2 apresentam-se os Troços T1 ao T6, no Quadro 9.3 apresentam-se os 
Troços T7 ao T12 e no Quadro 9.4 apresentam-se os Troços T13 a T16. 

Por fim, de forma a simplificar e complementar a análise, apresenta-se no DESENHO 26 
(Volume III – Peças Desenhadas) uma representação gráfica dos troços alternativos 
considerando a reclassificação dos diversos fatores/subfactores (aqueles com 
possibilidade de representação espacial) nos 4 níveis de avaliação/condicionamento 
considerados conforme o Quadro 9.1. 
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Quadro 9.2 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos T1 ao T6 

FATORES/INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 
NÍVEL 
AVAL. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6  

Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. 

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e
 

Sítios de Importância Comunitária 
(RN2000) 

FC ─   ─   ─   SIC Rio Lima: 22,2 ha  26,4 
SIC Rio Lima: 52,4 
SIC Peneda Gerês: 31,6 ha  

100,0 SIC Rio Lima: 23,3 ha  27,7 

Reservas da Biosfera (zonas tampão e de 
transição) 

R ─   Gerês-Xurês: 6,7 ha 0,6 Gerês-Xurês: 37,5 ha 3,4 Gerês-Xurês: 85,8 ha 7,8 Gerês-Xurês: 1.094,15 ha 100,0 ─   

Habitats sensíveis (habitats naturais e 
seminaturais) 

FC 
4030pt2: 11,9 ha 
9230pt1: 13,8 ha 
92A0: 1,1 ha 

19,7 
4030pt2: 44,5 ha 
9230pt1: 17,1 ha 
92A0: 0,9 ha 

47,5 
4030pt2: 5,7 ha 
9230pt1: 31,0 ha 
91E0*pt1: 1,6 ha 

29,1 9230pt1: 3,4 ha 2,6 

4030pt2: 35,96 ha 
9230pt1: 20,8 ha 
91E0*pt1: 8,8 ha 
92A0: 3,2 ha 

52,3 

4030pt2: 6,8 ha 
9230pt1: 10,6 ha 
91E0*pt1: 2,8 ha 
92A0: 0,3 ha 

15,5 

Espécies de flora protegida FC 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 2 espécies: 
Ruscus aculeatus e 
Woodwardia radicans 

100,0 

Presença potencial de espécies de 
avifauna com estatuto de ameaça 

R 

Total potencial de 9 
espécies: Pernis apivorus, 
Milvus milvus, Accipiter 
gentilis, Falco subbuteo, 
Falco peregrinus, Actitis 
hypoleucos, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

69,2 

Total potencial de 9 
espécies: Circus pyrargus, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

69,2 

Total potencial de 6 
espécies: Circus pyrargus, 
Milvus milvus, Falco 
peregrinus, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

46,2 

Total potencial de 6 
espécies: Circus pyrargus, 
Milvus milvus, Falco 
peregrinus, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

46,2 

Total potencial de 8 
espécies: Circus pyrargus, 
Milvus milvus, Falco 
peregrinus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

61,5 

Total potencial de 10 
espécies: Circus pyrargus, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Actitis 
hypoleucos, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

76,9 

Área de ameaça/proteção a alcateias de 
lobo e áreas de ameaça/proteção 
relativas a aves de rapina (zona crítica 
para ninho de água-real e ninho de bufo-
real) 

FC ─   ─   
Alcateia confirmada de lobos 
(Vila Verde): 115,3 ha 

27,7 
Alcateia confirmada de lobos 
(Vila Verde): 27,9 ha 

6,7 

Alcateia confirmada de lobos 
(Vila Verde): 294,0 ha 
Zona crítica para a proteção 
a ninho de água-real e a 
ninho de bufo-real: 56,5 ha 

84,2 ─   

U
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 d
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Áreas urbanas FC Área total: 44,5 ha 100,0 ─   Área total: 13,1 ha 29,5 Área total: 3,0 ha 6,8 Área total: 16,5 ha 37,2 Área total: 7,7 ha 17,2 

Empreendimentos turísticos e unidades 
de alojamento local existentes 

FC ─   ─   
1 estabelecimento de 
alojamento local: Casa 
Oliveira 

12,5 ─   ─   
1 estabelecimento de 
alojamento local: Eido da 
Abelheira 

12,5 

UOPGs de cariz habitacional e/ou 
turístico 

FC ─   ─   ─   ─   ─   
Plano de Urbanização de S. 
João da Ribeira/Arcas 
(UOPG11): 9,71 ha 

100,0 

Empreendimentos turísticos previstos FC ─   ─   ─   

1 projeto de 
empreendimento turístico 
com parecer favorável: Casa 
do Côto do Gato 

100,0 ─   ─   

Igrejas e capelas FC 1 capela: Sra. da Conceição 50,0 ─   ─   ─   1 capela: S. Braz da Anta 50,0 ─   

Regadio com reduzido grau de 
mecanização (predominantemente com 
recurso a levadas) 

R 

Água do Lameirinho: 3,2 ha 
Custeira, Casal, Estadelha: 
42,4 ha 
Furoca: 5,0 ha 
Água do Lameirinho/Furoca: 
15,7 

50,2 ─   ─   ─   

Casal: 5,3 ha 
Jusão: 1,2 ha 
Passantes: 1,0 ha 
Poças da Bouça: 0,9 ha 
Sudres e Vilarinho: 15,2 ha 

17,9 Poça do Raso: 7,1 ha 5,3 

Parques eólicos existentes e propostos R ─   ─   ─   ─   

Parque eólico existente 
Alagoa de Cima: 4,7 ha 
(nenhum aerogerador 
intersetado) 

8,6 ─   
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FATORES/INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 
NÍVEL 
AVAL. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6  

Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. 

U
so

 d
o

 s
o

lo
 e

 c
o

m
p

o
n

e
n

te
 

so
ci

a
l (

co
n

t.
) 

Áreas Industriais C Área total: 22,5 ha 100,0 ─   ─   ─   ─   ─   

Áreas sujeitas a Regime Florestal R 
Perímetro florestal Entre 
Lima-Neiva: 232,6 ha 

78,5 ─   ─   ─   

Perímetro florestal Anta: 
123,8 ha 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 97,4 ha 

74,7 ─   

Espaços florestais de produção 
condicionada/ proteção/ conservação 

R 
Espaços florestais de 
produção condicionada: 
194,1 ha 

83,8 

Espaços florestais de 
produção condicionada: 0,2 
ha 
Espaços florestais de 
proteção: 88,3 ha 

38,2 

Espaços florestais de 
proteção: 180,4 ha 
Espaços naturais e florestais: 
22,2 ha 

87,4 

Espaços florestais de 
proteção: 82,5 ha 
Espaços naturais e florestais: 
45,4 ha 

55,2 
Espaços naturais e florestais 
de conservação: 37,0 ha 

16,0 
Espaços florestais de 
produção condicionada: 
219,8 ha 

94,8 

A
m

b
ie

n
te

 s
o

n
o

ro
 

Recetores sensíveis FC 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 160 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 40 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
47 

98,8 ─   

Recetores potenciais no 
interior do troço: 42 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 10 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
4 

25,9 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 14 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 11 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
14 

8,6 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 69 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 6 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
11 

42,6 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 51 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 18 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
22 

31,5 

Situações de estrangulamento/ secção 
mínima disponível para passagem de 
linha elétrica 

FC 

Gaião (P3): secção de 145m 
(recetores consecutivos) 
Albergaria: secção de 125m 
(recetores consecutivos) 

100,0 ─   ─   ─   

Senra: secção de 120m 
(recetor e linha existente) 
Souto da Lama (próximo 
P14): secção de 100m 
(recetor e linha existente) 

100,0 

Fonte do Monte (P9): secção 
de 140m (recetor e A3) 
Ribeira: secção de 150m 
(recetores consecutivos) 

100,0 

Presença de linhas da RNT/AEs existentes 
em situações de estrangulamento 
relativas a ocupação do tipo urbano/ 
populacional 

R 
Gaião (P3): 425m de AE 
existente 

47,2 ─   ─   ─   
Souto da Lama (próximo 
P14): 250m de extensão de 
linha RNT existente 

27,8 
Fonte do Monte (P9): 900m 
de extensão de AE existente 

100,0 

P
ai

sa
ge

m
 

Festos FC 
Extensão linear de festos: 
4.277,6m 

100,0 
Extensão linear de festos: 
2.445,8m 

57,2 
Extensão linear de festos: 
75,2m 

1,8 ─   
Extensão linear de festos: 
1.459,6m 

34,1 
Extensão linear de festos: 
1.482,5m 

34,7 

Área visível classificada com sensibilidade 
paisagística elevada e muito elevada 

FC Área total: 41,2 ha 16,6 Área total: 13,1 ha 5,3 Área total: 56,9 ha 22,9 Área total: 28,4 ha 11,4 Área total: 248,7 ha 100,0 Área total: 15,9 ha 6,4 

Unidades de paisagem com maior 
sensibilidade 

C 
UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 43,0 ha 

16,2 
UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 44,2 ha 

16,7 
UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 107,6 ha 

40,6 

UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 13,8 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 0,2 ha 

5,3 

UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 56,7 ha 
UP Serras da Peneda e 
Gerês/ encostas agrícolas e 
planaltos: 130,9 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 43,1 ha 

86,9 

UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 32,4 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 9,2 ha 

15,7 

Travessia, cruzamento ou proximidade de 
cursos de água e planos de água 

C 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 1.482,0m 

53,4 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 893,2m 

32,2 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 2.481,2m 

89,4 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 710,5m 

25,6 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 2.773,9m 

100,0 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 1.561,0m 

56,3 

P
at

ri
m

ó
n

io
 

cu
lt

u
ra
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Património classificado ou em vias de 
classificação e respetivas zonas de 
proteção 

FC ─   ─   ─   ─   ─   
Sítios em vias de 
classificação: 1 

100,0 

Presença de elementos patrimoniais 
arquitetónicos ou arqueológicos 

R 
Ocorrências não 
classificadas: 11 

100,0 ─   
Ocorrências não 
classificadas: 4 

36,4 
Ocorrências não 
classificadas: 2 

18,2 
Ocorrências não 
classificadas: 10 

90,9 
Ocorrências não 
classificadas: 2 

18,2 

O
rd

e
n
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e

n
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e
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ó
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o
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Feixe hertziano e sua zona de 
desobstrução 

FC 
Extensão de feixe hertziano 
Arga-Braga: 637,3m 

78,8 ─   ─   ─   ─   ─   

Estações base da rede SIRESP e zona de 
segurança 

R ─   
Zona de segurança da 
Estação de Oural: 3,0 ha 

100,0 ─   ─   ─   ─   

Campos desportivos FC 1 campo de futebol 50,0 ─   1 campo de futebol 50,0 ─   ─   ─   

Vértices geodésicos I ─   
Vértices geodésicos Barcas e 
Oural: 2 

100,0 ─   ─   ─   ─   

Gasoduto FC 
Extensão linear de gasoduto: 
431,5m 

19,5 ─   ─   ─   ─   ─   
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FATORES/INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 
NÍVEL 
AVAL. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6  

Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. 

O
rd

e
n
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e

n
to

 d
o

 t
e

rr
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ó
ri

o
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 c
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io

n
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 (
co

n
t.

) 

Pontos de tomada de água para combate 
a incêndios por meios aéreos 

FC 
1 ponto de tomada de água 
e zona de proteção alargada 

50,0 
1 zona de proteção alargada 
de ponto de tomada de 
água 

50,0 
1 ponto de tomada de água 
e zona de proteção alargada 

50,0 ─   
1 zona de proteção alargada 
de ponto de tomada de água 

50,0 ─   

Pedreiras e sua zona de defesa FC ─   ─   ─   
Pedreira de Valões e sua 
zona de defesa: 2,7 ha 

100,0 ─   ─   

Áreas de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais (concedido) 

C 
MNPP04712 (Marrancos): 
47,8 ha 

43,7 
MNPP04712 (Marrancos): 
109,4 ha 

100,0 ─   
MNPP04712 (Marrancos): 
52,5 ha 

48,0 ─   ─   

Áreas de período de exploração 
experimental 

C ─   ─   ─   MNPCE4712: 48,7 ha 100,0 ─   ─   

Linhas da Rede Nacional de Transporte e 
Eletricidade e suas faixas de servidão 

C Linhas de 400kV: 8.855,9m 18,0 ─   ─   ─   Linhas de 150kV: 49.102,6m 100,0 ─   

Estradas nacionais e autoestradas C 
AE: 1.073,8m 
EN: 1.711,5m 

53,4 ─   EN: 1.618,0m 31,0 EN: 700,2m 13,4 EN: 1.425,4m 27,3 
AE: 2.508,75m 
EN: 820,9m 

63,8 

Aproveitamento de espaço-canal de 
grandes infraestruturas lineares 

R 
Linhas de 400kV: 8.855,9m 
AE: 1.073,8m 

20,2 ─   ─   ─   Linhas de 150kV: 49.102,6m 100,0 AE: 2.508,75m 5,1 

 
Legenda: 

I Impeditivos FC Fortemente Condicionantes R Restritivos C Condicionantes 
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Quadro 9.3 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos T7 ao T12 

FATORES/INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 
NÍVEL 
AVAL. 

T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. 

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e
 

Sítios de Importância Comunitária 
(RN2000) 

FC ─   SIC Rio Lima: 6,6 ha  7,9 ─   ─   ─   ─   

Reservas da Biosfera (zonas tampão e de 
transição) 

R ─   ─   Gerês-Xurês: 61,0 ha 5,6 ─   Gerês-Xurês: 30,8 ha 2,8 Gerês-Xurês: 736,2 ha 67,3 

Habitats sensíveis (habitats naturais e 
seminaturais) 

FC 
4030pt2: 4,2 ha 
9230pt1: 1,4 ha 

4,3 
9230pt1: 6,4 ha 
92A0: 0,1 ha 

5,0 9230pt1: 2,0 ha 1,5 
9230pt1: 10,5 ha 
92A0: 0,8 ha 

8,6 9230pt1: 7,9 ha 6,0 

4030pt2: 93,9 ha 
8230: 0,7 ha 
9230pt1: 33,0 ha 
91E0*pt1: 1,9 ha 
92A0: 2,2 ha 

100,0 

Espécies de flora protegida FC 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 

Presença potencial de espécies de 
avifauna com estatuto de ameaça 

R 

Total potencial de 6 
espécies: Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

46,2 

Total potencial de 8 
espécies: Milvus milvus, 
Accipiter gentilis, Falco 
subbuteo, Falco peregrinus, 
Actitis hypoleucos, 
Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Emberiza citrinella 

61,5 

Total potencial de 7 
espécies: Milvus milvus, 
Accipiter gentilis, Falco 
subbuteo, Falco peregrinus, 
Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Emberiza citrinella 

53,8 

Total potencial de 7 
espécies: Milvus milvus, 
Accipiter gentilis, Falco 
subbuteo, Falco peregrinus, 
Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Emberiza citrinella 

53,8 

Total potencial de 7 
espécies: Milvus milvus, 
Accipiter gentilis, Falco 
subbuteo, Falco peregrinus, 
Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Emberiza citrinella 

53,8 

Total potencial de 8 
espécies: Circus pyrargus, 
Milvus milvus, Accipiter 
gentilis, Falco subbuteo, 
Falco peregrinus, 
Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Emberiza citrinella 

61,5 

Área de ameaça/proteção a alcateias de 
lobo e áreas de ameaça/proteção 
relativas a aves de rapina (zona crítica 
para ninho de água-real e ninho de bufo-
real) 

FC ─   ─   ─   ─   ─   
Alcateia provável de lobos 
(Boulhosa): 397,7 ha 

95,5 

U
so

 d
o

 s
o

lo
 e

 c
o

m
p

o
n

e
n

te
 s

o
ci

al
 

Áreas urbanas FC Área total: 1,4 ha 3,2 Área total: 27,6 ha 61,9 ─   ─   ─   Área total: 0,2 ha 0,3 

Empreendimentos turísticos e unidades 
de alojamento local existentes 

FC ─   

4 empreendimentos 
turísticos existentes: Casa da 
Ramada, Casa de Martim, 
Quinta do Bom Jesus do 
Canadelo e Quinta do 
Canadelo 
4 estabelecimentos de 
alojamento local: Casa 
Azevinho, Casa da Devesa, 
Casa Rural do Prôgo, Casa de 
Aveleira 

100,0 ─   ─   ─   ─   

UOPGs de cariz habitacional e/ou 
turístico 

FC 
Plano de Urbanização de 
Refoios (UOPG4): 0,72 ha 

7,5 
Plano de Urbanização de 
Ponte de Lima (UOPG1): 7,0 
ha 

72,0 ─   ─   ─   ─   

Empreendimentos turísticos previstos FC ─   ─   ─   ─   ─   ─   

Igrejas e capelas FC ─   2 capelas: Canadelo e S. Brás 100,0 ─   ─   ─   ─   

Regadio com reduzido grau de 
mecanização (predominantemente com 
recurso a levadas) 

R ─   

Abral, Correlo, Caneiro e Ou: 
6,5 ha 
Água da Ribeira de Fundelo: 
0,5 ha 
Água do Ribeiro: 6,3 ha 
Poça da Marmelada: 9,7 ha 
Soutulho: 1,8 ha 
Viasques e Outros: 106,9 ha 
Água da Ribeira de 
Fundelo/Viasques e Outros: 
0,2 ha 

100,0 ─   ─   ─   Chãos: 0,1 ha 0,1 
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FATORES/INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 
NÍVEL 
AVAL. 

T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. 

U
so

 d
o

 s
o

lo
 e

 c
o

m
p

o
n

e
n

te
 s

o
ci

al
 

(c
o

n
t.

) 

Parques eólicos existentes e propostos R ─   ─   
Parque eólico proposto: 13,1 
ha (nenhum aerogerador 
intersetado) 

24,1 ─   
Parque eólico proposto: 3,9 
ha (nenhum aerogerador 
intersetado) 

7,3 

Parque eólico existente 
Alagoa de Cima: 45,3 ha 
(nenhum aerogerador 
intersetado) 
Parque eólico proposto 
Cotão: 9,0 ha (nenhum 
aerogerador intersetado) 

100,0 

Áreas Industriais C ─   Área total: 1,1 ha 5,0 ─   ─   ─   ─   

Áreas sujeitas a Regime Florestal R 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 50,5 ha 

17,0 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 123,2 ha 

41,6 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 85,8 ha 

29,0 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 77,4 ha 

26,1 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 252,3 ha 

85,1 

Perímetro florestal Anta: 
152,9 ha 
Perímetro florestal Boalhosa: 
60,0 ha 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 39,4 ha 

85,1 

Espaços florestais de produção 
condicionada/ proteção/ conservação 

R 
Espaços florestais de 
produção condicionada: 
147,4 ha 

63,6 
Espaços florestais de 
produção condicionada: 
231,8 ha 

100,0 
Espaços florestais de 
produção condicionada: 52,3 
ha 

22,5 ─   
Espaços florestais de 
produção condicionada: 
144,4 ha 

62,3 ─   

A
m

b
ie

n
te

 s
o

n
o

ro
 

Recetores sensíveis FC 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 11 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 14 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
16 

6,8 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 162 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 44 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
35 

100,0 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 0 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 1 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
1 

0,0 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 8 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 0 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
0 

4,9 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 1 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 0 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
0 

0,6 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 13 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 17 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
28 

6,0 

Situações de estrangulamento/ secção 
mínima disponível para passagem de 
linha elétrica 

FC 
Tanque (P21): secção de 
135m (recetores 
consecutivos) 

50,0 

Casa Nova (P10): secção de 
40m (recetor e A3) 
Nova (P12): secção de 105m 
(recetores consecutivos) 

38,9 ─   
P13: secção de 145m 
(recetores consecutivos) 

50,0 ─   ─   

Presença de linhas da RNT/AEs existentes 
em situações de estrangulamento 
relativas a ocupação do tipo urbano/ 
populacional 

R ─   
Casa Nova (P10): 350m de 
extensão de AE existente 

  ─   ─   ─   ─   

P
ai

sa
ge

m
 

Festos FC 
Extensão linear de festos: 
3.392,4m 

79,3 ─   
Extensão linear de festos: 
1.625,9m 

38,0 ─   
Extensão linear de festos: 
711,9m 

16,6 
Extensão linear de festos: 
2.780,6m 

65,0 

Área visível classificada com sensibilidade 
paisagística elevada e muito elevada 

FC Área total: 46,8 ha 18,8 Área total: 69,5 ha 28,0 Área total: 58,8 ha 23,7 Área total: 5,6 ha 2,2 Área total: 16,7 ha 6,7 Área total: 192,5 ha 77,4 

Unidades de paisagem com maior 
sensibilidade 

C 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 56,6 ha 

21,3 

UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas: 18,6 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 211,4 ha 

86,7 ─   
UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas: 18,2 ha 

6,9 
UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas: 7,24 ha 

2,7 
UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas e 
planaltos: 265,4 ha 

100,0 

Travessia, cruzamento ou proximidade de 
cursos de água e planos de água 

C ─   ─   ─   ─   ─   
Extensão linear de linhas de 
água principais: 431,2m 

15,5 

P
at

ri
m

ó
n

io
 

cu
lt

u
ra

l 

Património classificado ou em vias de 
classificação e respetivas zonas de 
proteção 

FC 
Sítios classificados de 
Interesse Municipal: 1 

100,0 ─   ─   ─   ─   ─   

Presença de elementos patrimoniais 
arquitetónicos ou arqueológicos 

R 
Ocorrências não 
classificadas: 5 

45,5 
Ocorrências não 
classificadas: 2 

18,2 ─   ─   ─   
Ocorrências não 
classificadas: 1 

9,1 
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FATORES/INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 
NÍVEL 
AVAL. 

