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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Linha Dupla Ponte de Lima - Fontefría, Troço Português, a 400 kV 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Estudo prévio 

Tipologia do projeto 
Anexo I, n.º 19 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 
sua redação atual 

Localização 

(freguesia e concelho) 

Concelho de Vila Verde – freguesias de Aboim da Nóbrega e Gondomar, União 
das Freguesias da Ribeira do Neiva, União das Freguesias do Vade, União 
das freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide 

Concelho de Arcos de Valdevez – freguesias de Gondoriz, União das Freguesias 
de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá, União das freguesias de Eiras e 
Mei, Padroso, União das freguesias de Portela e Extremo, União das 
freguesias de Alvora e Loureda, Cabreiro, Sistelo, Miranda¸ União das 
freguesias de São Jorge e Ermelo, Vale, Rio Frio, Couto, Senharei, Rio de 
Moinhos, União das freguesias de Grade e Carralcova, Sabadim, Ázere 

Concelho de Melgaço – freguesia de Penso 

Concelho de Monção – freguesias de Abedim, Portela, União das freguesias de 
Anhões e Luzio, Merufe, Tangil, Riba de Mouro, União das freguesias de 
Ceivães e Badim, União das freguesias de Messegães, Valadares e Sá 

Concelho de Paredes de Coura – União das freguesias de Insalde e Porreiras 

Concelho de Ponte da Barca – freguesias de Vade (São Pedro), Cuide de Vila 
Verde, União das freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas, Sampriz, União 
das Freguesias de Touvedo (S. Lourenço e Salvador), União das Freguesias 
de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães 

Concelho de Ponte de Lima – freguesias de Ardegão, Freixo e Mato, Friastelas, 
Navió e Vitorino dos Piães, Cabaços e Fojo Lobal, Anais, Rebordões (Souto), 
Boalhosa, Rebordões (Santa Maria), Fornelos e Queijada, Serdedelo, 
Gondufe, Ribeira, Gemieira, Brandara, Arcozelo, Refoios do Lima, Calheiros, 
Bárrio e Cepões, Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Zonas Especiais de Conservação (ZEC) do Rio Lima (PTCON0020), do Rio Minho 
(PTCON0019) e da Peneda/Gerês (PTCON0001). 

Proponente REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

mailto:geral@apambiente.pt
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Descrição sumária do projeto 

O projeto da "Linha Dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV" estabelecerá a nova 
interligação com a rede espanhola na zona do rio Minho. 

Com um desenvolvimento segundo uma orientação sul-norte, o projeto da "Linha Dupla Ponte de Lima - 
Fontefría, Troço Português, a 400 kV" desenvolve-se entre a Subestação de Ponte de Lima, no concelho de 
Ponte de Lima, e o ponto de travessia na fronteira para ligação à Rede Elétrica Espanhola (REE), na povoação 
de Penso, concelho de Melgaço, atravessando os concelhos de Vila Verde, Ponte de Lima, Ponte da Barca, 
Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Monção e Melgaço. 

A área de estudo referente aos vários troços alternativos do projeto totaliza 6.029,0 ha, considerando uma 
extensão aproximada de 51 km. 

Para implantação desta Linha foi analisado um corredor desagregado em 16 troços alternativos, dos quais, 
apenas o Troço 1, o Troço T13 e o Troço 16 se constituem como troços comuns às várias alternativas. Os 
troços analisados podem ser conjugados 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 

Constituem alternativas diretas entre si as seguintes: 

 1 – troço comum, sem alternativa 

 2A/2B; 3A/3B/3C 

 4A/4B (sendo que os troços T13 e T16 são comuns a estas alternativas) 

De uma forma geral, podem considerar-se dois grandes eixos alternativos entre as extremidades sul e norte 
da Linha. 

Assim, após o Troço T1, que faz a ligação à subestação de Ponte de Lima, os corredores estudados 
desenvolvem-se através dos Troços T6, T7/T8/T9/T10/T11 e T12 localizados mais a oeste (corredor oeste), 
ou dos Troços T2, T3/T4 e T5 num eixo localizado mais a leste (corredor leste). 

Estes dois grandes eixos alternativos entroncam no Troço T13, já no concelho de Monção, havendo ainda a 
considerar duas alternativas possíveis, correspondendo aos Troços T14 ou T15, antes da ligação final até à 
fronteira, estabelecida através do Troço T16. 

Do ponto de vista técnico, o projeto será constituído por vários elementos estruturais e equipamento 
normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV, de que se destaca, nomeadamente, os 
apoios reticulados em aço da família “DL” e “EL” e as respetivas fundações, constituídas por quatro maciços 
independentes formados por uma sapata e uma chaminé prismática. 

Nesta fase do projeto (estudo prévio) não estão ainda definidas quaisquer áreas de estaleiro e apoio à 
construção, bem como os acessos a utilizar em obra, os quais serão definidos no projeto de execução. 
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Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 16/07/2019, data em que 
se considerou estarem reunidas todas as condições necessárias à correta instrução do processo, na 
sequência da receção de todas as peças processuais necessárias e da pronúncia da DGEG, enquanto 
entidade licenciadora do projeto, em cumprimento do definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro (na sua atual redação). 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), da Direção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), da Direção-Geral de Saúde (DGS), da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP), do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). A 
DGS encaminhou o processo para a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), para 
integrar a CA. 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

 Realização de reunião com representantes da CA e do proponente para apresentação do projeto e 
do EIA; 

 Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 9, do 
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais 
foram solicitados ao proponente. 

 O proponente, como resposta ao pedido de elementos adicionais, submeteu um EIA 
consolidado e o RNT reformulado, como resultado da revisão efetuada de modo a integrar as 
necessárias alterações decorrentes da inclusão do solicitado no Pedido de Elementos 
Adicionais. 

 Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 
04/06/2020; 

 No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares. 

 Promoção de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 40 dias úteis, de 15 de 
junho a 7 de agosto de 2020; 

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

mailto:geral@apambiente.pt
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 Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 151- B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, à Entidade Regional da Reserva Agrícola 
do Norte (ERRAN Norte); 

 Realização de visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram 
presentes representantes da CA, do proponente, da equipa que elaborou o EIA e do projetista; 

 Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA reformulado, tendo em 
conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as informações recolhidas e 
ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da participação pública e dos 
pareceres emitidos pelas entidades externas à CA; 

 Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto; 

 Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o 
Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

 Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares.  

 Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente 
decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi solicitada pronúncia à Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN Norte).  

Tendo sido recebida a pronúncia da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), 
verifica-se que esta entidade não manifesta oposição ao projeto, tendo transmitido os aspetos a acautelar 
na sua concretização, os quais foram objeto de análise e ponderação no âmbito da presente decisão. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, foi promovido um período de Consulta Pública de 40 dias úteis, de 15 de junho a 7 de agosto 
de 2020. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 130 exposições com a seguinte proveniência: 

 Estado-Maior da Força Aérea 

 Turismo de Portugal 

 ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil 

 Câmara Municipal de Ponte de Lima 

 Câmara Municipal de Ponte da Barca 

 Câmara Municipal Arcos de Valdevez 

 Câmara Municipal de Monção 

 Câmara Municipal de Melgaço 

mailto:geral@apambiente.pt
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 Câmara Municipal de Vila Verde 

 Junta de Freguesia de Rebordões-Souto (Ponte de Lima) 

 Baldio de Rebordões-Souto (Ponte de Lima) 

 Junta de Freguesia de Refóios do Lima acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por cerca 
de 988 cidadãos (Ponte de Lima) 

 Junta de Freguesia de Anais acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por cerca de 
180 cidadãos (Ponte de Lima) 

 Junta de Freguesia de Arcozelo (Ponte de Lima) 

 Junta de Freguesia de Cabaços e Fojo Lobal (Ponte de Lima) 

 Junta de Freguesia de Friastelas (Ponte de Lima) 

 Junta de Freguesia de Ribeira (Ponte de Lima) 

 Assembleia de Freguesia de Ribeira (Ponte de Lima) 

 Junta de Freguesia de Brandara (Ponte de Lima) 

 União das Freguesias de Souto e Tabaçô (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia de Sistelo (Arcos de Valdevez) 

 Assembleia de Freguesia de Sistelo (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia de Grade e Carralcova (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia de Cabreiro (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia de Sabadim (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia de Miranda (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia Rio de Moinhos (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia de Aguiã (Arcos de Valdevez) 

 Junta de Freguesia de Senharei (Arcos de Valdevez) 

 União das Freguesias São Jorge e Ermelo (Arcos de Valdevez) 

 União de Freguesias de Anhões e Luzio (Monção) 

 Junta de Freguesia de Portela (Monção) 

 União de Freguesias de Ribeira do Neiva (Vila Verde) 

 Junta de Freguesia de Penso (Melgaço) 

 ACRD de Miranda 

 Associação de Freguesias de Direito Público do Vale do Mouro 

 Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM do Alto Minho) 

 CDS Arcos de Valdevez 

 Grupo Municipal do PS 

 Grupo Municipal do PSD 

 Concelho de Arbo 

 Ventominho – Energias Renováveis, S.A. 

 Barcovez – Mediação Imobiliária, Lda. 

 ACHLI - Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico 

 85 Cidadãos 
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Síntese dos resultados da Consulta Pública 

Estas exposições apresentam vários comentários e críticas à análise efetuada no EIA, indicando vários 
aspetos a ter em consideração, referindo a possibilidade de ocorrência de impactes negativos que podem 
atingir elevada significância e caráter permanente. 

As posições transmitidas nos pareceres recebidos são, de um modo geral, claras e podem ser sintetizadas 
da seguinte forma: contra a construção do projeto ou de um troço específico, posição que é partilhada por 
praticamente todos os contributos. São, ainda, apresentadas críticas ao EIA, nomeadamente no que diz 
respeito ao fator Ecologia. 

Das principais razões apontadas para a tomada de posição desfavorável destacam-se as seguintes: 

 Risco para a saúde pública por exposição prolongada a radiações eletromagnéticas e ao ruído; 

 Proximidade de habitações; 

 Afetação de captações de água (públicas e privadas); 

 Desvalorização de terrenos; 

 Impactes negativos paisagísticos; 

 Impactes negativos no turismo, quer pela afetação do fator ambiental "paisagem", quer pela 
proximidade de alguns empreendimentos turísticos existentes ou em processo de licenciamento; 

 Impactes negativos na produção de vinho, como por exemplo no Alvarinho; 

 Impactes negativos no património histórico e arqueológico; 

 Impactes negativos na ecologia, nomeadamente: 
o Afetação do habitat do lobo ibérico; 
o Nas aves que nidificam em zonas protegidas, como é o caso da Zona Húmida da Paisagem 

Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos; 
o Interferência na Rede Natura 2000 – Zona Especial de Conservação do rio Minho e na 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés; 
o Interferência na área protegida da Rede Natura do Sítio do Rio Lima; 
o Interferência no Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Rio Minho” (PTCON0019); 
o Interferência na Zona Protegida do Corno do Bico. 

É ainda manifestada preocupação quanto aos impactes no património arqueológico e arquitetónico. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Da análise às exposições apresentadas em sede de consulta pública, verifica-se que a maioria das 
preocupações manifestadas coincide com as principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação 
encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições preconizadas na presente 
decisão. 

Sem prejuízo, importa salientar os seguintes aspetos: 

 Risco para a saúde pública por exposição prolongada a radiações eletromagnéticas e ao ruído 

A atuação em termos de proteção contra os campos eletromagnéticos, que neste projeto assentou 
preferencialmente na localização da fonte, com a escolha de um traçado que permitisse o afastamento 
de zonas edificadas, também se alinha com a minimização do ruído acústico uma vez que determina 
um maior afastamento da fonte de ruído, embora possa não ser tão determinante em termos de 
distância à fonte como o efeito coroa e correspondente ruído acústico. 

No que concerne à exposição aos campos eletromagnéticos, segundo as previsões e simulações 
efetuadas para a Linha, de acordo com a informação constante no EIA, os valores calculados estão 
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abaixo dos valores limite definidos na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, quer para o campo 
elétrico quer para a densidade de fluxo magnético. 

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 são de cerca de 4 kV/m e entre 18 a 22 μT respetivamente, sendo que nenhum recetor sensível 
estará posicionado a esta distância no âmbito da elaboração do projeto de execução. 