T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. 

O
rd

e
n

am
e

n
to

 d
o

 t
e

rr
it

ó
ri

o
 e

 c
o

n
d

ic
io

n
an
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s 

ao
 u

so
 d

o
 s

o
lo

 

Feixe hertziano e sua zona de 
desobstrução 

FC 
Extensão de feixe hertziano 
Arga-Ponte da Barca: 535,2m 

66,2 
Extensão de feixe hertziano 
Arga-Ponte da Barca: 808,0m 

100,0 ─   ─   ─   ─   

Estações base da rede SIRESP e zona de 
segurança 

R ─   ─   ─   ─   ─   ─   

Campos desportivos FC ─   
1 campo de futebol e 1 
polidesportivo 

100,0 ─   ─   ─   ─   

Vértices geodésicos I ─   
Vértice geodésico Chã de 
Oural: 1 

50,0 ─   ─   ─   ─   

Gasoduto FC ─   
Extensão linear de gasoduto: 
2.217,8m 

100,0 ─   ─   ─   ─   

Pontos de tomada de água para combate 
a incêndios por meios aéreos 

FC ─   ─   ─   ─   
1 ponto de tomada de água 
e zona de proteção alargada 

50,0 

1 ponto de tomada de água 
e 2 zonas de proteção 
alargada de ponto de 
tomada de água 

100,0 

Pedreiras e sua zona de defesa FC ─   ─   ─   ─   ─   ─   

Áreas de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais (concedido) 

C ─   ─   ─   ─   ─   ─   

Áreas de período de exploração 
experimental 

C ─   ─   ─   ─   ─   ─   

Linhas da Rede Nacional de Transporte e 
Eletricidade e suas faixas de servidão 

C ─   ─   ─   ─   ─   ─   

Estradas nacionais e autoestradas C 
AE: 165,3m 
EN: 571,9m 

14,1 
AE: 4.474,2m 
EN: 746,1m 

100,0 ─   ─   EN: 360,9m 6,9 EN: 1.708,3m 32,7 

Aproveitamento de espaço-canal de 
grandes infraestruturas lineares 

R AE: 165,3m 0,3 AE: 4.474,2m 9,1 ─   ─   ─   ─   

 
Legenda: 

I Impeditivos FC Fortemente Condicionantes R Restritivos C Condicionantes 
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Quadro 9.4 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos T13 ao T16 

FATORES/INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 
NÍVEL 
AVAL. 

T13 T14 T15 T16 

Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. 

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e
 

Sítios de Importância Comunitária 
(RN2000) 

FC ─   ─   ─   SIC Rio Minho: 14,4ha  17,2 

Reservas da Biosfera (zonas tampão e de 
transição) 

R Gerês-Xurês: 11,3 ha 1,0 ─   ─   Gerês-Xurês: 15,9 ha 1,5 

Habitats sensíveis (habitats naturais e 
seminaturais) 

FC 
4030pt2: 5,5 ha 
8230: 6,1 ha 
9230pt1: 7,5 ha 

14,4 

4020*: 2,1 ha 
4030pt2: 104,8 ha 
8230: 3,1 ha 
9230pt1: 10,9 ha 
9330: 0,6 ha 
91E0*pt1: 1,2 ha 
9260: 8,3 ha 

99,4 
4030pt2: 7,5 ha 
9230pt1: 1,0 ha 
91E0*pt1: 0,6 ha 

6,9 
4030pt2: 0,7 ha 
8230: 2,1 ha 
9230pt1: 3,1 ha 

4,5 

Espécies de flora protegida FC 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 2 espécies: 
Ruscus aculeatus e Quercus 
suber 

100,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

50,0 

Presença potencial de espécies de 
avifauna com estatuto de ameaça 

R 

Total potencial de 13 
espécies: Circus cyaneus, 
Circus pyrargus, Ac, Hf, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Cg, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

100,0 

Total potencial de 8 
espécies: Circus cyaneus, 
Milvus milvus, Accipiter 
gentilis, Falco subbuteo, 
Falco peregrinus, 
Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Emberiza citrinella 

61,5 

Total potencial de 8 
espécies: Circus cyaneus, 
Milvus milvus, Accipiter 
gentilis, Falco subbuteo, 
Falco peregrinus, 
Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Emberiza citrinella 

61,5 

Total potencial de 8 
espécies: Circus cyaneus, 
Milvus milvus, Accipiter 
gentilis, Falco subbuteo, 
Falco peregrinus, 
Caprimulgus europaeus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Emberiza citrinella 

61,5 

Área de ameaça/proteção a alcateias de 
lobo e áreas de ameaça/proteção 
relativas a aves de rapina (zona crítica 
para ninho de água-real e ninho de bufo-
real) 

FC 
Alcateia confirmada de lobos 
(Vez): 85,5 ha  

20,5 
Alcateia confirmada de lobos 
(Vez): 416,4 ha  

100,0 
Alcateia confirmada de lobos 
(Vez): 226,3 ha  

54,3 
Alcateia confirmada de lobos 
(Vez): 8,0 ha 

1,9 

U
so

 d
o

 s
o

lo
 e

 c
o

m
p

o
n

e
n

te
 s

o
ci

al
 

Áreas urbanas FC Área total: 0,1 ha 0,2 Área total: 4,0 ha 9,0 ─   ─   

Empreendimentos turísticos e unidades 
de alojamento local existentes 

FC ─   ─   ─   ─   

UOPGs de cariz habitacional e/ou 
turístico 

FC ─   ─   ─   ─   

Empreendimentos turísticos previstos FC ─   ─   ─   ─   

Igrejas e capelas FC ─   ─   ─   ─   

Regadio com reduzido grau de 
mecanização (predominantemente com 
recurso a levadas) 

R Levada de S. António: 8,6 ha 6,5 
Levada de S. António: 0,9 ha 
Rego do Porto a Pereiro: 0,7 
ha 

1,2 Levada de S. António: 0,7 ha 0,5 ─   

Parques eólicos existentes e propostos R 
Parque eólico existente Alto 
Minho I: 3,3 ha (nenhum 
aerogerador intersetado) 

6,1 ─   ─   ─   

Áreas Industriais C ─   ─   ─   ─   

Áreas sujeitas a Regime Florestal R 

Perímetro florestal Anta: 
158,3 ha 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 15,2 ha 

58,5 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 296,3 ha 

100,0 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 74,7 ha 

25,2 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 66,7 ha 

22,5 

Espaços florestais de produção 
condicionada/ proteção/ conservação 

R ─   ─   ─   ─   
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FATORES/INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 
NÍVEL 
AVAL. 

T13 T14 T15 T16 

Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. Avaliação Norm. 

A
m

b
ie

n
te

 s
o

n
o

ro
 

Recetores sensíveis FC 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 0 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 10 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
11 

0,0 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 3 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 14 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
5 

1,9 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 2 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 1 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
8 

1,2 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 2 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 2 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
3 

1,2 

Situações de estrangulamento/ secção 
mínima disponível para passagem de 
linha elétrica 

FC ─   ─   ─   
Pomar (EN202, P20): secção 
de 115m (recetor e limite do 
corredor) 

50,0 

Presença de linhas da RNT/AEs existentes 
em situações de estrangulamento 
relativas a ocupação do tipo urbano/ 
populacional 

R ─   ─   ─   ─   

P
ai

sa
ge

m
 

Festos FC 
Extensão linear de festos: 
707,8m 

16,5 
Extensão linear de festos: 
455,1m 

10,6 
Extensão linear de festos: 
788,7m 

18,4 ─   

Área visível classificada com sensibilidade 
paisagística elevada e muito elevada 

FC Área total: 35,9 ha 14,4 Área total: 1,5 ha 0,6 ─   ─   

Unidades de paisagem com maior 
sensibilidade 

C 
UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas: 17,1 ha 

6,5 
UP Serras da Peneda e 
Gerês/ encostas agrícolas: 
0,9 ha 

0,3 
UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas: 19,2 ha 

7,3 

UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas: 0,8 ha 
UP Vale do Minho/ baixas 
agrícolas: 18,2 ha 

7,2 

Travessia, cruzamento ou proximidade de 
cursos de água e planos de água 

C 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 770,2m 

27,8 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 597,1m 

21,5 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 552,1m 

19,9 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 403,3m 

14,5 

P
at

ri
m

ó
n

io
 

cu
lt

u
ra

l 

Património classificado ou em vias de 
classificação e respetivas zonas de 
proteção 

FC ─   ─   ─   ─   

Presença de elementos patrimoniais 
arquitetónicos ou arqueológicos 

R 
Ocorrências não 
classificadas: 1 

9,1 ─   ─   ─   

O
rd

e
n

am
e

n
to
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o

 t
e
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o
 s

o
lo

 

Feixe hertziano e sua zona de 
desobstrução 

FC ─   ─   ─   ─   

Estações base da rede SIRESP e zona de 
segurança 

R ─   ─   ─   ─   

Campos desportivos FC ─   ─   ─   ─   

Vértices geodésicos I ─   ─   ─   ─   

Gasoduto FC ─   ─   ─   ─   

Pontos de tomada de água para combate 
a incêndios por meios aéreos 

FC ─   ─   ─   ─   

Pedreiras e sua zona de defesa FC ─   ─   ─   ─   

Áreas de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais (concedido) 

C ─   ─   ─   ─   

Áreas de período de exploração 
experimental 

C ─   ─   ─   ─   

Linhas da Rede Nacional de Transporte e 
Eletricidade e suas faixas de servidão 

C Linhas de 150kV: 812,0m 1,7 ─   ─   ─   

Estradas nacionais e autoestradas C EN: 567,9m 10,9 ─   ─   EN: 166,2m 3,2 

Aproveitamento de espaço-canal de 
grandes infraestruturas lineares 

R Linhas de 150kV: 812,0m 1,7 ─   ─   ─   

Legenda: 

I Impeditivos FC Fortemente Condicionantes R Restritivos C Condicionantes 
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9.4 ANÁLISE COMPARATIVA DE TROÇOS ALTERNATIVOS (FASE 3) 

Para que os fatores e subfactores/indicadores considerados na análise sejam 

diferenciadores, ou seja, atribuam uma medida quantitativa adimensional que permita 

efetivamente graduar as alternativas, na presente fase procedeu-se à ponderação inter-

fator/subfactor em função do nível de condicionamento a eles associado. 

Esta ponderação recairá sobre o valor normalizado, que numa primeira fase permitiu 

criar uma valoração por fator e indicador adimensional para identificar, para cada fator 

e indicador, qual o troço menos desfavorável. Sobre esse valor normalizado é aplicado 

um peso de ponderação que reflita, para cada fator e indicador, o nível/grau de 

condicionamento que lhe está subjacente, tendo em conta as definições e pressupostos 

definidos na secção 9.2. 

Obter-se-á assim um valor final, adimensional e diretamente comparável para todos os 

troços, fatores, subfactores/indicadores e níveis de avaliação. 

Importa esclarecer desde já que a metodologia de base e modelo de cálculo a aplicar 
pretende ser uma ferramenta de auxílio à decisão, socorrendo-se de um conjunto de 
indicadores e ponderação simplificada segundo níveis de condicionamento. A 
ponderação detalhada da importância e significância de cada fator em função do valor 
intrínseco de cada fator e subfactor ambiental e social, a hierarquização e relevância 
relativa entre fatores e subfactores, de diferentes descritores e componentes 
ambientais e sociais, revester-se-ia de um exercício complexo, de interpretação e 
avaliação falível. Como ferramenta de apoio, importa assim que o exercício comparativo 
seja percetível, direto nos seus objetivos e premissas, e que facilite a interpretação e a 
obtenção de uma hierarquização, ainda que debatível, coerente. 

Com efeito, a avaliação quantitativa não dispensa a avaliação qualitativa, quer dos 
fatores e indicadores em causa, quer da sua avaliação intrínseca, conforme 
representada por troço no Quadro 9.2, Quadro 9.3 e Quadro 9.4. 

O modelo de cálculo a aplicar terá em consideração a seguinte metodologia: 

I. Cálculo do valor ponderado por nível de avaliação/condicionamento (conforme 
o Quadro 9.5) por indicador e por troço, tendo por base a caracterização por 
troço do Quadro 9.2, Quadro 9.3 e Quadro 9.4; 

II. Quadro-síntese de valores ponderados por nível de avaliação/ condicionamento 
e por troço (Quadro 9.6); 

III. Avaliação comparativa em sucessão de troços que se constituam como 
alternativas diretas entre eles, sustentada nos valores ponderados por nível de 
avaliação/ condicionamento, com inclusão de quadro-síntese final de 
hierarquização de corredores alternativos (Quadro 9.7). 
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I. CÁLCULO DO VALOR PONDERADO POR NÍVEL DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO 

De forma a diferenciar os diferentes fatores e indicadores segundo os níveis de 
avaliação/condicionamento considerados, procedeu-se à atribuição de índices de 
ponderação (pesos) a cada nível, conforme se apresenta abaixo: 

 Fator Impeditivo 1,0 
Peso máximo dado que constituem elementos que 
impedem a passagem da linha em função dos seus regimes 
de condicionamento. 

 
Fator Fortemente 
Condicionante 

0,75 
Peso relativo elevado, já que, apesar de a sua presença não 
impedir a passagem da linha, estarão tipicamente 
associados impactes significativos. 

 Fator Restritivo 0,5 
Peso relativo médio, pois os impactes relacionados são 
moderadamente significativos, não obstante a 
implementação de medidas de mitigação. 

 
Fator 
Condicionante 

0,25 

Peso relativo reduzido, dado que os impactes relacionados 
são pouco significativos, residuais pela implementação de 
medidas de mitigação, não obstante devam ser 
identificados e tidos em consideração na presente análise. 

 

Para o Fator “Impeditivo” o peso atribuído é o máximo, correspondendo ao valor de 1,0 
que equivale a 100%; para o Fator “Fortemente Condicionante” o peso atribuído é de 
0,75; para o Fator “Restritivo” o peso atribuído corresponde a 0,5; e por último, para o 
Fator “Condicionante” o peso atribuído é de 0,25. 

Da aplicação dos fatores de ponderação resulta o quadro que se segue. Para efeitos de 
consulta e sucessão da análise anterior, apresenta-se o quadro seguinte por fator, 
indicador e troço, com identificação de: 

•  “Valor Norm.” – Valor normalizado, para análise intra-critério, calculado e 
apresentado conforme a secção 9.3 a partir da normalização dos valores 
absolutos multidimensionais (não normalizados) de cada fator/indicador; 

• “Valor Pond.” – Valor ponderado, para análise intra-critério considerando os 
níveis de avaliação/condicionamento. 

No Quadro 9.5 seguinte assinalou-se a negrito qual o troço mais desfavorável para cada 
critério, para facilitar a consulta. 
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Quadro 9.5 – Valores normalizados e ponderados por indicador e por troço 

FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

BIODIVERSIDADE 

Sítios de Importância Comunitária 
(RN2000) 

FC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 19,8 100,0 75,0 27,7 20,8 0,0 0,0 7,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 12,9 

Reservas da Biosfera (zonas 
tampão e de transição) 

R 0,0 0,0 0,6 0,3 3,4 1,7 7,8 3,9 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 2,8 0,0 0,0 2,8 1,4 67,3 33,6 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 

Habitats sensíveis (habitats 
naturais e semi-naturais) 

FC 19,7 14,7 47,5 35,7 29,1 21,8 2,6 1,9 52,3 39,2 15,5 11,6 4,3 3,2 5,0 3,7 1,5 1,1 8,6 6,4 6,0 4,5 100,0 75,0 14,4 10,8 99,4 74,6 6,9 5,2 4,5 3,4 

Espécies de flora protegida FC 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 100,0 75,0 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 100,0 75,0 50,0 37,5 50,0 37,5 

Presença potencial de espécies de 
avifauna com estatuto de ameaça 

R 69,2 34,6 69,2 34,6 46,2 23,1 46,2 23,1 61,5 30,8 76,9 38,5 46,2 23,1 61,5 30,8 53,8 26,9 53,8 26,9 53,8 26,9 61,5 30,8 100,0 50,0 61,5 30,8 61,5 30,8 61,5 30,8 

Área de ameaça/proteção a 
alcateias de lobo e áreas de 
ameaça/proteção relativas a aves 
de rapina (zona crítica para ninho 
de água-real e ninho de bufo-real) 

FC 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 20,8 6,7 5,0 84,2 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,5 71,6 20,5 15,4 100,0 75,0 54,3 40,8 1,9 1,4 

USO DO SOLO E COMPONENTE SOCIAL 

Áreas urbanas FC 100,0 75,0 0,0 0,0 29,5 22,1 6,8 5,1 37,2 27,9 17,2 12,9 3,2 2,4 61,9 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 9,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Empreendimentos turísticos e 
unidades de alojamento local 
existentes 

FC 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 9,4 0,0 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

UOPGs de cariz habitacional e/ou 
turístico 

FC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0 7,5 5,6 72,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Empreendimentos turísticos 
previstos 

FC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Igrejas e capelas FC 50,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regadio com reduzido grau de 
mecanização (predominantemente 
com recurso a levadas) 

R 50,2 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 8,9 5,3 2,7 0,0 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6,5 3,3 1,2 0,6 0,5 0,3 0,0 0,0 

Parques eólicos existentes e 
propostos 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 12,0 0,0 0,0 7,3 3,6 100,0 50,0 6,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas Industriais C 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas sujeitas a Regime Florestal R 78,5 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 37,3 0,0 0,0 17,0 8,5 41,6 20,8 29,0 14,5 26,1 13,1 85,1 42,6 85,1 42,6 58,5 29,3 100,0 50,0 25,2 12,6 22,5 11,3 

Espaços florestais de produção 
condicionada/ proteção/ 
conservação 

R 83,8 41,9 38,2 19,1 87,4 43,7 55,2 27,6 16,0 8,0 94,8 47,4 63,6 31,8 100,0 50,0 22,5 11,3 0,0 0,0 62,3 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

AMBIENTE SONORO 

Recetores sensíveis FC 98,8 74,1 0,0 0,0 25,9 19,4 8,6 6,5 42,6 31,9 31,5 23,6 6,8 5,1 100,0 75,0 0,0 0,0 4,9 3,7 0,6 0,5 8,0 6,0 0,0 0,0 1,9 1,4 1,2 0,9 1,2 0,9 

Situações de estrangulamento/ 
secção mínima disponível para 
passagem de linha elétrica 

FC 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0 100,0 75,0 50,0 37,5 100,0 75,0 0,0 0,0 50,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 37,5 

Presença de linhas da RNT/AEs 
existentes em situações de 
estrangulamento relativas a 
ocupação do tipo urbano/ 
populacional 

R 47,2 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 13,9 100,0 50,0 0,0 0,0 38,9 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

Valor 
Norm. 

Valor 
Pond. 

PAISAGEM 

Festos FC 100,0 75,0 57,2 42,9 1,8 1,3 0,0 0,0 34,1 25,6 34,7 26,0 79,3 59,5 0,0 0,0 38,0 28,5 0,0 0,0 16,6 12,5 65,0 48,8 16,5 12,4 10,6 8,0 18,4 13,8 0,0 0,0 

Área visível classificada com 
sensibilidade paisagística elevada 
e muito elevada 

FC 16,6 12,4 5,3 4,0 22,9 17,2 11,4 8,6 100,0 75,0 6,4 4,8 18,8 14,1 28,0 21,0 23,7 17,7 2,2 1,7 6,7 5,0 77,4 58,1 14,4 10,8 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Unidades de paisagem com maior 
sensibilidade 

C 16,2 4,1 16,7 4,2 40,6 10,1 5,3 1,3 86,9 21,7 15,7 3,9 21,3 5,3 86,7 21,7 0,0 0,0 6,9 1,7 2,7 0,7 100,0 25,0 6,5 1,6 0,3 0,1 7,3 1,8 7,2 1,8 

Travessia, cruzamento ou 
proximidade de cursos de água e 
planos de água 

C 53,4 13,4 32,2 8,1 89,4 22,4 25,6 6,4 100,0 25,0 56,3 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 3,9 27,8 6,9 21,5 5,4 19,9 5,0 14,5 3,6 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Património classificado ou em vias 
de classificação e respectivas 
zonas de proteção 

FC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Presença de elementos 
patrimoniais arquitetónicos ou 
arqueológicos 

R 100,0 50,0 0,0 0,0 36,4 18,2 18,2 9,1 90,9 45,5 18,2 9,1 45,5 22,7 18,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 4,5 9,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Feixe hertziano e sua zona de 
desobstrução 

FC 78,8 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2 49,6 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estações base da rede SIRESP e 
zona de segurança 

R 0,0 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Campos desportivos FC 50,0 37,5 0,0 0,0 50,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vértices geodésicos I 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gasoduto FC 19,5 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pontos de tomada de água para 
combate a incêndios por meios 
aéreos 

FC 50,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 0,0 0,0 50,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 37,5 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pedreiras e sua zona de defesa FC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais (concedido) 

C 43,7 10,9 100,0 25,0 0,0 0,0 48,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Áreas de período de exploração 
experimental 

C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Linhas da Rede Nacional de 
Transporte e Eletricidade e suas 
faixas de servidão 

C 18,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estradas nacionais e autoestradas C 53,4 13,3 0,0 0,0 31,0 7,7 13,4 3,4 27,3 6,8 63,8 15,9 14,1 3,5 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 1,7 32,7 8,2 10,9 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,8 

Aproveitamento de espaço-canal 
de grandes infraestruturas lineares 

R 79,8 39,9 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0,0 94,9 47,4 99,7 49,8 90,9 45,4 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 98,3 49,2 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 

 
Legenda: 

I Impeditivos FC Fortemente Condicionantes R Restritivos C Condicionantes 
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II. QUADRO-SÍNTESE DE VALORES PONDERADOS 

Do quadro anterior, e para facilitar a consulta e aferir quais os troços que mais 
negativamente (assim como a análise oposta, relativa aos menos desfavoráveis) são 
influenciados pelo conjunto de fatores e indicadores definidos, apresenta-se o seguinte 
quadro-síntese de três parâmetros de análise discriminados por nível de 
avaliação/condicionamento, 

• número de indicadores (contabilização do número de indicadores do Quadro 9.5 
para os quais se identificou um valor de avaliação), 

• valor normalizado (soma dos valores normalizados calculados no Quadro 9.5 
para cada indicador), 

• valor ponderado (soma dos valores ponderados calculados no Quadro 9.5 para 
cada indicador), 

e finalmente o valor de ponderação global por troço, como indicador primário, resultado 
da soma dos valores ponderados identificados por nível de avaliação/condicionamento 
(impeditivo, fortemente condicionante, restritivo e condicionante). 

Para facilitar a consulta assinalou-se a negrito as opções mais desfavoráveis por fator e 
a sublinhado a pior opção. 

Quadro 9.6 – Quadro-síntese de valores ponderados de avaliação por troço 

TROÇOS PARÂMETROS 

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO 
VALOR PONDERADO 

GLOBAL I FC R C 
       

T1 

N.º indicadores 0 12 7 6 ― 

Valor normalizado ― 733,2 508,7 284,7 ― 

Valor ponderado ― 549,9 254,4 71,2 875,4 
       

T2 

N.º indicadores 1 5 4 3 ― 

Valor normalizado 100,0 210,0 308,1 148,9 ― 

Valor ponderado 100,0 157,5 154,0 37,2 448,7 
       

T3 

N.º indicadores 0 10 4 3 ― 

Valor normalizado ― 299,4 273,3 161,0 ― 

Valor ponderado ― 224,5 136,7 40,3 401,4 
       

T4 

N.º indicadores 0 9 4 5 ― 

Valor normalizado ― 312,5 227,4 192,3 ― 

Valor ponderado ― 234,4 113,7 48,1 396,1 
       

T5 

N.º indicadores 0 11 9 4 ― 

Valor normalizado ― 700,4 397,4 314,2 ― 

Valor ponderado ― 525,3 198,7 78,6 802,5 
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TROÇOS PARÂMETROS 

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO 
VALOR PONDERADO 

GLOBAL I FC R C 
       

T6 

N.º indicadores 0 11 6 3 ― 

Valor normalizado ― 545,5 390,2 135,7 ― 

Valor ponderado ― 409,1 195,1 33,9 638,1 
       

T7 

N.º indicadores 0 10 5 2 ― 

Valor normalizado ― 386,0 271,9 35,4 ― 

Valor ponderado ― 289,5 135,9 8,9 434,3 
       

T8 

N.º indicadores 1 13 7 3 ― 

Valor normalizado 50,0 924,7 451,1 191,6 ― 

Valor ponderado 50,0 693,6 225,5 47,9 1.017,0 
       

T9 

N.º indicadores 0 4 5 0 ― 

Valor normalizado ― 113,2 235,0 0,0 ― 

Valor ponderado ― 84,9 117,5 0,0 202,4 
       

T10 

N.º indicadores 0 5 2 1 ― 

Valor normalizado ― 115,8 180,0 6,9 ― 

Valor ponderado ― 86,8 90,0 1,7 178,5 
       

T11 

N.º indicadores 0 6 5 2 ― 

Valor normalizado ― 130,0 311,4 9,6 ― 

Valor ponderado ― 97,5 155,7 2,4 255,6 
       

T12 

N.º indicadores 0 8 6 3 ― 

Valor normalizado ― 498,8 423,2 148,3 ― 

Valor ponderado ― 374,1 211,6 37,1 622,7 
       

T13 

N.º indicadores 0 6 7 4 ― 

Valor normalizado ― 116,1 279,6 46,8 ― 

Valor ponderado ― 87,1 139,8 11,7 238,6 
       

T14 

N.º indicadores 0 7 3 2 ― 

Valor normalizado ― 321,6 262,8 21,9 ― 

Valor ponderado ― 241,2 131,4 5,5 378,1 
       

T15 

N.º indicadores 0 5 3 2 ― 

Valor normalizado ― 131,0 187,3 27,2 ― 

Valor ponderado ― 98,2 93,6 6,8 198,6 
       

T16 

N.º indicadores 0 6 3 3 ― 

Valor normalizado ― 124,9 185,5 24,9 ― 

Valor ponderado ― 93,6 92,7 6,2 192,6 

Legenda: 

I Impeditivos FC Fortemente Condicionantes R Restritivos C Condicionantes 

 

Os troços com maior grau de condicionamento, numa análise individualizada, 
correspondem por ordem aos seguintes – T8 / T1 / T5. 
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III. AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

No geral, no seguimento dos capítulos anteriores do EIA, estão em análise um total de 
16 troços, dos quais, apenas o Troço 1 se constitui como um troço comum às várias 
alternativas possíveis. Os restantes troços podem ser associados nas seguintes 
alternativas possíveis: 

• 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 

Na Figura 9.2 apresentam-se as conjugações de troços resultando nas várias alternativas 
de corredores referidas. 

Da sua observação, é visível que constituem alternativas diretas entre si as seguintes: 

• 1 – Troço comum, sem alternativa; 

• 2A/2B/3A/3B/3C; 

• 4A/4B. 

No final, chegar-se-á a um Corredor preferencial para o desenvolvimento do futuro 
traçado da Linha elétrica (Fase de Projeto de Execução), que será necessariamente 
constituído pelas seguintes Alternativas: 

 

T1 + Alternativa 2 (A ou B) ou Alternativa 3 (A, B ou C) + Alternativa 4 (A ou B) 
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Figura 9.2 – Conjugação de Troços – Corredores Alternativos 
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AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

Apresenta-se em seguida o quadro-síntese de hierarquização de corredores 
alternativos, em função do valor de ponderação global que resulta da soma aritmética 
dos valores de ponderação de cada troço que compõem cada alternativa. 

Os valores ponderados globais menos desfavoráveis, ou seja, com um nível de 
condicionamento e risco global mais reduzido, correspondem às combinações 
preferenciais para o futuro desenho de traçado em fase de Projeto de Execução. 

Quadro 9.7- Ponderação global final por alternativa – hierarquização do grupo de alternativas 
menos desfavorável 

ALTERNATIVAS COMBINAÇÕES TROÇOS 
PONDERAÇÃO 

GLOBAL 

HIERARQUIZAÇÃO POR 
GRUPO DE 

ALTERNATIVAS 

1 1 875,4 1 

2A 2+4+5 1647,4 1 

2B 2+3+5 1652,7 2 

3A 6+8+11+12 2533,4 5 

3B 6+7+10+11+12 2129,2 4 

3C 6+7+9+12 1897,5 3 

4A 13+14+16 809,3 2 

4B 13+15+16 629,8 1 

 

Deste quadro resulta evidente que as alternativas menos desfavoráveis são as 
alternativas 2A e 4B. 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Não obstante a análise quantitativa expressa no modelo de cálculo que resulta no 
Quadro 9.7 final, importa balancear o exercício de síntese quantitativa realizado com a 
sua aferição e análise qualitativa, sustentada na avaliação do Quadro 9.2, Quadro 9.3 e 
Quadro 9.4 e sobretudo com o apoio visual e gráfico do DESENHO 25 (Grandes 
Condicionantes Ambientais). 

Para este efeito, apresenta-se em seguida um conjunto de quadros-síntese (Quadro 9.8 
e Quadro 9.9) que resumem a avaliação qualitativa ao nível dos corredores alternativos 
considerados e que constituem alternativas diretas entre si: 

• 2A/2B/3A/3B/3C; 

• 4A/4B. 

No seu seguimento, é feita a análise qualitativa incidindo, genericamente e em sucessão, 
no conjunto de alternativas diretamente comparáveis entre si, ou seja, alternativas 2A 
e 2B versus alternativas 3A, 3B e 3C numa primeira fase, depois as alternativas 2A e 2B 
entre si, e, por fim, a alternativa 4A versus 4B.  
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Quadro 9.8 – Avaliação qualitativa das alternativas 2A/2B/3A/3B/3C 

FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

2A 2B 3A 3B 3C 

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e
 

Sítios de Importância Comunitária 
(RN2000) 

FC 
SIC Rio Lima: 74,6 
SIC Peneda Gerês: 31,6 ha  

SIC Rio Lima: 52,4 
SIC Peneda Gerês: 31,6 ha  

SIC Rio Lima: 29,9 ha  SIC Rio Lima: 23,3 ha  SIC Rio Lima: 23,3 ha  

Reservas da Biosfera (zonas 
tampão e de transição) 

R Gerês-Xurês: 1.186,7 ha Gerês-Xurês: 1.138,4 ha Gerês-Xurês: 767,0 ha Gerês-Xurês: 767,0 ha Gerês-Xurês: 797,2 ha 

Habitats sensíveis (habitats 
naturais e seminaturais) 

FC 

4030pt2: 80,5 ha 
9230pt1: 41,3 ha 
91E0*pt1: 8,8 ha 
92A0: 4,1 ha 

4030pt2: 86,2 ha 
9230pt1: 68,9 ha 
91E0*pt1: 10,4 ha 
92A0: 4,1 ha 

4030pt2: 100,7 ha 
8230: 0,7 ha 
9230pt1: 57,9 ha 
91E0*pt1: 4,7 ha 
92A0: 2,6 ha 

4030pt2: 104,9 ha 
8230: 0,7 ha 
9230pt1: 63,4 ha 
91E0*pt1: 4,7 ha 
92A0: 3,3 ha 

4030pt2: 104,9 ha 
8230: 0,7 ha 
9230pt1: 47,0 ha 
91E0*pt1: 4,7 ha 
92A0: 2,5 ha 

Espécies de flora protegida FC 
Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

Presença de 2 espécies: 
Ruscus aculeatus e 
Woodwardia radicans 

Presença de 2 espécies: 
Ruscus aculeatus e 
Woodwardia radicans 

Presença de 2 espécies: 
Ruscus aculeatus e 
Woodwardia radicans 

Presença potencial de espécies de 
avifauna com estatuto de ameaça 

R 

Total potencial de 9 
espécies: Circus pyrargus, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

Total potencial de 9 
espécies: Circus pyrargus, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

Total potencial de 10 
espécies: Circus pyrargus, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Actitis 
hypoleucos, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

Total potencial de 10 
espécies: Circus pyrargus, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Actitis 
hypoleucos, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

Total potencial de 10 
espécies: Circus pyrargus, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Actitis 
hypoleucos, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

Área de ameaça/proteção a 
alcateias de lobo e áreas de 
ameaça/proteção relativas a aves 
de rapina (zona crítica para ninho 
de água-real e ninho de bufo-real) 

FC 

Alcateia confirmada de lobos 
(Vila Verde): 321,9 ha 
Zona crítica para a proteção 
a ninho de água-real e a 
ninho de bufo-real: 56,5 ha 

Alcateia confirmada de 
lobos (Vila Verde): 409,3 ha 
Zona crítica para a proteção 
a ninho de água-real e a 
ninho de bufo-real: 56,5 ha 

Alcateia provável de lobos 
(Boulhosa): 397,7 ha 

Alcateia provável de lobos 
(Boulhosa): 397,7 ha 

Alcateia provável de lobos 
(Boulhosa): 397,7 ha 
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FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

2A 2B 3A 3B 3C 

U
so

 d
o
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 e
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o
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o
n

e
n
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 s

o
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al
 

Áreas urbanas FC Área total: 19,6 ha Área total: 29,6 ha Área total: 35,5ha Área total: 9,3 ha Área total: 9,3 ha 

Empreendimentos turísticos e 
unidades de alojamento local 
existentes 

FC ─ 
1 estabelecimento de 
alojamento local: Casa 
Oliveira 

4 empreendimentos 
turísticos existentes: Casa da 
Ramada, Casa de Martim, 
Quinta do Bom Jesus do 
Canadelo e Quinta do 
Canadelo 
5 estabelecimentos de 
alojamento local: Eido da 
Abelheira, Casa Azevinho, 
Casa da Devesa, Casa Rural 
do Prôgo, Casa de Aveleira 

1 estabelecimento de 
alojamento local: Eido da 
Abelheira 

1 estabelecimento de 
alojamento local: Eido da 
Abelheira 

UOPGs de cariz habitacional e/ou 
turístico 

FC ─ ─ 

Plano de Urbanização de S. 
João da Ribeira/Arcas 
(UOPG11): 9,71 ha 
Plano de Urbanização de 
Ponte de Lima (UOPG1): 7,0 
ha 

Plano de Urbanização de S. 
João da Ribeira/Arcas 
(UOPG11): 9,71 ha 
Plano de Urbanização de 
Refoios (UOPG4): 0,72 ha 

Plano de Urbanização de S. 
João da Ribeira/Arcas 
(UOPG11): 9,71 ha 
Plano de Urbanização de 
Refoios (UOPG4): 0,72 ha 

Empreendimentos turísticos 
previstos 

FC 

1 projeto de 
empreendimento turístico 
com parecer favorável: Casa 
do Côto do Gato 

─ ─ ─ ─ 

Igrejas e capelas FC 1 capela: S. Braz da Anta 1 capela: S. Braz da Anta 2 capelas: Canadelo e S. Brás ─ ─ 
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FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

2A 2B 3A 3B 3C 

U
so
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o

 s
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 e
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o
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n
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n
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 (

co
n

t.
) 

Regadio com reduzido grau de 
mecanização 
(predominantemente com recurso 
a levadas) 

R 

Casal: 5,3 ha 
Jusão: 1,2 ha 
Passantes: 1,0 ha 
Poças da Bouça: 0,9 ha 
Sudres e Vilarinho: 15,2 ha 

Casal: 5,3 ha 
Jusão: 1,2 ha 
Passantes: 1,0 ha 
Poças da Bouça: 0,9 ha 
Sudres e Vilarinho: 15,2 ha 

Poça do Raso: 7,1 ha 
Abral, Correlo, Caneiro e Ou: 
6,5 ha 
Água da Ribeira de Fundelo: 
0,5 ha 
Água do Ribeiro: 6,3 ha 
Poça da Marmelada: 9,7 ha 
Soutulho: 1,8 ha 
Viasques e Outros: 106,9 ha 
Água da Ribeira de 
Fundelo/Viasques e Outros: 
0,2 ha 
Chãos: 0,1 ha 

Poça do Raso: 7,1 ha 
Chãos: 0,1 ha 

Poça do Raso: 7,1 ha 
Chãos: 0,1 ha 

Parques eólicos existentes e 
propostos 

R 

Parque eólico existente 
Alagoa de Cima: 4,7 ha 
(nenhum aerogerador 
intersetado) 

Parque eólico existente 
Alagoa de Cima: 4,7 ha 
(nenhum aerogerador 
intersetado) 

Parque eólico proposto: 3,9 
ha (nenhum aerogerador 
intersetado) 
Parque eólico existente 
Alagoa de Cima: 45,3 ha 
(nenhum aerogerador 
intersetado) 
Parque eólico proposto 
Cotão: 9,0 ha (nenhum 
aerogerador intersetado) 

Parque eólico proposto: 3,9 
ha (nenhum aerogerador 
intersetado) 
Parque eólico existente 
Alagoa de Cima: 45,3 ha 
(nenhum aerogerador 
intersetado) 
Parque eólico proposto 
Cotão: 9,0 ha (nenhum 
aerogerador intersetado) 

Parque eólico proposto: 13,1 
ha (nenhum aerogerador 
intersetado) 
Parque eólico existente 
Alagoa de Cima: 45,3 ha 
(nenhum aerogerador 
intersetado) 
Parque eólico proposto 
Cotão: 9,0 ha (nenhum 
aerogerador intersetado) 

Áreas Industriais C ─ ─ Área total: 1,1 ha ─ ─ 

Áreas sujeitas a Regime Florestal R 

Perímetro florestal Anta: 
123,8 ha 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 97,4 ha 

Perímetro florestal Anta: 
123,8 ha 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 97,4 ha 

Perímetro florestal Anta: 
152,9 ha 
Perímetro florestal Boalhosa: 
60,0 ha 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 414,9 ha 

Perímetro florestal Anta: 
152,9 ha 
Perímetro florestal Boalhosa: 
60,0 ha 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 419,6 ha 

Perímetro florestal Anta: 
152,9 ha 
Perímetro florestal Boalhosa: 
60,0 ha 
Perímetro florestal Entre 
Vez-Coura: 175,7 ha 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

803 

FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

2A 2B 3A 3B 3C 
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o
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Espaços florestais de produção 
condicionada/ proteção/ 
conservação 

R 

Espaços florestais de 
produção condicionada: 0,2 
ha 
Espaços florestais de 
proteção: 170,8 ha 
Espaços naturais e florestais: 
45,4 ha 
Espaços naturais e florestais 
de conservação: 37,0 ha 

Espaços florestais de 
produção condicionada: 0,2 
ha 
Espaços florestais de 
proteção: 268,7 ha 
Espaços naturais e 
florestais: 22,2 ha 
Espaços naturais e florestais 
de conservação: 37,0 ha 

Espaços florestais de 
produção condicionada: 
596,0 ha 

Espaços florestais de 
produção condicionada: 
511,6 ha 

Espaços florestais de 
produção condicionada: 
419,5 ha 

A
m

b
ie

n
te

 s
o

n
o

ro
 

Recetores sensíveis FC 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 83 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 17 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
25 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 111 
Recetores potenciais a 
<50m do limite do troço: 16 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
15 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 227 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 77 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
85 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 84 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 49 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
66 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 75 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 50 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
67 

Situações de estrangulamento/ 
secção mínima disponível para 
passagem de linha elétrica 

FC 

Senra: secção de 120m 
(recetor e linha existente) 
Souto da Lama (próximo 
P14): secção de 97m (recetor 
e linha existente) 

Senra: secção de 120m 
(recetor e linha existente) 
Souto da Lama (próximo 
P14): secção de 97m 
(recetor e linha existente) 

Fonte do Monte (P9): secção 
de 140m (recetor e A3) 
Ribeira: secção de 150m 
(recetores consecutivos) 
Casa Nova (P10): secção de 
45m (recetor e A3) 
Nova (P12): secção de 105m 
(recetores consecutivos) 

Fonte do Monte (P9): secção 
de 140m (recetor e A3) 
Ribeira: secção de 150m 
(recetores consecutivos) 
Tanque (P21): secção de 
135m (recetores 
consecutivos) 
P13: secção de 145m 
(recetores consecutivos) 

Fonte do Monte (P9): secção 
de 140m (recetor e A3) 
Ribeira: secção de 150m 
(recetores consecutivos) 
Tanque (P21): secção de 
135m (recetores 
consecutivos) 

Presença de linhas da RNT em 
situações de estrangulamento 
relativas a ocupação do tipo 
urbano/ populacional 

R 
Souto da Lama (próximo 
P14): 250m de extensão de 
linha RNT existente 

Souto da Lama (próximo 
P14): 250m de extensão de 
linha RNT existente 

Fonte do Monte (P9): 900m 
de extensão de AE existente 
Casa Nova (P10): 350m de 
extensão de AE existente 

Fonte do Monte (P9): 900m 
de extensão de AE existente 

Fonte do Monte (P9): 900m 
de extensão de AE existente 
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FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

2A 2B 3A 3B 3C 

P
ai

sa
ge

m
 

Festos FC 
Extensão linear de festos: 
3.905,4m 

Extensão linear de festos: 
3.980,6m 

Extensão linear de 
festos:4.974,9m 

Extensão linear de festos: 
8.367,4m 

Extensão linear de festos: 
9.281,4m 

Área visível classificada com 
sensibilidade paisagística elevada 
e muito elevada 

FC Área total: 290,2 ha Área total: 318,7 ha Área total: 294,6 ha Área total: 277,5 ha Área total: 314,0 ha 