Segundo o EIA, 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. Por 
outro lado, é preconizada a realização da respetiva monitorização. 

Relativamente ao ruído, a presença de recetores sensíveis foi tida em consideração no âmbito da 
avaliação desenvolvida, tendo conduzido à determinação de que o projeto de execução venha a 
considerar um afastamento mínimo da Linha aos recetores sensíveis, independentemente de estarem 
dentro ou fora do corredor selecionado, para além do necessário cumprimento das disposições legais 
aplicáveis. 

Salienta-se que, considerando que a futura linha ocupará um canal significativamente mais reduzido 
do que a largura total do troço agora preconizado, antevê-se que seja possível desenhar o futuro 
traçado da linha maximizando o afastamento aos recetores sensíveis existentes e assegurando o 
cumprimento das restrições legais aplicáveis, razão pela qual se determina a necessidade de 
atendimento dessas condicionantes para o desenvolvimento do projeto de execução. 

Acresce que na fase subsequente de projeto de execução será definido o traçado exato da futura linha 
a desenvolver no corredor identificado como sendo o corredor ambiental menos desfavorável entre 
os vários considerados. 

 Afetação de usos e desvalorização de terrenos 

Uma vez que o projeto em avaliação corresponde a um estudo prévio, no âmbito da elaboração do 
respetivo projeto de execução será possível a introdução de melhoramentos, de forma a evitar 
afetações diretas, correspondendo a opção selecionada em resultado da avaliação desenvolvida à 
opção ambientalmente menos desfavorável. 

A implementação de um projeto desta natureza implicará sempre impactes negativos, que divergem 
quanto à sua natureza e significância consoante as características do território onde se implantam. De 
referir, ainda, que se encontram estabelecidos critérios a adotar na fase de elaboração do projeto de 
execução, em matéria de planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da 
linha elétrica (com possibilidade de ajuste da linha dentro do próprio corredor), estando ainda prevista 
a adoção de medidas de minimização, bem como a possibilidade de ajuste de implantação dos apoios 
da linha (dentro da alternativa selecionada) de acordo com o definido em resultado da avaliação 
desenvolvida. 

De acordo com a legislação em vigor, a implantação de apoios obriga ao pagamento de uma 
indemnização ao proprietário, cobrindo os prejuízos que a afetação da parcela de terreno referente ao 
apoio e a correspondente servidão causam, mantendo-se proprietários dos terrenos afetados. 

Efetivamente, o facto de, na faixa sobrepassada pela Linha, ficarem impedidos os povoamentos 
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florestais com espécies de crescimento rápido, poderá traduzir-se numa perda de valor dos terrenos 
afetados, embora sejam compensados através de indemnizações. Neste âmbito, segundo o EIA, tem 
sido prática recente do proponente a reconversão do uso do solo, em situações em que ocorre o corte 
de árvores de crescimento rápido, por espécies de crescimento lento, mediante acordo com o 
respetivo proprietário, com vista a minimizar os impactes decorrentes desta situação. 

Por sua vez, a abertura de caminhos para aceder aos apoios poderá obrigar à necessidade de 
atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas e campos cultivados. Podendo esta situação 
causar prejuízos reais ou ser percebido de forma negativa pelos proprietários, a minimização dos 
impactes associados pode ser alcançada atendendo à existência de alguns caminhos rurais que 
deverão ser aproveitados e o facto de estas atividades serem acompanhadas de uma negociação prévia 
com os proprietários. 

 Afetação de captações de água (públicas e privadas) 

Uma vez que o projeto em avaliação corresponde a um estudo prévio, no âmbito da elaboração do 
respetivo projeto de execução será possível a introdução de melhoramentos, de forma a evitar 
afetações diretas, correspondendo a opção selecionada em resultado da avaliação desenvolvida à 
opção ambientalmente menos desfavorável. Salienta-se, no entanto, que na área em estudo não é 
identificada a possibilidade de afetações de captações de água. 

 Impactes na paisagem 

A implantação de uma infraestrutura linear desta tipologia implicará sempre impactes negativos na 
Paisagem, mais ou menos significativos consoante a sensibilidade que a área de estudo revela, quer 
devido à elevada presença de observadores quer devido aos valores visuais que a Paisagem oferece, 
ou, ainda, devido a uma conjugação de ambos. 

De referir, ainda, que se encontram estabelecidos critérios paisagísticos a adotar na fase de elaboração 
do projeto de execução, em matéria de planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento 
da diretriz da Linha elétrica. 

 Impactes negativos no turismo (fator "Paisagem" e proximidade de empreendimentos turísticos) 

Uma vez que o projeto em avaliação corresponde a um estudo prévio, no âmbito da elaboração do 
respetivo projeto de execução será possível a introdução de melhoramentos, de forma a evitar 
afetações diretas, correspondendo a opção selecionada em resultado da avaliação desenvolvida à 
opção ambientalmente menos desfavorável. 

A implementação de um projeto desta natureza implicará sempre impactes negativos, que divergem 
quanto à sua natureza e significância consoante as características do território onde se implantam. De 
referir, ainda, que se encontram estabelecidos critérios a adotar na fase de elaboração do projeto de 
execução, em matéria de planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da 
linha elétrica (com possibilidade de ajuste da linha dentro do próprio corredor), estando ainda prevista 
a adoção de medidas de minimização, bem como a possibilidade de ajuste de implantação dos apoios 
da Linha (dentro da alternativa de corredor selecionada). 

Relativamente aos impactes na Paisagem, deverá ser observado o acima referido sobre esta temática. 

 Impactes negativos no património histórico, arqueológico e arquitetónico 

Uma vez que o projeto em avaliação encontra-se em fase de estudo prévio, aquando da elaboração do 
respetivo projeto de execução será possível efetuar a sua melhoria de forma a evitar afetações diretas, 
sobretudo físicas, dos elementos patrimoniais, sejam eles de natureza arquitetónica ou arqueológica, 
correspondendo a opção selecionada em resultado da avaliação desenvolvida à opção 
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ambientalmente menos desfavorável. 