Unidades de paisagem com maior 
sensibilidade 

C 

UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 114,7 ha 
UP Serras da Peneda e 
Gerês/ encostas agrícolas e 
planaltos: 130,9 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 43,3 ha 

UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 208,5 ha 
UP Serras da Peneda e 
Gerês/ encostas agrícolas e 
planaltos: 130,9 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 43,1 ha 

UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 32,4 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 220,6 ha 
UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas e 
planaltos: 291,2 ha 

UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 32,4 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 65,8 ha 
UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas e 
planaltos: 291,0 ha 

UP Entre Lima e Cávado/ 
áreas agrícolas: 32,4 ha 
UP Vale do Lima/ matriz 
agrícola: 65,8 ha 
UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas e 
planaltos: 265,4 ha 

Travessia, cruzamento ou 
proximidade de cursos de água e 
planos de água 

C 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 4.377,6m 

Extensão linear de linhas de 
água principais: 6.148,3m 

Extensão linear de linhas de 
água principais: 1.992,2m 

Extensão linear de linhas de 
água principais: 1.992,2m 

Extensão linear de linhas de 
água principais: 1.992,2m 

P
at

ri
m

ó
n

io
 c

u
lt

u
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Património classificado ou em vias 
de classificação e respetivas zonas 
de proteção 

FC ─ ─ 
Sítios em vias de 
classificação: 1 

Sítios em vias de 
classificação: 1 
Sítios classificados de 
Interesse Municipal: 1 

Sítios em vias de 
classificação: 1 
Sítios classificados de 
Interesse Municipal: 1 

Presença de elementos 
patrimoniais arquitetónicos ou 
arqueológicos 

R 
Ocorrências não 
classificadas: 12 

Ocorrências não 
classificadas: 14 

Ocorrências não 
classificadas: 5 

Ocorrências não 
classificadas: 8 

Ocorrências não 
classificadas: 8 

O
rd

e
n

am
e

n
to
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o

 t
e

rr
it

ó
ri

o
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Feixe hertziano e sua zona de 
desobstrução 

FC ─ ─ 
Extensão de feixe hertziano 
Arga-Ponte da Barca: 808,0m 

Extensão de feixe hertziano 
Arga-Ponte da Barca: 535,2m 

Extensão de feixe hertziano 
Arga-Ponte da Barca: 535,2m 

Estações base da rede SIRESP e 
zona de segurança 

R 
Zona de segurança da 
Estação de Oural: 3,0 ha 

Zona de segurança da 
Estação de Oural: 3,0 ha 

─ ─ ─ 

Campos desportivos FC ─ 1 campo de futebol 
1 campo de futebol e 1 
polidesportivo 

─ ─ 

Vértices geodésicos I 
Vértices geodésicos Barcas e 
Oural 

Vértices geodésicos Barcas e 
Oural 

Vértice geodésico Chã de 
Oural: 1 

─ ─ 

Gasoduto FC ─ ─ 
Extensão linear de gasoduto: 
2.217,8m 

─ ─ 
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Pontos de tomada de água para 
combate a incêndios por meios 
aéreos 

FC 
2 zonas de proteção 
alargada de ponto de 
tomada de água 

3 pontos de tomada de água 
e/ou zonas de proteção 
alargada 

3 pontos de tomada de água 
e/ou zonas de proteção 
alargada de ponto de 
tomada de água 

3 pontos de tomada de água 
e/ou zonas de proteção 
alargada de ponto de 
tomada de água 

1 ponto de tomada de água 
e 2 zonas de proteção 
alargada de ponto de 
tomada de água 

Pedreiras e sua zona de defesa FC 
Pedreira de Valões e sua 
zona de defesa: 2,7 ha 

─ ─ ─ ─ 

Áreas de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais (concedido) 

C 
MNPP04712 (Marrancos): 
161,9 ha 

MNPP04712 (Marrancos): 
109,4 ha 

─ ─ ─ 

Áreas de período de exploração 
experimental 

C MNPCE4712: 48,7 ha ─ ─ ─ ─ 

Linhas da Rede Nacional de 
Transporte e Eletricidade e suas 
faixas de servidão 

C Linhas de 150kV: 49.102,6m Linhas de 150kV: 49.102,6m ─ ─ ─ 

Estradas nacionais e autoestradas C EN: 2.125,6m EN: 3.043,4m 
AE: 6.983,0m 
EN: 3.636,2m 

AE: 2.674,1m 
EN: 3.462m 

AE: 2.674,1m 
EN: 3.101,1m 

Aproveitamento de espaço-canal 
de grandes infraestruturas lineares 

R Linhas de 150kV: 49.102,6m Linhas de 150kV: 49.102,6m AE: 6.983,0m AE: 2.674,1m AE: 2.674,1m 

 
Legenda: 

I Impeditivos FC Fortemente Condicionantes R Restritivos C Condicionantes 
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Quadro 9.9 – Avaliação qualitativa das alternativas 4A/4B 

FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

4A 4B 

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e
 

Sítios de Importância Comunitária 
(RN2000) 

FC SIC Rio Minho: 14,4ha  SIC Rio Minho: 14,4ha  

Reservas da Biosfera (zonas 
tampão e de transição) 

R Gerês-Xurês: 27,2 ha Gerês-Xurês: 27,2 ha 

Habitats sensíveis (habitats 
naturais e seminaturais) 

FC 

4020*: 2,1 ha 
4030pt2: 111,0 ha 
8230: 11,3 ha 
9230pt1: 21,5 ha 
9330: 0,6 ha 
91E0*pt1: 1,2 ha 
9260: 8,3 ha 

4030pt2: 13,7 ha 
8230: 8,2 ha 
9230pt1: 11,6 ha 
91E0*pt1: 0,6 ha 

Espécies de flora protegida FC 
Presença de 2 espécies: 
Ruscus aculeatus e Quercus 
suber 

Presença de 1 espécie: 
Ruscus aculeatus 

Presença potencial de espécies de 
avifauna com estatuto de ameaça 

R 

Total potencial de 13 
espécies: Circus cyaneus, 
Circus pyrargus, Ac, Hf, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Cg, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

Total potencial de 13 
espécies: Circus cyaneus, 
Circus pyrargus, Ac, Hf, 
Pernis apivorus, Milvus 
milvus, Accipiter gentilis, 
Falco subbuteo, Falco 
peregrinus, Cg, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella 

Área de ameaça/proteção a 
alcateias de lobo e áreas de 
ameaça/proteção relativas a aves 
de rapina (zona crítica para ninho 
de água-real e ninho de bufo-real) 

FC 
Alcateia confirmada de lobos 
(Vez): 509,9 ha  

Alcateia confirmada de 
lobos (Vez): 319,8 ha  

U
so

 d
o

 s
o

lo
 e

 c
o

m
p

o
n

e
n

te
 s

o
ci

al
 

U
so

 d
o

 s
o

lo
 e

 c
o

m
p

o
n

e
n

te
 s

o
ci

al
 (

co
n

t.
) 

Áreas urbanas FC Área total: 4,1 ha Área total: 0,1 ha 

Empreendimentos turísticos e 
unidades de alojamento local 
existentes 

FC ─ ─ 

UOPGs de cariz habitacional e/ou 
turístico 

FC ─ ─ 

Empreendimentos turísticos 
previstos 

FC ─ ─ 

Igrejas e capelas FC ─ ─ 

Regadio com reduzido grau de 
mecanização 
(predominantemente com recurso 
a levadas) 

R 
Levada de S. António: 9,5 ha 
Rego do Porto a Pereiro: 0,7 
ha 

Levada de S. António: 9,5 ha 

Parques eólicos existentes e 
propostos 

R 
Parque eólico existente Alto 
Minho I: 3,3 ha (nenhum 
aerogerador intersetado) 

Parque eólico existente Alto 
Minho I: 3,3 ha (nenhum 
aerogerador intersetado) 

Áreas Industriais C ─ ─ 
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FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

4A 4B 
(c

o
n

t.
) 

U
so

 d
o

 s
o

lo
 e

 

co
m

p
o

n
e

n
te

 s
o

ci
a

l 

Áreas sujeitas a Regime Florestal R 

Perímetro florestal Anta: 
158,3 ha 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 378,2 ha 

Perímetro florestal Anta: 
158,3 ha 
Perímetro florestal Soajo-
Peneda: 156,6 ha 

Espaços florestais de produção 
condicionada/ proteção/ 
conservação 

R ─ ─ 

A
m

b
ie

n
te

 s
o

n
o

ro
 Recetores sensíveis FC 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 5 
Recetores potenciais a <50m 
do limite do troço: 26 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
19 

Recetores potenciais no 
interior do troço: 4 
Recetores potenciais a 
<50m do limite do troço: 13 
Recetores potenciais entre 
50-100m do limite do troço: 
22 

Situações de estrangulamento/ 
secção mínima disponível para 
passagem de linha elétrica 

FC 
Pomar (EN202, P20): secção 
de 115m (recetor e limite do 
corredor) 

Pomar (EN202, P20): secção 
de 115m (recetor e limite do 
corredor) 

Presença de linhas da RNT em 
situações de estrangulamento 
relativas a ocupação do tipo 
urbano/ populacional 

R ─ ─ 

P
ai

sa
ge

m
 

Festos FC 
Extensão linear de festos: 
1.162,9m 

Extensão linear de festos: 
1.496,5m 

Área visível classificada com 
sensibilidade paisagística elevada 
e muito elevada 

FC Área total: 37,4 ha Área total: 35,9 ha 

Unidades de paisagem com maior 
sensibilidade 

C 

UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas: 17,9 ha 
UP Serras da Peneda e 
Gerês/ encostas agrícolas: 
0,9 ha 
UP Vale do Minho/ baixas 
agrícolas: 18,2 ha 

UP Entre Minho e Lima/ 
encostas agrícolas: 37,1 ha 
UP Vale do Minho/ baixas 
agrícolas: 18,2 ha 

Travessia, cruzamento ou 
proximidade de cursos de água e 
planos de água 

C 
Extensão linear de linhas de 
água principais: 1.770,6m 

Extensão linear de linhas de 
água principais: 1.725,7m 

P
at

ri
m

ó
n

io
 

cu
lt

u
ra

l 

Património classificado ou em vias 
de classificação e respetivas zonas 
de proteção 

FC ─ ─ 

Presença de elementos 
patrimoniais arquitetónicos ou 
arqueológicos 

R 
Ocorrências não 
classificadas: 1 

Ocorrências não 
classificadas: 1 

O
rd

e
n

am
e

n
to

 d
o

 t
e

rr
it

ó
ri

o
 e

 

co
n

d
ic

io
n

an
te

s 
ao

 u
so

 d
o

 s
o

lo
 

Feixe hertziano e sua zona de 
desobstrução 

FC ─ ─ 

Estações base da rede SIRESP e 
zona de segurança 

R ─ ─ 

Campos desportivos FC ─ ─ 

Vértices geodésicos I ─ ─ 

Gasoduto FC ─ ─ 
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FATORES/INDICADORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

NÍVEL 
AVAL. 

4A 4B 
O

rd
e

n
am

e
n

to
 d

o
 t

e
rr

it
ó

ri
o

 e
 c

o
n

d
ic

io
n

an
te

s 
ao

 

u
so

 d
o

 s
o

lo
 (

co
n

t.
) 

Pontos de tomada de água para 
combate a incêndios por meios 
aéreos 

FC ─ ─ 

Pedreiras e sua zona de defesa FC ─ ─ 

Áreas de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais (concedido) 

C ─ ─ 

Áreas de período de exploração 
experimental 

C ─ ─ 

Linhas da Rede Nacional de 
Transporte e Eletricidade e suas 
faixas de servidão 

C Linhas de 150kV: 812,0m Linhas de 150kV: 812,0m 

Estradas nacionais e autoestradas C EN: 734,1m EN: 734,1m 

Aproveitamento de espaço-canal 
de grandes infraestruturas lineares 

R Linhas de 150kV: 812,0m Linhas de 150kV: 812,0m 

 
Legenda: 

I Impeditivos FC Fortemente Condicionantes R Restritivos C Condicionantes 
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ALTERNATIVAS 2 VERSUS ALTERNATIVAS 3 

Importa desde logo isolar os fatores impeditivos da análise: com efeito, apenas o fator 
“vértices geodésicos” está presente como fator impeditivo, incidindo em valor absoluto 
muito reduzido apenas em dois troços – T2 e T8. 

Olhando sobretudo aos fatores fortemente condicionantes (nível de avaliação mais 
comum verificado), observam-se que os troços com maior valor ponderado de 
risco/condicionamento ambiental são (por ordem) o Troço T8 (alternativa 3A), Troço T1 
(troço comum a todas as alternativas), Troço T5 (alternativas 2A e 2B), Troço T6 
(alternativas 3A, 3B e 3C), T3 (alternativa 2B) e T7 (3B e 3C, respetivamente). Verifica-se 
assim a predominância de troços correspondentes às alternativas 3 que, como tal, as 
influenciam desfavoravelmente face às alternativas 2. 

Com efeito, são sobretudo quatro os fatores que se isolam para justificar a preferência 
pelas alternativas 2: 

• Em termos generalizados, as alternativas 2 permitem um muito significativo 
aproveitamento do espaço-canal existente definido por uma linha já presente 
no território. Tal não significa um anular dos impactes da nova linha, nem tão 
pouco um efeito ambiental positivo, mas sim com a sua justaposição alargar um 
corredor de impacte existente, que é uma situação menos desfavorável que 
criar um corredor novo em área não infraestruturada, para a maioria dos fatores 
(biodiversidade, paisagem, socioeconomia, excetuando-se o ambiente sonoro). 
Ou seja, permite obter um efeito negativo cumulativo que será previsivelmente 
inferior à soma dos efeitos negativos gerados por dois espaços-canal de 
infraestruturas lineares em dois contextos territoriais diferentes, sobretudo 
pela criação de um novo numa zona não fragmentada/perturbada; 

• No âmbito do ambiente sonoro/presença de áreas habitacionais, a alternativa 
3A é que mais concentra recetores sensíveis no interior do corredor, em função 
das suas características de maior “urbanidade” (também comprovada pela 
incidência de Planos de Urbanização nas alternativas 3, ao passo que as 
alternativas 2 não apresentam qualquer Plano de Urbanização ou UOPG). Não 
obstante, as demais alternativas 3B e 3C, embora com um número inferior de 
recetores sensíveis no interior do corredor, situam-se numa área de maior 
densidade populacional que a zona que enquadra as alternativas 2. Este facto 
comprova-se pela análise do número de recetores presente na faixa 
imediatamente exterior aos corredores (a 50 e 100 m de distância), largamente 
superior ao que ocorre nas alternativas 2 (identificam-se ordens de grandeza de 
mais de 100 recetores exteriores aos corredores das alternativas 3, ao passo que 
para as alternativas 2 essa ordem de grandeza é inferior a 45 recetores).  
Centrando a análise no número de situações de estrangulamento que se 
verificam, também neste aspeto as alternativas 3 se apresentam mais 
desfavoráveis, totalizando 4 (3A e 3B) e 3 (3C) contextos deste tipo, onde a faixa 
disponível para passar a linha elétrica é mais estreita e, como tal, localmente 
pode aumentar a probabilidade de impacte sobre os recetores mais próximos, 
ao passo que para as alternativas 2 cada uma regista apenas duas situações; 
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• Ao nível do património, verifica-se que apenas para as alternativas 3 se 
identificam sítios patrimoniais em vias de classificação ou classificados com 
interesse municipal. Neste âmbito, importa recuperar a referência 
anteriormente feita na secção 5.12.5 relativa ao Troço 7, incorporado nas 
alternativas 3B e 3C “Troço T7 reúne a maior concentração de impactes 
patrimoniais de todo o estudo, porque a área do troço abrange a quase 
totalidade da área de proteção do Castro de São Simão (n.º 163/CNS 13687), do 
Castelo de Genço (n.º 183/CNS 4531) e do Penedo de São Simão (n.º 191/CNS 
1181), causa provavelmente impactes negativos diretos nos 2 povoados 
fortificados (n.º 163/CNS 13687 e n.º 183/CNS 4531) e está muito próximo da 
necrópole classificada do Penedo de São Simão (n.º 191/CNS 1181) e do 
edificado da Casa do Couto (n.º 164), que tem valor patrimonial Muito Elevado”. 

• A nível paisagístico, destaca-se o maior acentuar da presença de zonas de festos 
nas alternativas 3 face às alternativas 2, ou que não só aumenta a probabilidade 
de a linha se desenvolver nestas zonas mais expostos visualmente, mas 
precisamente fazer coincidir a maior incidência de zonas de festos com uma 
maior densidade populacional na zona envolvente aos corredores; 

• Por fim, a nível de biodiversidade, embora as alternativas 2 apresentem uma 
maior incidência de área incluída em sítios de importância comunitária da Rede 
Natura 2000, em função do cruzamento de outros afluentes ao Rio Lima 
classificados como pertencentes à sua área SIC e, sobretudo, da interseção no 
seu extremo norte também da SIC Peneda-Gerês (onde esta interliga com a SIC 
Rio Lima), as alternativas apresentam uma maior incidência potencial de 
espécies de avifauna com estatuto de ameaça (10 versus 9) e tendencialmente 
maior área de habitats sensíveis. 

Uma nota final neste âmbito para relevar que para além da avaliação ambiental e 
socioeconómica, as alternativas 3 apresentam ainda potenciais constrangimentos a 
nível técnico que, por si, podem maximizar alguns efeitos ambientais negativos. De 
facto, no ponto de divergência entre as alternativas 3A e 3B/3C coincide não só dois 
traçados rodoviários relevantes – A3 (parcialmente em viaduto) e IC28 e seus nós de 
acesso – mas também conjuntos habitacionais muito próximos. Nesta confluência 
subsiste pouco território disponível para implantação de apoios e passagem de linhas 
elétricas, sem que tal signifique ou a aproximação a zonas habitacionais da linha ou 
adotar soluções técnicas mais complexas, como sejam a implantação de apoios com 
altura substancial, que maximizam a intrusão visual da infraestrutura. 

Este conjunto espelha que, apesar das alternativas 3A, 3B e 3C representarem, entre si, 
diferentes situações de impacte, subsistem algumas questões que, não sendo 
suficientes para as inviabilizar, redireciona a opção preferencial para as alternativas 2. 

ALTERNATIVA 2A VERSUS ALTERNATIVA 2B 

No que respeita às alternativas 2A e 2B, estas partilham grande parte da área a elas 
afeta, com exceção da divergência dos troços 3 e 4 na zona de Grovelas. 
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Numa primeira observação, distingue-se uma maior incidência de áreas de prospeção e 
pesquisa (concedida e em período experimental) no Troço 4 (alternativa 2A), bem como 
a presença de um espaço de pedreira, que justificou aliás a consideração da alternativa 
2B para minimizar esta afetação. Não obstante, denotam-se alguns aspetos que pendem 
a avaliação para um maior favorecimento da alternativa 2A: 

• Se ao nível da área de SIC e habitats sensíveis cruzados ocorre uma espécie de 
compensação (com maior incidência de SIC na alternativa 2A e maior 
cruzamento de habitats sensíveis na opção 2B), distingue-se sobretudo uma 
menor afetação de áreas de ameaça/proteção a alcateias de lobo e ninhos de 
água-real e bufo-real na opção 2A; 

• A incidência de áreas urbanas e empreendimentos turísticos, bem como outros 
fatores como elementos patrimoniais não classificados, pontos de tomada de 
água e/ou zonas de proteção alargada acessíveis por meios aéreos da rede de 
defesa da floresta contra incêndios, é mais reduzida na opção 2A; 

• Conforme referido, a opção 2B apresenta um contexto mais favorável ao nível 
da componente de recursos geológicos, uma vez que a alternativa 2A inclui a 
pedreira de Valões e sua zona de defesa (sem, no entanto, inviabilizar o 
corredor), bem como uma maior afetação de áreas de prospeção e pesquisa e 
exploração experimental de depósitos minerais; 

• A probabilidade impacte paisagístico é menor também na alternativa 2A, 
levando em linha de conta a presença de menos área visível classificada com 
sensibilidade paisagística elevada e muito elevada, bem como de unidades de 
paisagem de maior sensibilidade; 

• Por fim, também ao nível do ambiente sonoro a alternativa 2A se apresenta 
como menos desfavorável, com um menor número de recetores sensíveis 
presentes no interior do corredor. 

ALTERNATIVA 4A VERSUS ALTERNATIVA 4B 

As alternativas 4A e 4B, ambas muito semelhantes no que respeita à existência de 
condicionalismos, diferenciam-se muito clara e principalmente na questão da 
biodiversidade, uma vez que a alternativa 4B abrange uma área muito reduzida de 
habitats sensíveis (cerca de 9 ha), em contraponto à alternativa 4A, que incide sobre 
cerca de 131 ha. 

Adicionalmente, e ainda nesta temática, também apresenta menos espécies de flora 
protegida (1 versus 2) e menos área de alcateia confirmada de lobos (quase menos 50%). 

Ainda, se bem que com pouco significado, a alternativa 4A cruza área urbana (ao 
contrário da opção 4B) e mais um recetor sensível no interior do corredor (e mais 10 
recetores na proximidade exterior do seu limite). 
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9.5 APRESENTAÇÃO DO CORREDOR PREFERENCIAL (FASE 4) 

A metodologia do presente EIA foi estruturada no sentido de se ir reduzindo 
sucessivamente a escala de caracterização e análise, conduzindo ao presente capítulo 
de apresentação da viabilidade dos troços alternativos e de seleção do corredor 
preferencial para a linha de transporte, a qual sustentará o desenvolvimento do projeto 
de execução na fase seguinte. 

Conforme mencionado no Capítulo 2 - “Estudo de Grandes Condicionantes” e no 
Capítulo “Definição de Área de Estudo”, os troços alternativos foram demarcados 
(considerando a fase de EGCA e EIA) de forma a assegurar a sua viabilidade, pelo que a 
seleção do corredor preferencial será assim baseada na identificação do troço 
preferencial, quando houver alternativas, ou apenas do troço comum, sem alternativa, 
estando assegurada a sua viabilidade, condicionada ou não. 

Conjugando os troços alternativos qualificados como preferenciais, o corredor 
preferencial será assim o seguinte:  

CORREDOR PREFERENCIAL 
 

T1 + T2 + T4 + T5 + T13 + T15 + T16 
ou 

Troço comum 1 + Alternativa 2A + Alternativa 4B 

 

Na Figura 9.3, apresenta-se o corredor preferencial obtido através do conjunto de 
condicionantes ambientais definidas. 

Pode ser também consultada a sua representação O DESENHO 27 (Volume III – Peças 
Desenhadas) representa as diversas condicionantes avaliados, segundo os níveis de 
condicionamento que sustentaram a seleção do corredor preferencial. 
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Figura 9.3 – Apresentação do Corredor Preferencial 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco 
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10 LACUNAS TÉCNICAS DO CONHECIMENTO 

As lacunas técnicas prendem-se fundamentalmente com o deficit de informação não 
colmatado devido à falta de resposta atempada de algumas das entidades aos pedidos 
de informação e identificação de condicionamentos ao projeto. 

Esta situação foi contudo superada através de vasta consulta bibliográfica e de 
especialidade, consulta abrangente de dados, cartografia e bases de dados nas diversas 
especialidades, conhecimento local assegurado pelos reconhecimentos e visitas de 
campo realizados e, intrinsecamente, articulação com a equipa projetista e 
especialidades envolvidas no desenvolvimento do projeto e, por fim, com base no vasto 
background e experiência da equipa ambiental neste tipo de processos de avaliação de 
impacte ambiental. 

Em face do exposto, consideram-se que as principais lacunas técnicas ou de 
conhecimento identificadas foram ultrapassadas, permitindo que o nível de 
conhecimento acumulado neste relatório síntese e análises que daí resultaram são o 
garante de fiabilidade e robustez suficientes na avaliação de impacte ambiental 
realizada. 



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

816 

Esta página foi deixada propositadamente em branco  



02-T2017-186-01-01-EIA-VOL.II-RS-LPL.FF 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Volume II – Relatório Síntese 

817 

11 SÍNTESE CONCLUSIVA 

O presente relatório apresenta o Estudo de Impacte Ambiental da Linha Dupla Ponte de 
Lima - Fontefría, Troço Português, a 400 kV. O projeto tem como base o Estudo Prévio 
desenvolvido pelo proponente – REN, S.A. Pretende o presente EIA 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 área de estudo abrange 7 concelhos da zona norte do país – Ponde de Lima, Vila Verde, 
Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Melgaço e Monção – e totaliza uma área de 
6.029,0 ha, determinando uma extensão aproximada e indicativa de 52 km, com 
orientação genérica sul-norte. 

O presente projeto enquadra-se, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro e respetivas alterações, tipificado no n.º 19 do Anexo I 
“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”, sendo como tal submetido 
a procedimento de AIA obrigatório. 

O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os efeitos (impactes) diretos e indiretos 
de um conjunto de troços alternativos que determinam a área de estudo sobre os 
diferentes fatores Ambientais: 

Troço Área (ha) 
Extensão (km) 
(Aproximada) 

1 572,2 11 

2 281,0 6 

3 369,9 6 

4 194,9 4,5 

5 1.125,9 26 

6 363,7 9 

7 190,4 4 

8 436,7 7,5 

9 159,4 3,9 

10 108,9 2.7 

11 239,5 4 

12 966,1 24 

13 264,5 6,5 

14 416,4 5,5 

15 226,3 9,5 

16 113,1 3 
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O desenvolvimento do EIA foi precedido de um Estudo de Grandes Condicionantes 
elaborado num capítulo específico, com o objetivo de ajustar e definir os troços 
alternativos alvo de Estudo de Impacte Ambiental no presente documento. Refira-se 
que a definição dos Troços alternativos e respetiva Área de Estudo no EGCA considerou 
a informação desenvolvida e apresentada no processo de AIA anterior (ver descrição 
pormenorizada na Secção 1.5 do presente relatório), designadamente o EIA o Eixo da 
RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV, em fase 
de estudo prévio desenvolvido em Maio 2013.  

O EIA foi, assim, desenvolvido tendo em consideração já um elevado grau de 
conhecimento do território e suportado numa área de estudo na qual desde logo se 
limitou tanto quanto possível as áreas de maior sensibilidade e maior condicionamento 
para o projeto, num exercício de otimização sucessiva. 

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. 

É ainda de assinalar que o projeto faz parte do conjunto de projetos da RNT que integra 
a lista de Projetos de Interesse Comum (PIC), criados ao abrigo da Regulação (EU) n.º 
347/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho – PCI 2.17: Portugal - Spain 
interconnection between Beariz – Fontefría – Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão - 
estatuto este adquirido na primeira lista de PIC publicada em dezembro de 2013, 
reconfirmado na segunda lista de PIC publicada em janeiro de 2016, e reconfirmado na 
terceira lista de novembro de 2017. 

Ponderados os diversos aspetos fundamentais para este tipo de projeto e sua incidência 
territorial específica, foram avaliados no âmbito do EIA os seguintes fatores ambientais: 
Usos do Solo e Componente Social, Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso 
do solo, Ambiente Sonoro, Paisagem e Património (fatores muito importantes), Solos e 
Geologia e Geomorfologia (fatores importantes), Recursos Hídricos e Clima (fatores 
pouco importantes). 

O fator Qualidade do Ar é considerado como residual em termos de impactes associados 
à exploração de linhas elétricas. No âmbito da fase de construção, a qualidade do ar será 
abordada sobretudo no âmbito das medidas de gestão ambiental de obra de carácter 
geral, para controlar emissões típicas de obra (movimentações de terras), não 
justificando assim a contabilização deste fator ambiental no âmbito temático do 
presente EIA. 

Para os fatores ambientais acima descritos foi caracterizada a sua situação atual, com 
base na qual, tendo em conta as características do projeto foram avaliados os impactes 
previstos e ainda definidas as recomendações e medidas de mitigação ambiental com 
vista à minimização ou potenciação desses impactes. 
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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 
identificadas no capítulo 7 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. 

O principal exercício, contudo, do presente EIA é a análise comparativa e de viabilidade 
dos troços alternativos em avaliação, segundo um conjunto de critérios específicos que 
valorizam e suportam a seleção da solução conjunta mais favorável que enquadre o 
futuro dimensionamento e traçado da Linha Dupla Ponte de Lima – Fontefría (Troço 
Português) em fase de Projeto de Execução e, nessa fase, sujeita a RECAPE. 

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 

 

O corredor estará condicionado, no seu desenvolvimento a projeto de execução, à 
ponderação e cumprimento do conjunto de recomendações apresentadas no capítulo 
7, destacando-se entre algumas delas as seguintes: 

• Deve ser maximizado tanto quanto possível, no interior do corredor 
preferencial, o afastamento 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); 

• Evitar a sobreposição com massas de água, quer pela potencial necessidade de 
assegurar o acesso a meios aéreos de combate a incêndio, quer pela sua 
relevância como pontos de conetividade ecológica para espécies avifaunísticas; 

• Quando não for possível evitar a ocupação de áreas agrícolas, optar pela 
implantação apoios em áreas agrícolas com culturas temporárias (regadio e 
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sequeiro) em detrimento de áreas agrícolas com culturas permanentes (vinha, 
olival, pomar). Neste âmbito deve ainda ser evitada/minimizada a colocação de 
apoios nas áreas de Regadio ali existentes. 

• Evitar as zonas de maior altitude ou de maior exposição visual (cumeadas e 
zonas abertas); 

• Em áreas florestais privilegiar o atravessamento de povoamentos de espécies 
de crescimento rápido (eucalipto, pinheiro bravo ou mistos) em detrimento de 
povoamentos de maior valor ecológico e paisagístico (ex: povoamentos de 
sobreiro ou carvalhos). A colocação de apoios deve igualmente seguir sempre 
que possível limites de propriedades e caminhos existentes; 

• Privilegiar a utilização de zonas degradadas para a colocação de apoios ou para 
a criação de acessos temporários ou de áreas de depósito de materiais; 

• Os apoios devem ser implantados preferencialmente em áreas sem habitats 
naturais. Quando tal é impossível, deve dar-se preferência a habitats arbustivos 
e herbáceos em detrimento de florestas autóctones e comunidades rupícolas; 

• Deve ser considerado o levantamento completo de servidões, restrições e 
condicionantes sintetizado na respetiva carta síntese (DESENHOS 10.1 a 10.19 e 
11; Volume III – Peças Desenhadas) na definição dos apoios de linha e traçado 
de projeto, incluindo ainda de forma preventiva aspetos relativos a 
ordenamento do território (espaços turísticos existentes e futuros, áreas 
definidas em planos de ordenamento do território e/ou usos futuros, espaços 
de interesse paisagístico), RAN, REN, ocorrências patrimoniais identificadas no 
interior da área de estudo e sua envolvente, áreas de recursos geológicos. No 
caso particular da incerteza associada a áreas de servidão radioelétrica, espaços 
de prospeção e pesquisa cedido e em período experimental e espaços dos 
Parques Eólicos como estando em exploração, deve ser feita/ requerida 
comunicação/ pedido de autorização/ pedido de parecer prévio à elaboração do 
Projeto de Execução às entidades competentes, que clarifique a conformidade 
do corredor preferencial proposto com as ditas ou outra entretanto em vigor; 

• A inserção territorial dos apoios deve promover o máximo afastamento possível 
às ocorrências de interesse patrimonial identificadas, sempre que tecnicamente 
viável e em conjugação com as demais condicionantes territoriais e outras. 

Considera-se que o exercício de impacte ambiental levado a cabo no presente relatório 
foi abrangente no seu âmbito temático e territorial, e é o garante de fiabilidade e 
robustez suficientes para o suporte à decisão por parte do proponente e autoridade 
ambiental quanto ao corredor preferencial proposto. 

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 neste documento.  
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ID 
ASPETOS, ESCLARECIMENTOS E ELEMENTOS ADICIONAIS REQUERIDOS COMO 

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

RESPOSTAS E ELEMENTOS ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ 
componente do EIA 

Síntese descritiva da alteração efetuada 

1-ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A. ASPETOS GERAIS E DO PROJETO 

1 
 Rever texto (pág. 32) que refere que “(…) A REN prevê submeter o EIA do projeto da linha de 
interligação a AIA em inícios de 2019.” 

1.5 - "Antecedentes do EIA" 
Conforme solicitado, procedeu-se à revisão do texto incluído no capítulo 1.5 do Relatório Síntese do EIA no qual se eliminou a referida frase por se concordar que a 
mesma se encontrava desenquadrada. 

2 Apresentar a Figura 3.3 (pág. 121) com uma definição que possibilita a leitura. 
3.2.5 - "Enquadramento do 
Projeto na RNT 

Conforme solicitado, no Anexo III do Volume IV - Anexos do EIA é apresentada a referida figura, com uma definição que permite a sua leitura, sendo ainda incorporada 
a versão atualizada de 2020 da RNT, em substituição da antiga versão de 2018. 

3 
Apresentar as coordenadas geográficas dos corredores propostos para a Linha, apresentadas em 
formato shapefile acompanhado do respetivo sistema de coordenadas, no sistema ETRS89, 
denominado PT TM06, para Portugal Continental. 

2.8 - "Delimitação Final dos 
Troços Alternativos" 

Conforme solicitado e referenciado nas secções 2.9 e 4.2 do Relatório Síntese do EIA, entrega-se conjuntamente com a presente versão revista um ficheiro zipado que 
contém os polígonos da área de estudo (correspondente ao conjunto de corredores), dos corredores alternativos (compostos pelas diversas combinações de troços) e 
dos troços alternativos alvo de análise do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), nos formatos shapefile (shp), tabela de dados (dbf), ficheiro de ligação das anteriores 
extensões (sbx), PRJ file, XML e SBN file, bem como ainda em formato kmz e dwg (sistema de coordenadas ETRS89, PTTM06). 

4 
Explicitar as vantagens e inconvenientes de selecionar um troço em que coexistam diversas linhas de 
MAT, sob o ponto de vista dos diversos fatores ambientais selecionados. 

6.16 - "Avaliação de 
Impactes Cumulativos" / 
9 - "Análise Comparativa de 
Troços Alternativos e 
Corredor Preferencial" 

Para a seleção de áreas ou corredores para implantação de Linhas Elétricas de MAT, procede-se à consideração de um conjunto de recomendações e cumprimentos 
legais vigentes. As principais recomendações têm como principal foco o maior afastamento de zonas habitadas (quer habitações isoladas, quer aglomerados urbanos), 
espaços sociais, áreas agrícolas com elevado potencial, património classificado, áreas de valor ecológico, e áreas de grande exposição visual. 

Por este motivo, as linhas elétricas são por norma instaladas em áreas estratégicas, sempre tendo em linha de conta as várias condicionantes ambientais, bem como as 
áreas referidas anteriormente. Uma área em que já existam espaços – canal de infraestruturas lineares (tais como, rodovias, linhas elétricas) e/ou outras 
infraestruturas não sensíveis e compatíveis com o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), corresponde a uma área já perturbada e 
consequentemente menos naturalizada, ou seja, de carácter mais antrópico. 

Considera-se que, sempre que se verifique tecnicamente viável, devem ser aproveitados espaços-canal de infraestruturas lineares existentes, 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, conforme se abordará adiante). 

A lógica subjacente à implantação de uma Linha elétrica de MAT onde já coexistam outras linhas é essencialmente priorizar a prevenção de impactes adicionais 
àqueles já pré-existentes associados a essas infraestruturas (quer sejam linhas de muito alta tensão ou traçados de rodovias) sobre a criação de novos impactes 
resultantes da implantação da linha e sua faixa de servidão. Nestes 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 territoriais e ambientais entre duas infraestruturas. 
Isto significa que o critério de maximização do aproveitamento de espaços-canal existentes não deve ser utilizado de forma absoluta, apenas se deve considerar o 
aproveitamento de espaços-canal existentes quando o impacte cumulativo esperado nessas zonas não é potencialmente superior a novos impactes em áreas com 
outro tipo de condicionamentos. 

A referida abordagem está vertida ao longo do documento, com destaque para a secção introdutória do capítulo 6.16 e seu conteúdo por descritor, bem como no 
capítulo 9, onde se tenta refletir essa influência diferenciada. 

Com efeito, importa esclarecer que, de forma genérica, o Relatório Síntese considerou que o aproveitamento de espaços-canal de infraestruturas existentes, em 
particular de outras linhas de MAT, promove um alargamento de espaços-canal existentes, que em si já impactam diversos componentes, que tipicamente embora 
representando um impacte cumulativo, esse impacte majorado será inferior ao efeito provocado pela criação de um novo de espaço-canal, possivelmente impactando 
zonas adicionais que são pouco perturbadas. Isto é especialmente válido para descritores como (e espelhado na secção 9 no indicador de análise comparativa 
"aproveitamento de espaços-canal de grandes infraestruturas lineares"): 

• Biodiversidade: previne criação de nova fragmentação de habitats/multiplicação, descontinuidade e efeito barreira (especialmente se aproximando os planos 
verticais das linhas), e de novas áreas de perturbação e pontos críticos para mortalidade da avifauna; 

• Ocupação humana, ordenamento e condicionantes e socioeconomia: novamente, previne-se a criação de "enclaves" territoriais entre faixas de servidão e 
ocupação de solo condicionada, que na componente de perceção social dos impactes de linhas torna benéfico incrementar o impacte sobre uma dada área já 
impactada ao invés de criar uma nova área de impacte, por exemplo, prevenindo assim fragmentação de áreas de cultivo agrícola, produção florestal (e 
minimizando essas áreas com a sobreposição de espaços-canal onde possível, reduzindo a área de impacte sobre produção agrícola e florestal), "isolamento" de 
aglomerados ou habitações cercados por espaços-canal diferenciados, entre outros; 

• Paisagem: os espaços-canal existentes constituem já cicatrizes na paisagem, com um efeito de intrusão visualmente já absorvido pelas comunidades envolventes. 
Desta forma, concentrar novas infraestruturas em zonas já impactadas, ou seja, onde a sua qualidade visual foi já diminuída, é mais favorável que criar novas 
intrusões visuais em espaços não antrópicos. 

A exceção mais paradigmática prende-se com o ambiente sonoro (e espelhado na secção 9 no indicador de análise comparativa "presença de linhas da RNT/AEs 
existentes em situações de estrangulamento relativas a ocupação do tipo urbano/ populacional"): com efeito, a presença cumulativa de duas linhas de MAT poderá 
localmente e nos recetores mais próximos (ou seja, sobretudo válido para situações de estrangulamento em termos de ocupação humana, em que a presença de linhas 
em paralelo se aproxima bastante dos recetores existentes) pode significar uma maior exposição a níveis sonoros e a majorado incómodo provocado pelo seu 
posicionamento conjunto. 
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ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

RESPOSTAS E ELEMENTOS ADICIONAIS ADITADOS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Referência de capítulo/ 
componente do EIA 

Síntese descritiva da alteração efetuada 

B. FATORES AMBIENTAIS – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, PLANOS DE MONITORIZAÇÃO, CONCLUSÕES 

B.1. Geral 

1 
Apresentar uma análise comparativa dos troços alternativos identificados, com indicação da distância 
aos recetores sensíveis, sobrepassagem por edificações, estradas nacionais e/ou autoestradas, etc. 

9 - "Análise Comparativa de 
Troços Alternativos e 
Corredor Preferencial" 

A análise comparativa dos troços alternativos apresenta-se no capítulo 9 do EIA. Na referida análise inclui-se a análise integral por troço alternativo das várias 
condicionantes existentes no interior dos mesmos. 

Relativamente à “distância” aos recetores sensíveis, conforme sugerido na presente questão, importa referir que o presente estudo se encontra em fase de estudo 
prévio, onde são apenas avaliados troços alternativos, com uma largura média de 400 m (tendo alguns uma largura maior, devido às características da zona onde se 
insere) que, no final do estudo se sugere um corredor preferencial a ser aprovado pela APA e dentro do qual, numa fase posterior (projeto de execução) a linha elétrica 
se desenvolverá. Deste modo, e na ausência da definição de uma linha nesta fase, não é possível calcular nesta fase as distâncias aos recetores sensíveis e zonas e 
extensão de cruzamento com estradas nacionais e/ou autoestradas. Apresenta-se para o efeito, contudo, o Quadro 5.22 e Quadro 5.23 com a distância dos recetores 
mais próximos e pontos de medição ao eixo de cada troço, respetivamente. 

Não obstante, importa referenciar que, nos termos do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 11 de fevereiro, artigo 7.º, é interdita a passagem de linhas elétricas sobre 
infraestruturas sensíveis, aplicando-se ainda os afastamentos do n.º 3, artigo 28.º do RSLEAT. Como tal, o futuro traçado da linha não poderá sobrepor edificações e 
assegurará um afastamento mínimo de 22,5m. Esta, aliás, foi uma das premissas de análise do EIA e, consequentemente, da avaliação comparativa, que para espelhar 
a potencial afetação de recetores avaliou a probabilidade de recetores serem afetados pelo futuro traçado de linha pela sua presença em número absoluto (quanto 
mais elevado, maior o potencial de impacte nesse corredor face a outros), do número de situações de estrangulamento (casos onde a secção disponível em zonas com 
envolvente humana é mais reduzida, e como tal, aumentando a probabilidade de que a linha projetada se aproxime de tais recetores) e, por fim, da já pré-existência 
de outras linhas MAT ou autoestradas nessas zonas de estrangulamento, potenciando a presença de impactes cumulativos coincidente com as zonas onde é mais 
provável que seja mais difícil maximizar o afastamento da linha a recetores sensíveis. 

2 

Apresentar a avaliação dos efeitos cumulativos do projeto relativamente a outras infraestruturas já 
existentes na região e em relação às quais, inclusivamente, são utilizados os mesmo corredores para a 
passagem da Linha objeto de análise. Esta avaliação deve ser integrada na avaliação efetuada para 
todos os fatores ambientais em que tal se afigure relevante (p.e. ambiente sonoro, paisagem, 
etc.)Dado que o projeto se incorpora numa região com vasta infraestruturação e, inclusivamente, 
decorre em corredores já afetados por outras infraestruturas, essa avaliação deve traduzir-se na 
consideração dos impactes cumulativos, em termos de seleção do corredor mais favorável para a 
passagem da infraestrutura. Tendo em conta as conclusões do estudo, que conduzem a uma seleção 
do corredor preferencial para o estabelecimento da Linha, com base nos impactes ali considerados 
para os vários fatores ambientais, considera-se que os impactes cumulativos devem constar como 
fatores de ponderação para a definição do referido corredor preferencial, devendo ser devidamente 
discriminados no processo conducente a essa definição. 