Como já foi referido, a implantação de uma infraestrutura linear desta tipologia implicará sempre 
impactes negativos sobretudo para a Paisagem, contexto onde se inserem os elementos patrimoniais. 
Esses impactes são mais ou menos significativos de acordo com a conjugação de vários fatores, como 
a natureza do elemento patrimonial, o seu valor cultural e a sensibilidade da área de inserção, mas não 
implicam a respetiva afetação física, podendo no entanto implicar a perda do contexto paisagístico 
desses elementos. 

Com o objetivo de salvaguardar esses contextos, mesmo que relativos a elementos situados fora dos 
troços do corredor selecionado, mas nas suas imediações, foram definidas medidas gerais e medidas 
específicas para a atender na fase da elaboração do projeto de execução, onde se enunciam 
orientações relativamente à salvaguarda dos elementos patrimoniais identificados no estudo prévio, 
nomeadamente, e quando for o caso, respeitando-se as zonas de proteção do património cultural e as 
áreas de proteção constantes dos PDM, ou determinando o afastamento das infraestruturas das 
ocorrências patrimoniais ou das áreas dos troços patrimonialmente mais sensíveis para localizações 
menos desfavoráveis desse ponto de vista. 

 Impactes negativos na ecologia 

A implementação de um projeto desta natureza terá sempre impactes negativos sobre os sistemas 
ecológicos e, designadamente na fase de construção, sobre a flora, vegetação e habitats, que serão 
destruídos para implementação dos apoios e da faixa de gestão de combustível, e sobre a fauna, em 
resultado da perturbação inerente às atividades construtivas da linha, e da fragmentação dos habitats 
inerente à também referida implementação de apoios e da faixa de gestão de combustível. Estes 
impactes são sobretudo mais relevantes para espécies de grande sensibilidade e que requerem uma 
continuidade significativa de habitats bem conservados, como é o caso dos mamíferos e, em particular, 
o Lobo-ibérico, espécie com estatuto de proteção desfavorável. 

A estes impactes há que adicionar, na fase de exploração, a eventual mortalidade de aves por colisão 
com a linha, bem como a fragmentação do habitat aéreo que poderá provocar algum efeito de exclusão 
neste grupo faunístico. 

No que concerne à afetação do habitat do Lobo-ibérico, refere-se que os troços T13, T15 e T16 afetam 
a alcateia de Vez_2 Anta e não a alcateia da Cruz Vermelha, a qual é afetada pelos troços T9, T10 e 
T11, no corredor oeste. 

 Recomendações/propostas de medidas de minimização 

o Estado-Maior da Força Aérea (EMFA); Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC); Junta de 
Freguesia e Baldios de Rebordões – Souto (Ponte de Lima) 

Considerando a pertinência dos aspetos mencionados por estas entidades, os mesmos foram 
devidamente acautelados no âmbito avaliação efetuada. 

o Ventominho S.A. 

O desenvolvimento do projeto de execução deverá acautelar: 

 A identificada interferência do Troço 13 com as infraestruturas do Parque Eólico do Alto 
Minho I – Sub-Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade, devendo ser garantida uma 
distância de salvaguarda de 150 metros em relação aos aerogeradores. Esta distância 
deverá corresponder à distância entre a projeção vertical dos cabos exteriores da Linha e 
a projeção vertical da ponta da pá dos aerogeradores, mais próxima, na sua posição 
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horizontal; 

 No Troço 13, as distâncias mínimas de segurança em relação à Linha Dupla Santo António 
– Mendoiro. 

Na fase de construção deve ser assegurada a resolução das eventuais interferências com 
infraestruturas existentes na área de implantação do projeto, nomeadamente de transporte de 
energia. 

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

Na análise dos Planos Diretores Municipais (PDM) realizada foram assinaladas situações de 
incompatibilidade e/ou necessidade de obtenção de aprovação dos municípios ou incorporação de medidas 
mitigadores por estes definidos, que, não inviabilizando a solução final a adotar, poderão alterar, em Espaço 
Florestal, os impactes resultantes. 

De uma forma genérica verifica-se a compatibilidade com a instalação do projeto que, em fase de projeto 
de execução, poderá evitar a interferência com categorias de espaço mais sensíveis, nomeadamente, 
espaços urbanos e urbanizáveis e áreas de planeamento especiais (PU e PP). 

No que se refere à ocupação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), nos termos do estipulado no 
n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 124/2019, de 28 de agosto, a pronúncia favorável da CCDRN, no âmbito do presente procedimento de 
AIA, determina a não rejeição de comunicação prévia no âmbito do regime jurídico da REN, condicionado 
ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

Entre agosto de 2013 e janeiro de 2015 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2687 relativo ao estudo 
prévio do "Eixo da RNT entre Vila do Conde, Vila Fria B e a rede elétrica de Espanha, a 400 kV", ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
novembro), diploma que à data definia o regime jurídico de AIA. Este projeto envolvia a construção de duas 
linhas duplas trifásicas de muito alta tensão (LMAT) e de uma subestação. Este projeto, promovido pela 
REN - Rede Elétrica Nacional, S.A., constituía-se como um projeto transfronteiriço, uma vez que tinha por 
objetivo estabelecer a ligação com um projeto similar no Reino de Espanha, da responsabilidade da Rede 
Elétrica Espanhola – REE, então designado por "Subestação a 400 - 220 kV Fontefría - Linha a 400 kV 
Fontefría - Fronteira Portuguesa"1. 

Em agosto de 2014, a REN solicitou a exclusão de parte do projeto submetido a procedimento de AIA, 
designadamente, do troço a norte de Ponte de Lima, que estabelecia ligação ao território espanhol. A APA, 
na qualidade de autoridade de AIA, considerou não haver impedimento à aceitação do pedido, dado que o 
mesmo não prejudicava a avaliação dos restantes elementos que integravam o projeto submetido a AIA. 

Assim, o procedimento de AIA deixou de corresponder a um projeto transfronteiriço, passando a reportar-
se à Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação essa objeto de avaliação já 

                                                 
1 Correspondendo igualmente à designação "Subestações de Covelo e Beariz e Linhas Associadas a 400 kV (Galiza)". 
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concluída noutro procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV, esta sim 
abrangida pelo estudo prévio então em avaliação. 

Deste modo, sem prejuízo da designação do projeto, foi emitida a 22 de janeiro de 2015 a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA), reportando-se exclusivamente ao Eixo da RNT entre "Vila do Conde" e "Vila Fria 
B", com decisão favorável condicionada para: 

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

 Subestação de "Vila Fria B" - Localização A. 