6.19 - "Avaliação de 
Impactes Cumulativos"/ 

9 - "Análise Comparativa de 
Troços Alternativos e 
Corredor Preferencial" 

A consideração dos impactes cumulativos para a zona de intervenção, decorrentes da articulação com outros projetos preconizados para a zona em avaliação 
(projetados ou já existentes), tem em conta os impactes decorrentes da relação temporal de implementação e exploração dos mesmos bem como os efeitos 
cumulativos em algumas componentes ambientais. A análise desses impactes é preconizada para a fase de exploração no subcapítulo 6.19 do Relatório Síntese do EIA. 

Relativamente à consideração destes impactes aquando da análise comparativa para seleção do corredor preferencial, importa salientar, que, conforme apresentado 
no capítulo 9 do Relatório Síntese do EIA, e conforme já mencionado na resposta ao ponto A-4 acima, foram incluídos dois fatores de avaliação comparativa específicos 
para essa análise: "aproveitamento de espaços-canal de grandes infraestruturas lineares" e "presença de linhas da RNT/AEs existentes em situações de 
estrangulamento relativas a ocupação do tipo urbano/ populacional". 

3 

A análise comparativa de troços alternativos e a proposta de corredor preferencial, segundo o EIA, 
teve em consideração todas as condicionantes identificadas e 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. Verifica-se que foram definidos quatro critérios 
com níveis de avaliação específicos e de forma a facilitar a análise, tendo-se procedido à atribuição de 
uma cor para cada nível considerado - quanto mais escura, maior o grau de condicionamento 
associado.  

Sem prejuízo da metodologia adotada considera-se que a forma como a informação é apresentada no 
ponto 9 do EIA, suportada também no Anexo VII — Caracterização e Quantificação dos Troços, não é 
totalmente esclarecedora quanto às razões que fundamentam a escolha do corredor alternativo 
preferencial e os seus impactes nomeadamente por fator ambiental.  

Deste modo, deve ser revista a análise de troços alternativos que se traduzem no Quadro 9.1, fazendo 
corresponder as “condições ambientais” aos critérios estabelecidos, ajustando a hierarquização 
estabelecida e colmatando a falta de fatores decisivos para esta análise e consequente valorização 
numérica e comparação de corredores.  

Acresce salientar que a revisão da análise de alternativas deve ainda atender aos demais aspetos 
relativos a este assunto, apontados no presente documento.  

Neste âmbito devem ser justificados e explicitados os valores médios totais obtidos por fator 
considerado, para cada troço. Em particular, deve ser dado o devido enfase à passagem da informação 
incluída no Anexo VII do Volume IV do EIA para o Quadro 9.2.  

Devem ainda ser reavaliados os valores incluídos no Quadro 9.2, atendendo a que a presença de uma 
linha MAT na proximidade nem sempre pode ser considerada um aspeto positivo, devendo, ainda, ser 
efetuada a integração dos impactes cumulativos nesta análise.  

Em consequência, deve ser revista a comparação de corredores alternativos e o corredor preferencial. 

9 - "Análise Comparativa de 
Troços Alternativos e 
Corredor Preferencial" 

Em resposta ao solicitado, foi feita a reformulação integral do capítulo 9, de forma a dar cabal resposta às lacunas identificadas e para maior clareza na sua análise e 
interpretação. Em termos genéricos o capítulo foi melhorado e revisto tendo em consideração os seguintes aspetos principais: 

• revisão da definição dos níveis de avaliação/condicionamento e da sua atribuição, após uma leitura e análise mais detalhada do Guia Metodológico. Com efeito, a 
designação de um fator como "Impeditivo" deve refletir as situações onde não é de todo possível projetar o traçado da linha, dada a inexistência de alternativas 
ou opções de compatibilização. O Guia Metodológico não atribui diretamente classificações de "impeditivo", mas sim considera que alguns fatores devem ser 
avaliados como "impeditivos" ou "fortemente condicionantes" em função da possível compatibilização com os regimes legais que regulam cada condicionante 
associada. Assim, e porque se torna mais evidente em termos de grau de condicionamento, para este projeto consideram-se apenas como impeditivo (tendo em 
conta aqueles abrangidos pela área de estudo) o fator "vértices geodésicos", devendo ser assegurado o afastamento à sua zona de proteção (mínimo de 15m) 
uma vez que estão interditas todas as construções que possam obstruir a visibilidade nestas localizações; 

• reformulação e transposição de todos os quadros de análise para o corpo do Relatório Síntese do EIA, com o devido enquadramento e explicitação metodológica 
de fatores, níveis e critérios de avaliação, sequência de quadros por troço detalhando a análise qualitativa e de valores absolutos identificados por fator, sua 
reconfiguração para valores normalizados e ponderados e, por fim, o quadro síntese de análise quantitativa, com melhor clarificação da metodologia de cálculo e 
abordagem concetual utilizada (avaliação de valores absolutos de impactes, feita fator a fator, identificando para cada qual o troço mais desfavorável através de 
normalização de valores e, no último passo, atribuindo o respetivo peso de ponderação para obtenção de um valor final de condicionamento; em sequência, são 
então somados os valores finais em função de cada nível de condicionamento para cada troço e, por fim, o valor final por cada corredor alternativa para perceber 
qual apresenta o somatório menos desfavorável e, como tal, se afigura com o corredor preferencial); 

• reforço da análise quantitativa por troço com quadros de análise qualitativa final já sintetizados para os corredores alternativos, entre aqueles corredores que 
são diretamente comparáveis, para melhor aferir da seleção do corredor preferencial e validar a análise quantitativa efetuada; 

• incorporação de novos fatores de avaliação, em função dos pedidos submetidos pela Comissão de Avaliação ao longo do seu parecer, com destaque para os 
fatores já supramencionados que refletem a ponderação indireta de impactes cumulativos ("aproveitamento de espaços-canal de grandes infraestruturas 
lineares" e "presença de linhas da RNT/AEs existentes em situações de estrangulamento relativas a ocupação do tipo urbano/ populacional"); 

• apresentação de Peça Desenhada (Desenho 25, Volume III) que ilustra territorialmente o grau de condicionamento segundo os 4 critérios de análise (Impeditivos, 
Fortemente Condicionantes, Restritivos e Condicionantes) no conjunto de troços avaliados. 
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4 Rever a Síntese Conclusiva em função do acima exposto 11 – “Síntese conclusiva” 
Em resposta ao solicitado, procedeu-se à reformulação do capítulo 11 “Síntese Conclusiva”, de forma a incluir todas as atualizações e complemento de informação 
solicitada previamente.  

B.2. Sistemas ecológicos 

5 

Explicitar e fundamentar a metodologia de amostragem levada a cabo para caracterização do 
ambiente afetado relativamente à avifauna, o grupo faunístico previsivelmente mais impactado pela 
implementação da Linha. 

Efetivamente, de acordo com a Figura 5.29 (pág. 254 do Relatório Síntese), abaixo reproduzida como 
Figura 1, verifica-se uma diferença substancial no esforço de amostragem entre as alternativas 2A/2B 
(designação do EIA), constituídas pelos troços T6/T7/T8/T9/T10/T11/T12 e as alternativas 3A/3B/3C 
(designação do EIA), constituídas pelos troços T3/T4/T5 representadas na Figura 9.1 (pág. 717 do 
Relatório Síntese), abaixo reproduzida como Figura 2. 

Esta diferença no esforço de amostragem entre os dois troços alternativos não é justificada no EIA e é 
suscetível de distorcer as conclusões do estudo, particularmente no que diz respeito à seleção do 
traçado mais favorável. Esta diferença no esforço de amostragem poderá, por exemplo, ser a 
responsável pelas diferenças na riqueza específica observadas na Figura 5.31 do Relatório Síntese 
(pág. 272). 

 

Deste modo, deve ser apresentada justificação para a discrepância observada no esforço de 
amostragem relativamente às alternativas 2 e 3 do traçado da Linha, tal como são representadas na 
Figura 9.1 (pág. 717 do Relatório Síntese) do EIA e reanálise do corredor mais favorável à luz desta 
diferença no esforço de amostragem, através, por exemplo, da ponderação dos resultados obtidos em 
cada corredor alternativo, em função do esforço de amostragem 

5.6.1 – “Biodiversidade 
(Caracterização da Situação 
Atual do 
Ambiente/Considerações 
gerais)” 

9.2 - “(Análise Comparativa 
de Troços Alternativos e 
Corredor Preferencial/ 
Definição de critérios para a 
análise comparativa)” 

Procedeu-se a uma revisão da componente metodológica para a caracterização e avaliação da componente "Fauna" preconizada na secção 5.6.1 e consequentemente 
na secção 9.2. De uma forma geral, considerou-se pertinente detalhar mais a metodologia e premissas subjacentes à componente de fauna, bem como melhor 
clarificar a definição dos pontos de amostragem e justificar a sua representatividade. Na revisão da metodologia agora preconizada procedeu-se essencialmente às 
seguintes alterações/considerações, tendo em vista melhor clarificar a distribuição de pontos de amostragem e como esta não interferiu com a metodologia de 
avaliação comparativa de corredores: 

a) Numa primeira fase em sede de EGCA foram selecionados 82 pontos de observação e escuta para avifauna, 2 pontos de observação de aves de rapina e outras 
planadoras, e 42 transectos para amostragem de herpetofauna e mamíferos, distribuídos de acordo com um conjunto de premissas agora melhor exposto; 

b) Com a reconfiguração dos troços em sede de Estudo Prévio, alguns troços ficaram com maior concentração de pontos e outros sem pontos de amostragem. Nesta 
fase foi assim feita uma reavaliação da validade dos pontos anteriormente amostrados como representativos da nova configuração. Para esse efeito apresenta-se 
a seguinte informação adicional que sustentou esta análise e da qual se concluiu que se assegura uma adequada representatividade de amostragem em toda a 
área de estudo: 

i) proporção de área amostrada de biótopos, considerando um buffer de 30m em torno de cada ponto; 

ii) apresentação do (DESENHO 05.02, Volume III) no qual se fez coincidir o mapeamento de biótopos com os pontos/transectos de amostragem considerados; 

iii) Figura de Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) dos troços em análise relativamente à proporção de biótopos representada pelos pontos de 
amostragem selecionados; 

c) a avaliação comparativa sustentou-se sobretudo na informação de cariz secundário obtida (Atlas das Aves Nidificantes em Portugal - Equipa Atlas, 2008; Aves 
Invernantes e Migradoras de Portugal 2011-2013 - Equipa atlas, 2018; Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição 
e transporte de energia elétrica e informação geográfica associada - ICNB/Atual ICNF, 2010), não obstante ser considerada também a informação recolhida no 
campo; o facto de uma espécie não ser confirmada no campo, mas estar potencialmente presente na área (considerando a presença dos seus biótopos de 
ocorrência) implica que esta seja considerada na caracterização de cada troço que intersecta a sua área de ocorrência potencial e, por conseguinte, na análise da 
adequabilidade da passagem da linha nessa localização, do ponto de vista da ecologia. Como efeito, a informação da distribuição potencial é de grande 
importância no âmbito da avaliação de impacte, tendo em conta, por exemplo, a fenologia das espécies, sendo que algumas estão ausentes na época em que os 
levantamentos de campo do presente EIA foram efetuados. Em suma, a distribuição das espécies potenciais e dos seus biótopos foram as determinantes para a 
análise e avaliação do corredor preferencial, não tendo as espécies confirmadas tido influência significativa para esta avaliação. 

B.3. Ordenamento do território 

6 
Proceder à atualização da análise dos instrumentos de gestão de território para os concelhos de Ponte 
de Lima (PDM), Vila Verde (PDM) e Melgaço (PDM) em vigor. 

5.9.2.3- “Planos Municipais 
de Ordenamento do 
Território” 

Foi feita a reformulação e respetiva atualização do Quadro - "Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis" incluído no subcapítulo 3.2.3. 

Foi também atualizada a análise dos subcapítulos 5.9.2.3 e 6.12.3.1 c) tendo em consideração as alterações ocorridas nos vários artigos dos PDM dos concelhos 
abrangidos pelo projeto em análise. De uma forma geral, os PDM que sofreram alteração/atualização desde 2018 em alguns dos seus artigos referem-se a: PDM de 
Ponte de Lima, Vila Verde, Ponte da Barca e Melgaço. No Plano Diretor Municipal dos 4 municípios identificados as alterações ocorridas respeitam essencialmente a: 

• PDM de Ponte de Lima (Aviso nº 2837/2019 - Suspensão Parcial do PDM de Ponte de Lima): Suspensão Parcial, Numa área de aproximadamente 14823ha, 
localizada na freguesia de Arcozelo, com vista à viabilização da “Construção de Relvado Sintético – Campo Municipal de Arcozelo.” A suspensão terá como 
objetivo a alteração do uso do solo incluído em “Área predominantemente florestal estruturante” para “Área de Grandes equipamentos.” A suspensão do PDM é 
limitada à área identificada na planta anexa, e implica o estabelecimento de medidas preventivas ou normas provisórias. 

• PDM de Vila Verde (Aviso nº 1912/2019 e Aviso 8076/2019 – A primeira alteração (Aviso 1912/2019) altera os Artigos: 43º alínea 2c), 68º nº 3 e 4, 70º alínea 3a), 
72º alínea 3a), 74º alínea 4, 78º alínea 3, 80º alínea 3, 81º alínea 2, 83º alínea 1, 89º alínea 2), 98º alínea 4, 5 e 6e 104º alínea 2, 4,5a e 6).  

• PDM de Melgaço (Aviso nº 3097/2019 – Suspensão parcial do PDM e estabelecimento de medidas preventivas na área abrangida pela proposta de elaboração do 
Plano de Urbanização das Carvalhiças. (Importa referir que a área de estudo do projeto em análise se encontra fora do perímetro o Plano de Urbanização das 
Carvalhiças, pelo que esta suspensão parcial não interfere na análise elaborada no EIA.) 

• PDM de Ponte da Barca (Aviso nº 14269/2019 – Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Ponte da Barca em função da Portaria 51/2019. A 
alteração consiste na redação da alínea 3 do artigo 32º e a alínea 4 do artigo 37º do Regulamento do PDM 

7 
Proceder à atualização para a área do projeto no que respeita ao Programa Regional de Ordenamento 
Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM) em vigor e do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 
do Minho/Lima e Cávado. 

3.2.3 – “Enquadramento 
com IGTs” 

5.9.2.1 – “Planos Sectoriais-
Programas Regionais de 
Ordenamento Florestal 
(PROF)” 

6.12.3.1 “(Avaliação e 
identificação de impactes 
ambientais)” 

Foi feita a reformulação e respetiva atualização do Quadro - "Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis" incluído no subcapítulo 3.2.3. 

Foi também atualizada a análise preconizada nos subcapítulos 5.9.2.1 e 6.12.3.1 relativamente ao Programa Regional de Ordenamento do Território abrangido pelo 
projeto.  

No que respeita ao Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Cávado, procedeu-se à respetiva correção do Quadro -"Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis" 
incluído no subcapítulo 3.2.3.  
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8 
Atualizar a informação relativa aos PMDFCI, considerando os recém-publicados planos de Monção 
(Aviso n.º 12841/2019, de 12 de agosto) e Melgaço (Aviso n.º 12841/2019, de 28 de março). 

5.9.2.1 – “Planos Sectoriais-
Plano Municipal da Defesa 
da Floresta contra Incêndios 
(PMDFCI)” 

A análise dos PMDFCI foi preconizada no EIA no capítulo 5.9 - Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, subcapítulo 5.9.2. Face ao solicitado, 
procedeu-se à atualização da informação, tendo-se complementado com a informação recente dos PMDFCI dos concelhos de Monção e de Melgaço, bem como a 
atualização da legislação que estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (Decreto-Lei nº 14/2019 de 21 de janeiro). No âmbito da atualização, as 
figuras correspondentes a "Perigosidade de Incêndio Florestal na Área de Estudo" e "Risco de Incêndio Florestal na Área de Estudo" foram igualmente revistas e 
alteradas. 

9 
Retificar a análise da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Ponte de Lima, considerando o Aviso n.º 
11377/2019, de 12 de julho. 

5.9.3.1 – “Servidões 
Administrativas e Restrições 
de utilidade Pública - 
Reserva Ecológica Nacional” 

6.12.3.2 – “Servidões 
Administrativas e Restrições 
de utilidade Pública - 
Reserva Ecológica Nacional” 

De acordo com a solicitação, procedeu-se à reformulação do subcapítulo relativo a “Reserva Ecológica Nacional (REN)” inclusa no subcapítulo 5.9.3.1 e no subcapítulo 
6.12.3.2 do Relatório Síntese do EIA (Volume II). Refira-se que para a presente análise se considerou a atualização da legislação publicada recentemente, 
nomeadamente: 

• Regime Jurídico da REN – Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto; e 

• Aviso nº 11377/2019 de 12 de julho – Correção do material da Reserva Ecológica Nacional do município de Ponte de Lima. 

Da análise às alterações da Carta de REN do município de Ponte de Lima resultou uma alteração residual no interior do troço alternativo T1. As alterações resumem-se 
à exclusão de duas pequenas áreas que anteriormente estavam classificadas como áreas de risco de erosão (0,41ha) e cabeceiras de linhas de água (7,5ha). 

10 
Avaliar e classificar os impactes expectáveis na REN, demonstrando que não são colocadas em causa 
as funções ecológicas de cada tipologia identificada, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do 
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

6.12.3.2 – “Servidões 
Administrativas e Restrições 
de utilidade Pública - 
Reserva Ecológica Nacional 
(Avaliação e Identificação de 
Impactes Ambientais)” 

No capítulo 5.9.3.1 do EIA procedeu-se ao enquadramento legal das áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), bem como à caracterização dos ecossistemas da REN 
intersetados pela área de estudo e respetivos troços alternativos. Posteriormente, no capítulo de Avaliação de Impactes, procedeu-se à avaliação dos impactes 
ambientais do projeto nestas áreas e referência a quais os procedimentos legais necessários executar. De forma a completar e consequentemente incluir a informação 
acerca da salvaguarda das funções de cada tipologia de REN abrangida pela área de estudo, procedeu-se a uma retificação do capítulo 5.12.3.2 - Avaliação e 
Identificação de Impactes Ambientais no que respeita à "Reserva Ecológica Nacional." 

11 

Apresentar o projeto transposto para a cartografia dos PDM afetados, incluindo todas as peças que os 
constituem respetivamente, assim como na cartografia da REN de cada concelho, utilizando como 
base as cartas em vigor, na sua escala original e com as legendas respetivas. 

A informação apresentada no EIA corresponde à transposição do projeto para as peças do PDM 
(apenas para algumas) e da REN, mas com alteração da escala original (1:10 000 para 1: 25 000). 

Assim, as peças cartográficas que se pretende que sejam apresentadas são: 

• Ponte de Lima: Planta de Ordenamento; Planta de Condicionantes e respetivo Anexo I e Anexo II 

• Arcos de Valdevez: Planta de Ordenamento e Planta de Condicionantes 

• Ponte da Barca: Planta de ordenamento - qualificação funcional e operativa e Planta de 
ordenamento - património e salvaguardas, Planta de Condicionantes e Planta de Condicionantes 
florestais (áreas ardidas e classe alta e muito alta de perigosidade de incêndio) 

• Paredes de Coura: Planta de Ordenamento e respetivos anexos: Anexo 1 - Planta de Proteções e 
Anexo II - Carta da Estrutura Ecológica Municipal, Planta de Condicionantes e respetivos anexos: 
Anexo 1 - Planta de Zonas de Conflito Acústico, Anexo II - Planta de Áreas percorridas por 
Incêndios e Anexo III - Planta das Classes alta e muito alta de Perigosidade de Incêndio Floresta 

• Monção: Planta de Ordenamento e Planta de Condicionantes e respetivos anexos: Planta de 
risco de incêndio e Planta das áreas percorridas por incêndio 

• Melgaço: Planta de Ordenamento e respetivos anexos: Planta de zonamento acústico, Planta de 
Condicionantes e respetivos anexos: Planta com as classes alta e muito alta de perigosidade de 
incêndio florestal e Planta das áreas ardida 

• Vila Verde: Planta de Ordenamento - Qualificação Funcional e Ordenamento - Salvaguardas e 
Execução do Plano, e Planta de Condicionantes, Condicionantes - Recursos Naturais, Património 
Edificado, Infraestruturas e Atividades Perigosas e Condicionantes - Áreas ardidas e Áreas de 
perigosidade de incêndio de floresta. 

5.9 – “Ordenamento do 
Território e Condicionantes 
ao Uso do Solo 
(Considerações Gerais)” 

Volume III - Peças 
Desenhadas 

De forma a dar resposta ao solicitado, apresenta-se no Volume III - Peças Desenhadas do EIA o conjunto de cartografia resultante dos 7 Planos Diretores Municipais 
abrangidos. A cartografia apresentada cumpre com todos os requisitos exigidos, nomeadamente: 

1- Manter a escala original e legenda respetiva; 
2- Preconizar todas as Cartas disponíveis em cada PDM, sobrepondo o projeto no extrato original. 
3- Carta de REN com escala original e legenda respetiva. 

No Volume III - Peças Desenhadas do EIA, apresenta-se a respetiva cartografia produzida correspondente às Peças Desenhadas com designação e respetiva numeração 
apresentada no Quadro 5.34 - "Designação e enumeração da Cartografia de Enquadramento do Projeto nos extratos das Cartas de Ordenamento e de Condicionantes 
dos PDM de cada município abrangido". O referido quadro foi estruturado por município e respetiva cartografia inerente, mantendo a designação original de cada 
cartografia. 

12 Na pág. 677 do Relatório Síntese, corrigir a designação do ICNF (e não ICNB). 
7.3.6 – “Medidas de 
Minimização de Carácter 
específico (Biodiversidade)” 

Correção efetuada conforme solicitado. 
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13 

Na medida de minimização OT1 adequar a referência a espaços “urbanos e urbanizáveis” à 
nomenclatura consentânea com a resultante da Lei de Solos em vigor. Reavaliar os espaços 
considerados “a evitar/minimizar” elencados, visto se afigurar conterem lacunas consideráveis. 
Na sequência da análise efetuada no que respeita ao fator Ordenamento de Território, tendo sido 
iniciado o procedimento de revisão dos PDM de Ponte de Lima, Melgaço e Vila Verde, e considerando 
que todos os restantes terão que realizar a devida incorporação das regras de classificação de solo 
resultantes da nova Lei de Solos e do disposto no artigo 199.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT) até junho de 2020, sugere-se a adequação das medidas de minimização 
propostas à nova classificação. 

Neste âmbito, convém esclarecer que o que a suscitou foi, entre outras situações, o texto da medida 
de mitigação OT 1 (pág. 669), onde se faz referência expressa a “Espaços urbanos e urbanizáveis”. 

Na sequência da alteração legislativa acima referida, a classificação de solo assenta agora em Solo 
rústico e Solo urbano (artigo 10.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), em contraposição a Solo Rural e 
Solo Urbano (desdobrando-se este em Solo urbanizado e solo Urbanizável, categoria esta que de uma 
forma simplista “desaparecerá”, podendo vir a converter-se em solo rústico). Considerando os artigos 
82.º e 199.º da Lei de Solos e o artigo 199.º do RJIGT, os instrumentos de território terão que proceder 
à reclassificação de solos até à data indicada. 

Na área do projeto, todos os planos atualmente em vigor têm que passar por esse procedimento, 
indicando-se os que já estão em curso. Por conseguinte, seria recomendável acautelar, dentro do 
possível, que a enunciação de medidas resulte desatualizada com a dinâmica de revisão dos IGT. 

Em termos do desenvolvimento de projeto, a reclassificação de solo deverá ser um fator a ponderar. 
Nestas circunstâncias, pretende-se também alertar para O curto espaço de tempo em que esta irá 
acontecer, sendo no entanto uma fase, eventualmente indicada, para procurar resolver junto dos 
Municípios afetados, o acolhimento do presente projeto 

7- “Medidas de Mitigação”, 
subcapítulo 7.3.10 - 
Ordenamento do Território 
e Condicionantes ao Uso do 
Solo 

Conforme sugerido e de acordo com a incorporação das regras de classificação de solo resultantes da nova Lei de Solos e do disposto no artigo 199.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) por parte dos municípios até junho de 2020, procedeu-se à adequação da medida de minimização específica 
"OT1" constante no subcapítulo 7.3.10. A alteração da medida respeitou essencialmente à substituição do termo " Espaços Urbanos e Urbanizáveis" para "Solo 
Urbano". 

14 
Rever a medida de minimização OT4, de modo a evitar a referência a troços específicos da Linha, uma 
vez que a redação apresentada facilmente resultará desatualizada/incorreta. 

7- Medidas de Mitigação, 
subcapítulo 7.3.10 - 
Ordenamento do Território 
e Condicionantes ao Uso do 
Solo 

De acordo com a solicitação, procedeu-se à reformulação da Medida de Minimização Específica de Ordenamento do Território, designada de "OT4" apresentada no 
subcapítulo 7.3.10 do EIA. 

15 
Alterar a medida OT9 e enunciá-la de forma genérica, dado que não existe servidão específica para as 
bases do SIRESP. 

7- Medidas de Mitigação, 
subcapítulo 7.3.10 - 
Ordenamento do Território 
e Condicionantes ao Uso do 
Solo 

A medida OT9 incluída no subcapítulo 7.3.10 do Relatório Síntese do EIA foi definida com base no parecer recebido pela Entidade competente SIRESP, Gestão de Redes 
Digitais de Segurança e Emergência, S.A. Deste modo, considera-se a medida de minimização OT9 adequada implementar aquando a definição do traçado da linha, isto 
é, em fase de projeto de execução. No entanto, procede-se a um melhoramento da medida, de forma a torná-la mais genérica conforme solicitado. 

16 
No que respeita a medidas de mitigação/compensação, explicitar quais as específicas para o fator 
Ordenamento de Território, correspondentes às fases de construção, exploração e desativação. 
Retificar, em particular no que concerne à Reserva Ecológica Nacional. 

7- “Medidas de Mitigação” 

As medidas de minimização encontram-se listadas no capítulo 7 do EIA. As mesmas foram organizadas de forma sistemática:  

• carácter geral e/ou transversal; 

• carácter específico; e 

• Quadro síntese, onde se compilaram as medidas de carácter geral e específico por fase de projeto e atividade inerente a cada fase. 

Neste âmbito, especificamente para o descritor ambiental “Ordenamento do Território” procedeu-se à enumeração de um conjunto de medidas específicas a 
preconizar nas fases de Projeto de Execução, fase prévia à construção e fase de exploração, esta última correspondente a medidas de mitigação gerais. De facto, para a 
fase de construção não foram sugeridas medidas de minimização específicas para este descritor, uma vez que se consideraram as medidas de "minimização gerais" 
elencadas no capítulo 7.2 do Relatório Síntese, nomeadamente as medidas MG 4, MG 9, MG 10, MG 20, MG 35 e MG 36. 

17 

Corrigir a referência feita na pág. 712 sobre o património não classificado. O mesmo não está sujeito a 
parecer da DRCN (que se pronuncia para o património classificado nos termos do Decreto-Lei n.º 
148/2015, de 4 de agosto), cometendo o restante inventariado nos PDM a entidade designada no 
regulamento de cada plano 

9-“Análise Comparativa de 
troços Alternativos e 
Corredor Preferencial” 

De acordo com o solicitado, procedeu-se à correção da referência relativa à necessidade de sujeição de parecer da DRCN sobre "Património não classificado" 
apresentada no Quadro 9.1 no Capítulo 9, atualizada para (sujeito a parecer da DGPC). 

18 
Na pág. 712, esclarecer o que foi considerado como “Áreas especialmente definidas em planos de 
Ordenamento do Território”, valorizadas como “restritivas”. 

9- “Análise Comparativa de 
troços Alternativos e 
Corredor Preferencial” 

No âmbito da reconfiguração e reavaliação de todo o capítulo 9, salienta-se que de acordo com o Quadro 9.1 as "áreas especialmente definidas em Planos de 
Ordenamento do Território" (indicador avaliado como fortemente condicionante ou restritivo) corresponde a área afeta a espaços especialmente definidos em IGT 
(que poderiam corresponder a UOPGs de cariz industrial ou de comércio/serviços/equipamentos, áreas previstas de equipamentos, indústria, gestão de resíduos, entre 
outras), não refletidos nos demais indicadores aqui presentes, que importa compatibilizar com as respetivas limitações ou condicionalismos e minimizar as situações 
de conflito. Não foram, contudo, identificadas áreas relevantes para a presente avaliação enquadráveis neste âmbito. 
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B.4. Uso do Solo 

19 

Considerando os impactes gerados ao nível da alteração do uso de solo, tendo em conta as suas 
potencialidades intrínsecas e as consequências do projeto sobre o uso em causa e a dinâmica 
territorial, identificar as medidas de mitigação/compensação específicas para este fator ambiental, 
para além das regras de boas práticas de execução de obra. 

Estas medidas devem ser indicadas de acordo com as fases de projeto e incluir a fase de desativação. 

7- “Medidas de Mitigação”, 
subcapítulo 7.3.7 - Uso e 
Ocupação do Solo 

No âmbito do EIA, nomeadamente no capítulo 7, consideraram-se um conjunto de medidas de mitigação gerais para implementar nas várias fases do projeto, sendo 
que grande parte delas são aplicáveis ao descritor em análise. Contudo e de forma a dar resposta à presente questão, procedeu-se ao acrescento de algumas medidas 
para o descritor em análise, apresentadas no Subcapítulo 7.3.7 do EIA. As medidas incluídas referem-se a: MUS 1 , MUS 2, MUS 3 e MUS 4 

B.5. Socioeconomia 

20 
Relativamente às alternativas, identificar as dinâmicas socioeconómicas e socioculturais das freguesias 
atravessadas pelo projeto, através da distribuição da população no território e da estrutura e da 
especialização das atividades económicas. 

5.10 – “Socioeconomia 
(Caraterização da Situação 
atual do Ambiente)” 

De forma a dar resposta à presente questão, procedeu-se à reformulação do Capítulo 5.10 do EIA relativo à caraterização da situação de referência do descritor 
"Socioeconomia". Nesta revisão, acrescentou-se a análise por freguesia abrangida pelos vários troços alternativos em análise. 

21 
Tendo em conta o corredor preferencial, apresentar esclarecimento quanto à significância atribuída à 
Componente Social, no respetivo corredor selecionado. 

9- “Análise Comparativa de 
troços Alternativos e 
Corredor Preferencial” 

A componente socioeconómica foi incorporada em termos de avaliação comparativa sobretudo segundo os seguintes indicadores (e seu respetivo nível de 
avaliação/condicionamento): 

• Áreas urbanas [Fortemente condicionante] 

• Empreendimentos turísticos e unidades de alojamento local existentes [Fortemente condicionante] 

• UOPGs de cariz habitacional e/ou turístico [Fortemente condicionante] 

• Empreendimentos turísticos previstos [Fortemente condicionante] 

• Igrejas e capelas [Fortemente condicionante] 

• Regadio com reduzido grau de mecanização (predominantemente com recurso a levadas) [Restritivo] 

• Parques eólicos existentes e propostos [Restritivo] 

• Presença de linhas da RNT em situações de estrangulamento relativas a ocupação do tipo urbano/ populacional [Restritivo] 

• Áreas industriais [Condicionante] 

• Perímetros florestais legalmente estabelecidos e outras áreas florestais [Restritivo] 

• Aproveitamento de espaço-canal de grandes infraestruturas lineares [Restritivo] 

A lógica da sua incorporação prende-se sobretudo com a quantificação de espaços de cariz urbano/populacional, de áreas de importância social, culto e lazer para as 
comunidades, de áreas com potencial económico, entre áreas que representam, ao nível socioeconómico, situações que representam possíveis constrangimentos ou 
perceções de impactes negativos para o tecido social, situações que possam representam uma potencial desvalorização da atratividade de certas zonas, do ponto vista 
social e económico. São ainda situações que podem potenciar fenómenos de contestação social e que têm um potencial sinergético e cumulativo de impacte com a 
linha existente. 

B.6. Ambiente sonoro 

22 
Facultar/esclarecer a referência a um estudo acústico incluído no Anexo V — Ambiente Sonoro, uma 
vez que o único elemento aí incluído consta de um relatório de medições acústicas. 

Anexo V (Volume IV) 
Em função de revisão integral do descritor "Ambiente Sonoro" em função do requerido nos pontos seguintes, apresenta-se no Anexo V (Volume IV) a versão 
reformulada do Estudo Acústico. 

23 

Elaborar e disponibilizar elementos gráficos associados ao Ambiente Sonoro, já que os mesmos são 
inexistentes no Volume III — Peças desenhadas. 

Estes elementos devem atender ao enunciado em pontos posteriores deste documento relativamente 
à localização dos recetores sensíveis identificados ao longo do EIA e à representatividades dos pontos 
selecionados para avaliação. Além dos elementos gráficos em PDF, deve ser facultada uma versão 
digital em formato SHP, DWG ou KML. 

DESENHO 23 (Volume III) 

Apresenta-se no Desenho 23 (Volume III) a localização de recetores sensíveis e pontos de medição acústica sobre carta militar, com extratos de maior escala da 
envolvente próxima de cada ponto sobre ortofotomapa (DGT, 2018). 

Acompanha ainda o presente EIA ficheiro zipado com os elementos representados no Desenho 23 "Ambiente sonoro". 

24 Facultar o Desenho 23 em formato SHP, DWG ou KML. ― 
Acompanha o presente EIA ficheiro zipado com os elementos representados no anterior Desenho 23 (agora renumerado como Desenho 25 "Grandes condicionantes 

ambientais"; Volume III). Adita-se ainda os pontos de avaliação de impactes cumulativos R1T1, R2T1 e R3T1 (Figura 6.7). 

25 

Esclarecer o conceito de “Zonas de sensibilidade acústica — Zonas mistas” incluídas no Desenho 10 - 
Carta Síntese de Condicionantes. Adicionalmente, deve ser esclarecido o objetivo desta condicionante 
e se existem ou não áreas classificadas como Zonas Sensíveis, assim como a que município é que tal 
informação se reporta. 

DESENHO 11 (Volume III) 

O anterior Desenho 10 – Carta Síntese de Condicionantes, encontra-se integrado no capítulo “Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo”, e 
corresponde ao enquadramento do projeto no Extrato de Carta de condicionantes dos PDM dos vários concelhos abrangidos pelo projeto em análise. Importa 
esclarecer que as "zonas mistas " representadas dizem respeito ao zonamento acústico presente no extrato da carta de condicionantes do PDM de Arcos de Valdevez, 
que de acordo com o Artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído, “Zona Mista, corresponde a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 
ocupação seja afetada a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”. 

Não obstante, com a apresentação dos extratos originais dos diferentes PDM, o anterior Desenho 10 deu lugar ao DESENHO 11 "Carta de outras condicionantes", que 
sintetiza as demais condicionantes não incluídas nas plantas de condicionantes dos PDM. 

Assim, a representação de zonas mistas do concelho de Arcos de Valdevez se remete assim para a carta de condicionantes original. Não configurando estas zonas 
nenhum regime de condicionamento em particular (ao contrário do que aconteceria para zonas sensíveis, não identificadas para a área de estudo, estas não foram 
incluídas no revisto DESENHO 11 (Volume III). 
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26 

No que concerne à descrição do ruído acústico, analisar a adequabilidade da manutenção dos valores 
associados à probabilidade de ocorrência de condições favoráveis à geração de ruído. 
A informação apresentada deve ser a mais atual possível, considerando os dados das estações 
meteorológicas de interesse com informação disponível, pelo menos para os 5 anos mais recentes. 
Deve ser complementado o Quadro 3.13 com a informação relevante neste contexto. 

6.5.1.1 – “Avaliação de 
impactes de Ambiente 
Sonoro/ Aplicabilidade do 
valor de probabilidade p” 

Em resposta ao solicitado, foi aditada à secção 6.5 (Avaliação de impactes do ambiente sonoro) a referida análise, com o cálculo do valor de probabilidade anual p de 
ocorrência de condições favoráveis à emissão de ruído, nos mesmos pressupostos enunciados no documento “Monitorização do Ambiente Sonoro de Linhas de 
Transporte de Eletricidade. ANEXO I – Modelo de Previsão REN/ACC” (ET-0011, edição 5, de março de 2012), mas para situações representativas da área de estudo em 
apreciação e para o conjunto de dados meteorológicos disponíveis para os 5 anos mais recentes. 

27 

Ao contrário do mencionado na pág. 147 do Relatório Síntese do EIA, a estimativa dos valores de nível 
sonoro nos recetores sensíveis (considerados no EIA como representativos da situação existente) tem 
de ser apresentada no âmbito deste procedimento de AIA e não em momento futuro. A avaliação de 
impactes e seleção de corredores tem forçosamente de incluir esta informação. 

6.5 – “Avaliação de impactes 
de Ambiente Sonoro” 

Em resposta ao solicitado, foi revisto o Estudo Acústico, conforme apresentado no Anexo V (Volume IV), no âmbito do qual se entendeu apresentar a análise 
prospetiva dos valores de nível sonoro para um conjunto de recetores sensíveis admitido como representativo (em função da análise espelhada no referido Estudo 
Acústico revisto), que implicou a adoção de mais pontos representativos e respetiva medição de níveis sonoros (total de 24). Para esses pontos, e recorrendo ao 
Modelo REN/ACC, foram determinados os níveis de ruído particular com origem na Linha, para o pior cenário - posicionamento da nova linha a 22,5m dos recetores, 
correspondente à distância mínima permitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 11/2018. 

Salienta-se que a caracterização detalhada e quantificada dos níveis sonoros previstos após a implantação da linha, junto do edificado de interesse, só poderá ser 
efetuada após a definição do seu traçado, em sede de RECAPE. 

Através da prospetiva de níveis sonoros foi ainda possível verificar a conformidade para o critério de exposição máximo e critério de incomodidade. 

28 

Em relação à caracterização das zonas atravessadas, esclarecer em que locais é que é considerado que 
poderão ser dificultados os atravessamentos, assinalando em planta os locais referidos na pág. 150 do 
Relatório Síntese: "(...) as zonas pertencentes a espaços urbanos, urbanizáveis, industriais e de 
equipamento. Quando não for de todo possível evitar o atravessamento das zonas mencionadas 
procurar-se-á localizar os apoios perto de estremas e caminhos existentes para minimizar o seu 
impacte (...)". 

5.5.6 – “Identificação e 
localização dos pontos de 
medição acústica” 

Em resposta ao solicitado, foi revisto o Estudo Acústico, conforme apresentado no Anexo V (Volume IV), no âmbito do qual um dos critérios que sustentou a definição 
dos recetores sensíveis representativos foi o conceito de "zona de estrangulamento". Após o levantamento de todos os recetores sensíveis no interior dos corredores, 
foram identificadas situações de estrangulamento existentes, isto é, os casos em que a secção dentro do troço/corredor disponível para a passagem da linha é inferior 
a 150 metros de largura, ou seja, uma colocação otimizada da linha permitiria um afastamento de aproximadamente 75m da mesma a cada recetor (estas situações 
correspondem ao pior cenário possível, em que se está em presença de uma zona de maior densidade de recetores, se verifica qual a zona com menor ocupação local 
que permita a passagem da linha sem sobrepor recetores sensíveis e se verifica quais as zonas em que a distância entre dois recetores consecutivos é menor de 150m). 

Quanto à referência à prevenção de "zonas pertencentes a espaços urbanos, urbanizáveis, industriais e de equipamento", esta refere-se a uma premissa base e 
genérica de desenvolvimento do futuro projeto de execução da linha, de prevenir sempre que possível a interceção principalmente de zonas urbanas e urbanizáveis, 
bem como outros espaços de tipo urbano ou industrial dos PDM. 

29 

Explicar e explicitar, descritivamente e através de peças desenhadas, que os pontos de caracterização 
selecionados são efetivamente "(...) representativos do conjunto, quer em termos de fontes de ruído, 
quer em termos de características de ocupação do solo e tipologia de recetores sensíveis. A 
caracterização do ambiente sonoro, nos locais considerados representativos, foi efetuada com base 
em medições dos níveis sonoros do ruído, por laboratório de ensaios acreditado para o efeito e 
seguindo as metodologias legalmente estabelecidas (...). 

5.5.6 – “Identificação e 
localização dos pontos de 
medição acústica”/ 

5.5.7 – “Níveis sonoros 
observados atualmente” 

Em resposta ao solicitado, foi revisto o Estudo Acústico, conforme apresentado no Anexo V (Volume IV), no âmbito do qual se reforçou não só o detalhe quanto à 
representatividade dos recetores/pontos de medição identificados com esse fim, mas também reforçado o número de pontos assim classificados. Com efeito, e 
conforme resposta o ponto B.27, foram considerados 24 recetores/pontos de medição como representativos, sustentados nos seguintes princípios: 

1) Identificação do edificado do tipo sensível em cada troço e das tipologias de interesse, com vista à seleção de recetores sensíveis representativos do ponto de vista 
do ambiente sonoro apercebido, antes da instalação da Linha; 
2) Seleção de pelo menos um ponto de medição acústica em cada Troço; 
3) Identificação de situações representativas de possível estrangulamento de passagem para a Linha; 
4) Identificação de situações representativas de possível impacte cumulativo com outras linhas de MAT. 

Foram ainda descritas as diferentes situações acústicas identificadas na área de estudo e, no Quadro 5.21, sintetizados os recetores/pontos de medição considerados 
como representativos com a apresentação da sua descrição local e cenário de representatividade que apresenta. 