O projeto passou a designar-se como "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV" face à 
renomeação das subestações, sendo que a subestação de "Vila Fria B" passou a designar-se como 
subestação de Ponte de Lima. 

Posteriormente foi realizado novo procedimento de AIA para uma nova localização da "Subestação de 
Ponte de Lima" (AIA n.º 3348). Tal decorreu da necessidade de minimizar as interferências com os vestígios 
patrimoniais entretanto encontrados. A 3 de março de 2021 foi emitida a correspondente DIA, favorável 
condicionada. 

No final de dezembro de 2017, a REN apresentou à APA uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do EIA 
a desenvolver para o projeto da "Linha Dupla Ponte de Lima – Fonte Fría, Troço Português, a 400 kV", tendo 
sobre a mesma sido emitida a respetiva decisão em 16 de fevereiro de 2018. 

Subsequentemente, a REN submeteu o estudo prévio e respetivo EIA da "Linha Dupla Ponte de Lima – 
Fontefría, Troço Português, a 400 kV", o qual constitui o objeto do presente procedimento. 

Este projeto encontra-se previsto no Plano de Desenvolvimento e Investimento (PDIRT) 2016-2025, 
enquadrado como um novo projeto integrante do reforço da Rede Nacional de Transporte (RNT) no eixo 
Galiza-Minho. O PDIRT foi alvo de uma Avaliação Ambiental Estratégica em 2011, com uma ampla 
participação de entidades com especiais responsabilidades em diversos domínios, e do público em geral. 

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 prevista 
para a capacidade de interligação no âmbito do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL). 

No âmbito do MIBEL e dos compromissos internacionais do Plano decenal à escala europeia (TYNDP- Ten-
year Network Development Plan) 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 de ambos os países. 

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 existente 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. 

O projeto em avaliação faz assim 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 
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adquirido na primeira lista de PIC publicada em dezembro de 2013, reconfirmado na segunda lista de PIC 
publicada em janeiro de 2016 bem como na terceira lista de novembro de 2017. 

Os benefícios esperados com este projeto são, assim: 

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

 O aumento da segurança de abastecimento à escala nacional; 

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

No âmbito da avaliação efetuada, e atendendo a que o projeto apresentado constitui um estudo prévio, 
foram considerados como fatores determinantes os Sistemas Ecológicos, a Socioeconomia, o Uso do Solo e 
Ordenamento do Território, o Ambiente Sonoro, a Saúde Humana, o Património Cultural. Por sua vez, os 
restantes fatores objeto de análise foram ainda considerados como relevantes. 

Assim, tendo em conta os aspetos fundamentais identificados no decurso da avaliação desenvolvida, 
verifica-se que os impactes positivos significativos, de âmbito regional e transfronteiriço, far-se-ão sentir 
fundamentalmente na fase de exploração, decorrentes do reforço da estrutura de rede elétrica, da 
melhoria da segurança de abastecimento da energia e da contribuição para a concretização da nova 
interligação com a rede elétrica de Espanha na zona do Minho, permitindo atingir a meta de 3.000 MW de 
capacidade de interligação no âmbito do MIBEL. 

Por outro lado, perspetiva-se a ocorrência de impactes negativos fundamentalmente na fase de construção 
mas também na fase de exploração, face às características do projeto, bem como à área de implantação e 
sua envolvente, considerando-se que os principais impactes poderão ser minimizados através da utilização 
de regras de boas práticas nas atividades de construção e desde que sejam adotadas medidas de 
minimização adequadas durante a realização da obra. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condições identificado na avaliação poderão contribuir para 
a minimização dos principais impactes negativos perspetivados, admitindo-se que os impactes residuais 
não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

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

Do ponto de vista da análise comparativa de alternativas, atendendo à tipologia do projeto em avaliação, 
bem como às características físicas, ambientais e sociais da área de estudo onde o mesmo se insere, a 
ponderação da análise dos fatores ambientais efetuada, permitiu concluir que a solução que se apresenta 
como globalmente menos desfavorável corresponde à que resulta da seguinte combinação de corredores 
(atendendo à subdivisão em troços): T1+T2+T4+T5+T13+T15+T16. 

Considera-se assim que deve ser esta a solução a adotar e desenvolver na fase de projeto de execução. De 
salientar que os resultados alcançados nesta avaliação são coincidentes com a avaliação realizada no EIA e 
com as suas conclusões em matéria de definição da solução preferencial. 

De referir, no entanto, as preocupações apontadas nas participações efetuadas durante o período de 
consulta pública, sendo recorrentes as associadas ao Ordenamento do Território, ao Uso do Solo, ao 
Património Cultural, à Socioeconomia, à Paisagem, aos Sistemas Ecológicos, aos Recursos Hídricos e à Saúde 
Humana. Verifica-se que, na globalidade, as preocupações manifestadas e os principais impactes 
referenciados foram devidamente considerados na apreciação técnica efetuada pela Comissão de 
Avaliação. Na generalidade, a seleção do corredor para implantação da linha elétrica ambientalmente 
preferencial permite atender a grande parte das manifestações transmitidas no âmbito da consulta pública, 
permanecendo inevitavelmente algumas divergências que não é possível acomodar. 
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Por outro lado, tratando-se de um projeto que envolve uma interligação com a Rede Elétrica de Espanha 
(REE), em cumprimento do previsto no "Protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa o 
Governo do Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos 
com efeitos transfronteiriços", foram efetuadas as necessárias diligências para consulta ao Reino de 
Espanha. Em resposta, as autoridades espanholas expressaram o seu interesse em participar no 
procedimento de AIA.  

Assim, e depois de várias iniciativas e esforços conjuntos de ambos os países para garantir a melhor 
articulação entre os projetos elétricos a desenvolver dos dois lados da fronteira, foi alcançado o 
entendimento comum expresso na Declaração Final da Cimeira luso-espanhola de Trujillo (Cáceres), 
realizada a 28/10/2021 e que se transcreve: "Portugal e Espanha renovam o seu compromisso de 
desenvolvimento e reforço das suas interligações para um funcionamento eficiente do sistema elétrico. 
Ambos os países reconhecem que dispor de uma maior capacidade de troca de eletricidade com os países 
vizinhos proporciona maior segurança de abastecimento, um aumento da eficiência e concorrência entre os 
sistemas vizinhos e melhor integração das energias renováveis. Assim ambos os Governos reconhecem todos 
os esforços que foram postos em prática para prosseguir com a interligação elétrica Minho-Galiza e 
confirmam a recente decisão das Entidades Ambientais de ambos Países de manter a interligação elétrica 
Este/Nascente como a mais viável para os dois países. As autoridades ambientais de ambos os países 
prosseguem com as respetivas avaliações ambientais nos termos legais." 

Face ao exposto, verifica-se que o ponto de interligação entre os dois projetos efetuado a Este/Nascente 
permanece como aquele que é viável prosseguir, correspondendo à solução de atravessamento da fronteira 
prevista no projeto objeto da presente análise. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os 
perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável à solução de traçado formado pelos troços 
T1+T2+T4+T5+T13+T15+T16 da "Linha Dupla Ponte de Lima - Fontefría, Troço Português, a 400 kV", 
condicionada aos termos e condições impostas no presente documento. 

 

Condicionantes 

1. Desenvolver o projeto de execução de acordo com a alternativa resultante da conjugação dos Troços 
T1+T2+T4+T5+T13+T15+T16 do estudo prévio. 

2. Assegurar o cumprimento: 

a. Do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. Para esse efeito devem ser tidas em consideração as 
atividades de transporte e produção de energia, bem como de exploração de massas minerais, 
existentes aquando da elaboração do projeto de execução. 

O cumprimento do referido regulamento deve ser assegurado em articulação com as entidades 
detentoras das infraestruturas das atividades supramencionadas existentes no território. 

b. Das distâncias de defesa às pedreiras, conforme prescrito pelo Anexo II do Decreto-Lei 
n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 
outubro. 

3. Assegurar a compatibilização do traçado do projeto com: 

a. As pedreiras existentes no território, considerando as atividades de exploração que lhes são 
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inerentes (designadamente a utilização de substâncias explosivas); 

b. A rede de pontos de água de combate a incêndios, mantendo uma distância a estes de pelo menos 
100 m. Estão neste caso os pontos de água PTL.RS.M.001 (Troço T1), VVD.CH.M2.187 (Troço T2), 
PTB.TQ.M2.004 e AVV.RS.M1.071 (Troço T5). 

Neste âmbito deve ser também atendida a existência, no concelho de Ponte de Lima, de um ponto 
misto (aéreo e terrestre) de combate a incêndios. 

 

Elementos a apresentar 

No Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) 

O RECAPE deve integrar todos os elementos indicados no ponto II do documento orientador intitulado 
“Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade 
Ambiental com o Projeto de Execução”, aprovado pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridade de AIA. 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 
presente decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos: 

1. Layout com o traçado da diretriz da Linha. O mesmo deve observar as seguintes orientações, cujo 
cumprimento deve ser claramente demonstrado por adequados meios cartográficos (em planta, corte, 
perfis), registo fotográfico, simulações e outros meios que possam ser considerados adequados e 
pertinentes: 

a. O atravessamento das vias rodoviárias, ferroviária e cursos de água deve ser realizado na 
perpendicular. 

b. Os apoios, aquando de um atravessamento/sobrepassagem de uma via rodoviária ou curso de 
água devem localizar-se o mais afastado possível, de ambos os lados. Ou seja, o referido 
afastamento deve traduzir-se num vão com a maior extensão possível. 

c. Nos cursos de água, com ou sem galeria ripícola, a sobrepassagem deve ser realizada no troço que 
apresente menor largura, ou seja, na menor seção transversal. 

d. A não implantação da Linha com desenvolvimento paralelo às vias rodoviárias panorâmicas e 
cursos de água. Quando tal se verificar como inevitável, a implantação da Linha deve ser efetuada 
na menor extensão possível. 

e. Deverão ser excluídos os atravessamentos de situações de maior sinuosidade dos cursos de água, 
que em regra configuram situações de elevado valor cénico, ou de uma via, mais relevante, 
quando as mesmas se caracterizam por serem vias panorâmicas, fluviais e viárias. 

f. O traçado da diretriz deve desenvolver-se de forma paralela ao traçado, ou à diretriz da linha 
existente, devendo os apoios da nova linha implantar-se nos mesmos planos dos apoios 
existentes. Ou seja, os novos apoios devem situar-se no mesmo plano dos apoios já existentes, 
devendo o novo plano ser perpendicular ao plano que contém a diretriz da linha elétrica existente. 

g. A localização de apoios não deve contemplar as situações fisiográficas de “portela”, assim como 
as situações de cumeadas, sobretudo as mais estreitas, evitando a alteração do seu perfil visual 
assim como a projeção de impactes visuais para dois lados das cumeadas. 

h. A implantação dos apoios deve realizar-se mais na base das elevações naturais de relevo, ou a 
meia encosta, mas procurado que a “cabeça” do apoio não exceda a cota altimétrica de topo da 
cumeada acima da sua implantação. 
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i. A não implantação de apoios em cima de áreas de afloramentos rochosos ou de superfícies 
contínuas de formações rochosas, devendo ser excluídos os locais escarpados e de geossítios. 

j. Implantação de apoios com o maior afastamento em relação a situações de afloramentos 
rochosos. 

k. No atravessamento de áreas de maior qualidade visual, associadas, em regra, a áreas de 
povoamentos de vegetação autóctone e mosaicos culturais, a implantação dos apoios não deve 
ser considerada e a verificar-se deve ser realizada na sua menor dimensão/largura, ou seja, na 
menor secção transversal. 

l. Maior afastamento de habitações e povoações, incluindo, casas de turismo rural – observadores 
permanentes – e dos miradouros – observadores temporários. 

m. A não implantação de apoios junto a quintas ou no interior das mesmas, sobretudo com carácter 
de quinta histórica, e/ou frente às respetivas fachadas nobres e com vistas privilegiadas, devendo 
os mesmos localizar-se o mais distante possível. 

n. A não implantação de apoios junto a ocorrências patrimoniais de forma a preservar a integridade 
visual das mesmas e do seu enquadramento cénico, devendo os mesmos localizar-se o mais 
distante possível. 

o. A implantação de apoios nos limites das parcelas agrícolas, orlas florestais ou de acessos 
existentes. 

p. A implantação e desenvolvimento da diretriz da linha ao longo de aceiros existentes. 