Por fim, o Quadro 5.24 que resume a monitorização dos pontos identificados apresenta o registo fotográfico dos recetores e a sua representação em planta (a qual 
pode ainda ser aferida no DESENHO 23 - Volume III). 

30 
Em relação ao enquadramento legal deve ser atualizada a Portaria n.º 330/2001 para a versão atual da 
mesma 

12 – “Bibliografia e 
documentação consultada” 

Em resposta ao solicitado, foi atualizada a referida referência para a Portaria Nº 395/2015, de 4 de novembro (Requisitos técnicos formais a que devem obedecer os 
procedimentos previstos no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, incluindo os requisitos dos programas de monitorização). 

31 

Quanto ao enquadramento normativo e outra documentação, não se concorda com a afirmação 
constante no EIA de que "No caso em apreciação, os Troços em estudo para a LMAT em título 
localizam-se em diversos concelhos, sendo que apenas após a escolha da alternativa final se podem 
identificar as diferentes zonas e sua classificação, permitindo, nessa circunstância e em Fase de 
RECAPE/Projeto de Execução, a verificação do Critério Regulamentar da Exposição Máxima, com 
limites fixados no Art.º 11, atrás transcrito”. 

Assim, devem ser consultadas as Cartas de Classificação de Zonas (vulgo, Cartas de Zonamento 
Acústico) dos diversos municípios atravessados, sobrepor os corredores em avaliação e analisar as 
implicações do atravessamento de tais áreas, considerando não só os impactes decorrentes desta 
Linha como da globalidade dos impactes cumulativos associados a este projeto. 

5.5.4 – “Zonamento 
acústico” 

Em resposta ao solicitado, a revisão do Estudo Acústico incluiu secção específica para o zonamento acústico, onde se esclarece que apenas para o concelho de Arcos de 
Valdevez se verifica a existência de zonamento acústico (classificação como zona mista). 

Na sua decorrência, a análise dos níveis sonoros observados atualmente (5.5.7) e a avaliação de impactes (6.5) considerou os valores limite definidos no Art.º 11.º: 
Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) para zona mista no concelho de Arcos de Valdevez, enquanto que para os restantes troços em análise foram considerados os limites 
para  zonas não classificadas como zonas mistas ou zonas sensíveis do mesmo artigo: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

32 

Conforme acima mencionado, os pontos de medição selecionados devem ser devidamente justificados 
em termos de representatividade e de relevância para a avaliação em curso. 
Todos os pontos devem estar devidamente identificados, pelo menos, com a distância ao eixo do 
corredor em que se inserem. No caso de representarem um aglomerado ou um conjunto de recetores 
sensíveis, deve estar identificado o ponto mais próximo do eixo do corredor, ou, no caso de tal existir, 
do eixo esperado para a futura Linha. Deverá ser indicada a correspondência de representatividade e 
complementada a recolha de medições sempre que essa representatividade não esteja assegurada. 

5.5.6 – “Identificação e 
localização dos pontos de 
medição acústica” 

Remete-se para a resposta ao ponto B.29. Ainda em resposta ao solicitado, aditaram-se os quadros 5.22 e 5.23, que apresentam as distâncias mínimas aproximadas de 
um recetor ao eixo de cada troço e a distância dos pontos de medição acústica ao eixo. 
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33 
Deve ser devidamente justificada a “densidade populacional” apresentada no Quadro 5.20 e 
fornecidos os elementos gráficos que a suportam 

5.5.6 – “Identificação e 
localização dos pontos de 
medição acústica” 

A referência a densidade populacional era errónea, referindo-se o quadro 5.20 à estimativa do número de habitações no interior dos troços alternativos previstos para 
implementação da LMAT, como medida da população potencialmente afetada, complementada por duas coroas externas adjacentes, que se pretendem indicativas no 
contexto imediato foram dos limites do corredor. 

34 

Justificar a realização de medições com alturas distintas consoante o recetor e refazer as medições 
necessárias para garantir que a avaliação é homogénea, seja ao nível da consideração do recetor no 
R/C (cerca de 1,5 m de altura), seja em relação à altura usualmente considerada no caso da 
elaboração de mapas de ruído (4 m de altura). 
Independentemente de existirem recetores com diferentes alturas, devem ser sempre realizadas 
medições com posições comparáveis para a avaliação. Qualquer exceção deve ser devidamente 
fundamentada e justificada. 

― 

As medições acústicas em causa foram efetuadas por Laboratório acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), tendo sido seguidos os procedimentos 
estabelecidos na normalização, regulamentação, legislação e diretrizes aplicáveis. 

Assinala-se também o que se encontra referido na regulamentação aplicável: a alínea “a)” do n.º 4 do Artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído - Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, refere: 

“a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer 
estrutura refletora, à exceção do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do 
nível de cada piso de interesse, nos restantes casos”. 

Acresce que a metodologia descrita permite caracterizar com maior detalhe o ambiente acústico junto dos pisos de interesse das habitações, no entanto no presente 
caso e atendendo a estarmos perante zonas rurais com dominância de ruídos naturais, não se afiguram diferenças significativas nos níveis sonoros medidos a 1,5m do 
solo ou 4,0m do solo. 

35 

No Quadro 5.21, além da informação já incluída deve ser acrescida uma fotografia do recetor, e a sua 
representação em planta, com a posição relativa em relação ao troço a que respeita. Deve também 
ser esclarecido qual o elemento gráfico (designado por Anexo II no EIA e por Anexo I no relatório de 
medições) onde se encontram implantados (em planta) os locais objeto de medição. 
Neste quadro deve ser ainda integrada a informação relativa à Classificação Acústica como Zona 
Mista, Zona Sensível ou Zona ainda Não Classificada. 

5.5.7 – “Níveis sonoros 
observados atualmente” 

Em resposta ao solicitado, e conforme já mencionado no âmbito da resposta ao ponto B.29, o Quadro 5.24 (anterior quadro 5.21) incorpora os aspetos solicitados. 

Remete-se ainda para a consulta do DESENHO 23 (Volume III) a localização de cada ponto de medição em planta. 

36 
Devem ser refletidas no fator ambiental Saúde Humana todas as alterações decorrentes da 
informação a apresentar referentes ao fator Ambiente Sonoro 

5.11 e 6.11- “Saúde 
humana” 

Conforme solicitado, foram reformuladas as secções 5.11 e 6.11, relativas respetivamente à caracterização da situação de referência e avaliação de impactes do 
descritor saúde humana. 

37 
Esclarecer a significância de impactes associados ao Ambiente Sonoro, por comparação com a 
significância atribuída aos aspetos socioeconómicos ["(...) muito importantes se induzirem alterações 
significativas sobre a forma e os padrões de vida das populações afetadas (...) 

Secção 6.1.3.1 – “Avaliação 
de impactes segundo os 
critérios de classificação” 

Os critérios de avaliação de significância associados a ambiente sonoro estão espelhados como "qualidade do ambiente". Não obstante, foram ajustados os critérios de 
avaliação de significância associados a "aspetos socioecónomicos e saúde humana" e a qualidade do ambiente (água, qualidade do ar e ruído) para maior clareza e 
dissemelhança. 

38 
A avaliação de impactes deve integrar a consideração dos impactes cumulativos decorrentes da 
existência ou previsível existência de outras fontes sonoras, nomeadamente quanto a linhas MAT e/ou 
subestações, de acordo com o mencionado na pág. 502 do Relatório Síntese 

6.16 – “Avaliação de 
impactes cumulativos” 

Em resposta ao solicitado, foi detalhada a secção relativa a Ambiente Sonoro da secção 6.16. Para o efeito, foram estudados os impactes cumulativos com as seguintes 
infraestruturas: 

• linhas de muito alta tensão, com prospetiva de níveis sonoros cumulativos com linha existente de 400kV (para os pontos R1T1, R2T1 e R3T1), não se 
considerando que existam impactes cumulativos com a linha de 150kV face aos níveis sonoros de ruído particular desta com o ruído particular da linha em estudo 
a uma distância de 22,5 m, considerando o pior cenário; 

• Parques eólicos existentes e previstos, cuja distância retira a sua influência acústica potencialmente cumulativa sobre as localidades mais próximas; 

• Autoestradas e estradas nacionais, que representam emissões sonoras em geral dominantes, que tornam a influência acústica cumulativa da nova linha residual. 

39 

Deve ser concretizada a avaliação de impactes no Ambiente Sonoro no presente procedimento de 
avaliação e não num momento futuro como enunciado no Relatório Síntese. 

Atendendo à definição de “recetores representativos”, bem como à eventual alteração dos pontos 
considerados representativos, seja por substituição ou por complemento, deve ser devidamente 
realizada a avaliação de impactes, contemplando (entre outras) uma avaliação quantitativa que 
integre não só a presente Linha como todos os impactes cumulativos associados a cada troço em 
análise. 

Adicionalmente, como o projeto se refere a uma linha dupla, a avaliação de impactes deve espelhar 
esta realidade futura. 

Após esta reformulação, devem ser novamente comparados os impactes por troço e obtido o corredor 
preferencial para desenvolvimento do projeto de execução da futura linha. 

6.1 – Avaliação e 
identificação de impactes 
ambientais 

6.16 – “Avaliação de 
impactes cumulativos” 

9 – “Análise comparativa de 
troços alternativos e 
corredor preferencial” 

Remete-se para a resposta ao ponto B.27, relativa à reformulação da avaliação de impactes, cumulativamente ao exposto no ponto 29, relativa à revisão dos recetores 
representativos e adição de novos para melhor espelhar a situação acústica da área de estudo. 

A secção relativa à análise comparativa de corredores refletiu as alterações verificadas, reforçando a integração das questões de cumulatividade de impactes com 
criação de novo indicador "presença de linhas da RNT/AEs existentes em situações de estrangulamento relativas a ocupação do tipo urbano/ populacional". Quanto à 
incorporação da avaliação quantitativa na análise comparativa, não se considerou tal análise diferenciadora, optando-se por selecionar um indicador que espelhasse a 
contabilização do número de situações onde a probabilidade de ocorrência de impactes fosse maior e de mais difícil mitigação no desenvolvimento do projeto de 
execução: "Situações de estrangulamento/ secção mínima disponível para passagem de linha elétrica". 

No âmbito da revisão do Estudo Acústico, foram atualizadas todas as fichas de cálculo do Modelo REN/ACC para refletir a instalação final (e potencialmente mais 
gravosa) de linha dupla, situação essa que é assumida em termos de avaliação de impactes no EIA para todos os descritores (conforme aditado na secção 6.1). 

40 

Nas zonas de maior proximidade a recetores sensíveis, sempre que necessário, deve ser efetuada uma 
análise mais completa, que permita aferir da real possibilidade de passagem da futura Linha, 
cumprindo as condições legais para tal (nomeadamente em relação ao critério de exposição máxima e 
ao critério de incomodidade). 

6.5 – “Avaliação de impactes 
de Ambiente Sonoro” 

Remete-se para a resposta ao ponto B.27. 

41 

A avaliação a realizar deve permitir estimar a dimensão da afetação do ambiente sonoro na 
envolvente dos recetores sensíveis e determinar as medidas de minimização a implementar, 
nomeadamente o afastamento mínimo necessário para cumprimento das disposições do 
Regulamento Geral do Ruído. 

6.5 – “Avaliação de impactes 
de Ambiente Sonoro” 

Remete-se para a resposta ao ponto B.27. Refere-se novamente que a estimativa considerou o pior cenário possível (em face do desconhecimento nesta fase do real 
traçado da linha e implantação de apoios), ou seja, a distância mínima de 22,5m entre recetor sensível e linha, para a qual se observou a conformidade com o critério 
de exposição máxima e o cumprimento quase integral do critério de incomodidade (exceção para o ponto P5, com uma excedência de meros 0,5 dB(A)). 
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42 
Deve ser explicitada de que forma se pretende assegurar a reversibilidade e mitigação de impactes no 
Ambiente Sonoro, em fase de exploração. 

6.5 – “Avaliação de impactes 
de Ambiente Sonoro” 

Em fase de exploração, a reversibilidade está associada à sua definição teórica "considera-se que os impactes têm um carácter irreversível ou reversível consoante os 
correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se se anulam, a médio ou longo prazo, designadamente quando cessar a respetiva causa". Ou seja, no limite, é 
possível reverter os efeitos negativos associados à perturbação gerada pela linha com a desativação da mesma. 

Quanto à mitigação, esta é possível com a aplicação de medidas ainda na fase de projeto, que maximizem o afastamento da linha a recetores sensíveis (dado que esta 
não tem localização definida). 

43 

Atendendo ao exposto deve ser reformulada e justificada: 

a) À avaliação de impactes deste fator ambiental; 

b) A avaliação de impactes na Saúde Humana e na Socioeconomia, no que decorre das alterações a 
efetuar ao Ambiente Sonoro. Deve ser reformulado o ponto da avaliação global de impactes, que 
deve integrar todos os impactes residuais, entre os quais se inclui os referentes ao Ambiente Sonoro 

6.5 – “Avaliação de impactes 
de Ambiente Sonoro”/ 
6.11 – “Avaliação de 
impactes de Saúde 
humana”/ 
6.15 – “Avaliação global de 
impactes” 

Em resposta ao solicitado, foi revisto o Estudo Acústico (Anexo V, Volume IV), bem como todas as secções relativas a Ambiente Sonoro do Relatório Síntese. 

Na sua sequência, foram ainda atualizadas as secções relativas a Saúde Humana, avaliação global de impactes e análise comparativa de troços alternativos e corredor 
preferencial. 

Não se identificou a necessidade alterar a avaliação de impactes da socioeconomia, em função das alterações promovidas no âmbito do ambiente sonoro. 

44 
Deve ser reformulado o ponto da avaliação global de impactes, que deve integrar todos os impactes 
residuais, entre os quais se inclui os referentes ao Ambiente Sonoro. 

6.15 – “Avaliação global de 
impactes” 

Remete-se para a resposta ao ponto B.43 anterior. 

45 

Atendendo à reformulação da avaliação de impactes para o fator Ambiente Sonoro, equacionar a sua 
classificação como Fator Restritivo. 
Dar coerência à distribuição de condicionantes ambientais e indicadores associados a diferentes 
fatores ambientais, de forma a permitir uma melhor perceção dos critérios a considerar (como 
exemplo: Edifícios escolares, de saúde, campos desportivos, capelas e igrejas - Povoações e edifícios 
habitados (...) ou empreendimentos turísticos são considerados como fatores impeditivos e, por outro 
lado, os recetores sensíveis constituem um fator restritivo). 

9 – “Análise comparativa de 
troços alternativos e 
corredor preferencial” 

Remete-se para a resposta ao ponto B.3, reafirmando-se que foi reformulada toda a secção 9, com especial enfoque no âmbito do fator ambiente sonoro. 

Em particular através da secção 9.2.2 foi clarificada a dissemelhança no conteúdo avaliado em termos de "recetores sensíveis" (englobado no fator principal 
"povoações e edifícios habitados/frequentados por pessoas (edifícios isolados, grupos de edifícios e núcleos urbanos)", conforme definido no Guia Metodológico da 
REN), adicionados dois novos indicadores na componente de ambiente sonoro ("Situações de estrangulamento/ secção mínima disponível para passagem de linha 
elétrica" e "Presença de linhas da RNT em situações de estrangulamento relativas a ocupação do tipo urbano/ populacional") e reformulação/detalhe dos níveis de 
condicionamento e critérios de avaliação associados. 

Concorda-se com a incoerência detetada, alterando o nível de condicionamento associado a "recetores sensíveis" para "fortemente condicionante". 

46 
Justificar a presença de linhas elétricas como condicionante positiva, uma vez que para diversos 
fatores ambientais, como o Ambiente Sonoro, tal pressuposto que não se pode assumir como válido. 

9 – “Análise comparativa de 
troços alternativos e 
corredor preferencial” 

Remete-se para a resposta ao ponto A.4 e pontos B.2 e B.3. 

47 Reformular em função do acima exposto. 

B.7. Paisagem 

48 

Apresentar a seguinte cartografia: 

a) Carta de Qualidade Visual com tonalidades de cor que facilitem a leitura da informação gráfica da 
Carta Militar que lhe serve de base/suporte. 

b) Carta de Qualidade Visual e da Bacia Visual do Projeto com a sobreposição gráfica dos limites das 
seguintes áreas: 

• Área de Paisagem Protegida do Corno do Bico (PPCB) — Troço 12 
• Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) — Troço 5 e Troço 13 
• Paisagem Cultural do Sistelo - Troço 13 

c) Carta de impactes cumulativos apenas com a representação gráfica dos projetos existentes ou 
previstos que sejam relevantes para esta análise. 

Volume III - Peças 
Desenhadas 

No Volume III- Peças Desenhadas procedeu-se à reformulação das duas Peças Desenhadas conforme solicitado, incluindo: 

• Desenho 19 - Carta de Qualidade Visual: melhoria visual com alteração da tonalidade de cor de forma a facilitar a leitura da informação gráfica da CM, bem como 
a sobreposição gráfica dos limites das áreas de Paisagem Protegida do Corno do Bico, Parque Nacional da Peneda - Gerês e Paisagem Cultural do Sistelo. 

• Desenho 22 - Carta da Bacia Visual do Projeto: sobreposição gráfica dos limites das áreas de Paisagem Protegida do Corno do Bico, Parque Nacional da Peneda - 
Gerês e Paisagem Cultural do Sistelo. 

• Desenho 24 - Síntese de projetos passíveis de gerar impactes cumulativos: reformulação do desenho, com incorporação das seguintes tipologias de 
infraestruturas passíveis de gerar impactes cumulativos - Rede de Transporte de Energia Existente, Rede de Distribuição de Energia Existente, Rede Viária 
Existente (Autoestrada e estradas nacionais existentes), Parques Eólicos existentes e previstos e Gasoduto e Ramais. 

B.8. Património Cultural 

49 
Apresentar a reformulação do Quadro 5.83 — Ocorrências patrimoniais classificadas, constante do 
capítulo 5.12.5, com indicação, quando aplicável, do troço a que se referem. 

5.12.5 – “Património 
(Caraterização da Situação 
Atual do Ambiente) “ 

No Capítulo 5,12.5 relativo à situação de referência do descritor "Património Cultural" procedeu-se à reformulação do Quadro 5.90 (anterior Quadro 5.83), no qual se 
incluiu a informação do troço onde se inserem as ocorrências patrimoniais identificadas. 

50 

No capítulo 5.12.5.1 - Caracterização por troço alternativo é apresentado o inventário do património 
inserido nos corredores. Os quadros apresentados neste capítulo devem ser complementados, de 
forma a evidenciar os resultados dos trabalhos de campo já realizados, especificando as ocorrências 
patrimoniais que foram relocalizadas durante os trabalhos de prospeção 

5.12.5.1 – “Património 
(Caraterização da Situação 
Atual do Ambiente) “ 

Em resposta ao solicitado, apresenta-se um quadro único com toda a informação compilada - Quadro 5.91, com indicação da relocalização no decurso dos trabalhos de 
prospeção (RCT) e o troço em que se inserem. Acresce referir, que a informação agora requerida, apresenta-se contemplada nas Fichas de Sítio, elaboradas para cada 
ocorrência identificada, apresentadas n o Anexo VI do Volume IV – Anexos do EIA. 
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2-RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 

- 

O RNT deve ser reformulado, de modo a ter em consideração e integrar os elementos adicionais acima 
solicitados, devendo ainda atender aos aspetos que de seguida se referem: 

a. Página 3 (2º parágrafo) – retirar o texto “(…) para o EIA destes (…)”; 

b. Página 3 (último parágrafo) – rever texto que refere “(…) A REN prevê submeter o EIA do projeto 
da linha de interligação a AIA em inícios de 2019”; 

c. Página 3 – inserir referência à Proposta de Definição e Âmbito (PDA) apresentada e respetiva 
decisão emitida (DDA – Decisão sobre a Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental); 

d. Página 4 – inserir a designação por extenso de MIBEL; 

e. Página 11 – (2.5 Estaleiros e Acessos – 2º parágrafo) – corrigir a referência a “(Erro! A origem da 
referência não foi encontrada.)”; 

f. Página 11 (6º parágrafo) – corrigir erro ortográfico “(…) Troços 3 e 5 e servem oc concelhos de Vila 
Verde (…)”; 

g. Na síntese de impactes incluir a avaliação referente ao Património Cultural, devendo igualmente 
constar no Quadro 4.1 – Impactes residuais significativos ou pouco significativos; 

h. Nas medidas de minimização incluir medidas referentes ao Património Cultural; 

i. Inserir a identificação dos impactes cumulativos do projeto. 

O novo RNT deve ter uma data atualizada. 

Volume I (Resumo Não 
Técnico) 

Em resposta ao solicitado, foi revisto o Resumo Não Técnico em conformidade. 

Esclarece-se que o quadro de síntese de impactes apresentado se refere a impactes significativos e muito significativos, e não a impactes significativos e pouco 
significativos, como anteriormente referenciado por lapso. Dessa forma, atendendo que no âmbito do descritor Património Cultural os impactes residuais se 
classificam como pouco significativos, essa componente não é incluída no quadro em conformidade e coerência com os demais descritores cujos impactes se 
classificaram como pouco significativos ou sem significância. 

 