2. Informação geográfica do projeto de execução, em formato vetorial (ESRI shapefile), que abranja todas 
as componentes do projeto, bem como as condicionantes identificadas. 

3. Identificação das afetações diretas da Linha nas áreas agrícolas que não puderem ser evitadas, 
nomeadamente, a área afetada e a ocupação do solo existente. 

4. Identificação de todos os lugares, edifícios habitações e quintas e/ou pequenas explorações, 
equipamentos sociais e todos os recetores sensíveis possivelmente afetados, direta ou indiretamente, 
quer em fase de obra quer em fase de exploração, indicando as respetivas distâncias à área do projeto, 
com o recurso a cartografia de apoio. 

5. Estudo específico relativo ao ambiente sonoro que inclua: 

a. A identificação de todos os recetores sensíveis, dentro e na proximidade imediata ( 55 m) do 
corredor selecionado para implantação do projeto da futura LMAT. Pretende-se garantir que 
nenhum recetor que esteja no exterior do corredor, mas próximo do mesmo, possa ser 
negativamente afetado pela construção da Linha; 

b. A realização de novas medições nos recetores sensíveis que se localizem na área de influência da 
futura LMAT, ou seja, os potencialmente afetados pela referida linha, independentemente de 
estarem localizados dentro ou fora do corredor aprovado; 

c. A estimativa de valores de ruído ambiente futuro para os recetores mais próximos da futura linha, 
sendo admissível a possibilidade de se adotarem recetores sensíveis representativos de um grupo 
de recetores que se encontrem em situação similar. A simulação deve ser efetuada para a situação 
mais desfavorável, independentemente de se encontrar dentro ou fora do corredor selecionado; 

d. A avaliação de impactes cumulativos, tanto com infraestruturas de natureza similar como com 
outras fontes de ruído que predominem na área de influência do recetor; 

e. A demonstração de estar assegurado o cumprimento da legislação em vigor (Critérios de 
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Exposição e de Incomodidade), bem como a maximização da distância dos recetores sensíveis a 
esta nova fonte de ruído, considerando que se trata da principal medida de minimização (para a 
fase de exploração) e que a mesma constitui uma disposição a considerar na elaboração do 
projeto de execução; 

f. A avaliação e justificação, das medidas de minimização a adotar para a fase de execução da obra, 
acompanhada da respetiva avaliação de impactes esperados nessa fase. 

6. Levantamento georeferenciado de todos os elementos arbóreos existentes dentro da faixa de servidão 
legal da linha, sobretudo do género Quercus (azinheiras e sobreiros) bem como de outras espécies 
relevantes do ponto paisagístico. A cada um dos elementos arbóreos deve estar associada a sua 
caracterização quanto à espécie, DAP/PAP (Diâmetro à Altura do Peito/Perímetro à Altura do Peito), 
idade, estado fitossanitário e necessidade de abate ou não. 

7. Sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho (cerca de 400 m2) associada à 
implantação de cada apoio da linha elétrica, assim como a da área da base do apoio, à imagem do orto 
à escala 1:1.000 e com elevada resolução/definição de imagem. O traçado dos acessos a cada um dos 
apoios deve também constar representado de forma gráfica, pelo menos os que se situem mais 
próximos e, sobretudo, se constituírem acessos a construir. 

8. Relatório de trabalhos arqueológicos (prospeção), bem como a demonstração dos ajustes que os 
respetivos resultados implicaram na definição do projeto de execução. Deve igualmente ser atualizada 
a informação bibliográfica e documental, face aos trabalhos entretanto executados, designadamente, 
para os projetos conexos a este. 

9. Programa de monitorização do ambiente sonoro detalhado, tanto para a fase de execução da obra 
como para a fase de exploração. No caso da fase de exploração, deve ser prevista a monitorização para 
condições de emissão favoráveis e desfavoráveis, nos mesmos recetores. O programa de monitorização 
deve ser desenvolvido tendo por base os seguintes princípios: 

Parâmetros a 
monitorizar 

Locais de 
monitorização 

Frequência de 
monitorização 

Ensaio 

Fase de construção 

LAeq por período do dia 
(diurno, entardecer, 
noturno) definidos no 
atual Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, 
ou na versão que esteja 
em vigor no momento de 
realização das referidas 
monitorizações. 

Recetores sensíveis 
mais próximos desta 
infraestrutura, a 
identificar no RECAPE. 
Recetores sensíveis 
que se localizem na 
envolvente das 
principais atividades 
ruidosas, a identificar 
no RECAPE. 

Em momento anterior ao 
início da fase de 
construção (se ocorrer um 
desfasamento superior a 2 
anos entre as medições de 
caracterização da situação 
de referência e o 
momento de realização 
das operações de 
construção). 
Nos locais e recetores 
potencialmente mais 
afetados pelas atividades 
ruidosas a realizar. 

Duração: 
Deve ser feita em contínuo pelo 
menos durante 24h em dois dias 
distintos. 
Oportunidade: 
As medições de atualização da 
situação de referência devem ser 
realizadas nos períodos de 
propagação favorável e em período 
de propagação desfavorável. 
Na fase de construção, as medições 
devem ocorrer nos momentos mais 
desfavoráveis (maior intensidade e 
menor distância). 
Normalização: 
NP ISO 1996-1:2019 
NP ISO 1996-2:2019 
(ou normas em vigor à data da 
realização dos ensaios) 
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Fase de exploração 

LAeq por período do dia 
(diurno, entardecer, 
noturno) definidos no 
atual Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, 
ou na versão que esteja 
em vigor no momento de 
realização das referidas 
monitorizações. 

Recetores sensíveis 
mais próximos a 
identificar no RECAPE. 
Eventuais locais 
correspondentes a 
pontos em relação aos 
quais exista uma 
reclamação 
considerada 
procedente. 

Após a fase de construção, 
com a entrada em serviço 
de cada terno, no 3º ano 
de exploração e no 10º 
ano de exploração como 
linha dupla (os 2 ternos já 
instalados e em serviço).  
Sempre que existam 
reclamações, no ponto de 
reclamação. 

Duração: 
Deve ser feita em contínuo pelo 
menos durante 24h em dois dias 
distintos, respetivamente, em 
período favorável e em período 
desfavorável. 
Oportunidade: 
As medições devem ser realizadas, 
de forma independente, em período 
de propagação favorável e em 
período de propagação 
desfavorável, de forma a validar as 
estimativas realizadas. 
Normalização: 
NP ISO 1996-1:2019 
NP ISO 1996-2:2019 
(ou normas em vigor à data da 
realização dos ensaios) 

10. Programa de monitorização dos campos eletromagnéticos para a fase prévia à execução da obra e para 
a fase de exploração, a desenvolver tendo por base as diretrizes propostas no EIA para o efeito. 

11. Programa de monitorização da avifauna detalhado, a desenvolver tendo por base as diretrizes 
propostas no EIA para o efeito. 

12. Plano de Acessos (PA) à obra consolidado, de acordo com os resultados dos trabalhos de prospeção 
arqueológica realizados, bem como dos demais aspetos a considerar na definição deste Plano. 

Este Plano deve definir as redes de acessos à zona de implantação dos apoios, devendo ser privilegiada 
a utilização e/ou melhoria dos caminhos já existentes. 

Neste âmbito deve ser elaborada uma planta com localização dos acessos novos e dos acessos a 
beneficiar, necessários para a construção do projeto, à escala de projeto. 

13. Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) atualizado, integrando todas as medidas de 
minimização a implementar, bem como a Carta de Condicionantes. Esta carta deve sintetizar o 
levantamento completo de servidões, restrições e condicionantes, incluindo áreas de REN, de RAN, de 
ocorrência de recursos geológicos e outros aspetos relativos ao ordenamento do território (espaços 
turísticos existentes e futuros, áreas definidas em planos de ordenamento do território e/ou usos 
futuros, espaços de interesse paisagístico), bem como as ocorrências patrimoniais identificadas até à 
data, garantindo uma área de salvaguarda de, no mínimo, 50 metros do seu limite exterior. 

14. Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI) para a faixa de servidão legal da linha, a 
elaborar de acordo com as seguintes orientações: 

a. Incluir o levantamento em toda a faixa de servidão legal da linha, assim como ao longo dos acessos 
aos respetivos apoios, numa faixa para cada lado com largura a propor para os acessos; 

b. Incluir cartografia rigorosa e atualizada, em formato digital e vetorial, com a localização 
georreferenciada das manchas e/ou núcleos de espécies vegetais exóticas invasoras em presença; 

c. Apresentar o levantamento em cartografia adequada, sobre o levantamento topográfico 
completo existente e sobre o orto; 

d. Caracterizar e quantificar as áreas contaminadas; 

e. Identificar e caracterizar as espécies em presença; 
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f. Expor as metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença; 

g. Definir as ações a implementar na eliminação do material vegetal; 

h. As ações de controlo devem privilegiar as soluções físicas, em claro detrimento das ações com 
recurso a químicos, sobretudo se os exemplares das espécies em presença, se situarem perto de 
culturas (hortas), de pastos, de linhas de água, de poços, etc.. Neste âmbito, deve ser ponderada 
a utilização de soluções como o fogo controlado; 

i. Incluir no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo das referidas áreas terem 
um tratamento diferenciado e adequado por parte do empreiteiro, assim como para referência 
espacial para a monitorização a realizar durante a fase de exploração; 

j. Considerar um período de implementação e acompanhamento/monitorização, o qual deve 
iniciar-se após a aprovação do plano. Em função dos resultados positivos que possam ser obtidos, 
poderá ser proposto o antecipar o fim do período do controlo inicial ou ser proposto o seu 
prolongamento, num período de anos a propor; 

k. Contemplar um programa de monitorização/manutenção para a fase de exploração; 

l. Considerar, nos primeiros três anos, a apresentação de um relatório anual do trabalho 
desenvolvido, devidamente documentado e com adequado registo fotográfico, evidenciando os 
objetivos alcançados. Após o 3º ano, a periodicidade deve passar a ser trianual. 

15. Proposta de Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de Servidão Legal da Linha (PGRFSLL) com base 
nas seguintes orientações: 

a. No âmbito dos contactos desenvolvidos com os proprietários, para a autorização da colocação 
dos apoios, faixa de servidão da linha e abertura de acessos, proceder à auscultação dos mesmos 
quanto à recetividade efetiva no que se refere à reconversão da faixa condicionada. Neste âmbito, 
devem ser apresentadas evidências que comprovem os contactos estabelecidos; 

b. O plano deve ser constituído por peças escritas e desenhadas; 

c. Incluir cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural, com vista a 
garantir a sua preservação e proteção; 

d. Incluir a identificação e delimitação cartográfica de áreas/parcelas do cadastro passíveis de serem 
reconvertidas através da plantação de espécies autóctones; 

e. Incluir o elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação edafoclimática/ecológica 
no que se refere aos locais de plantação, como por exemplo linhas de água ou de escorrência 
preferencial; 

f. Incluir um plano de manutenção para a fase de exploração. 

16. Plano de Salvaguarda Patrimonial, envolvendo a investigação e a publicação monográfica do conjunto 
dos trabalhos e efetuados. 

17. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 

Previamente ao início da execução da obra 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

18. Comprovativos das comunicações efetuadas tendo em vista a divulgação do projeto, nomeadamente 
o seu objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização 
e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 
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Durante a execução da obra 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

19. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), seguindo as seguintes orientações: 

a. Ser apresentado como documento autónomo; 

b. Incluir cartografia com a delimitação gráfica de todas as áreas intervencionadas – acessos a 
desativar, plataformas de trabalho, áreas de implantação dos apoios da linha, estaleiro, áreas de 
apoio e, eventuais, outras; 

c. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas através de um identificador (id) as 
operações/ações a aplicar; 

d. Para cada área afetada deve ser estabelecido o tipo ou conjunto de ações – remoção de todos os 
materiais em profundidade das camadas dos pavimentos, limpeza de todos os resíduos de obra e 
alóctones, remobilização, descompactação, despedrega, modelação, colocação de terra vegetal, 
etc - a realizar em função da utilização que cada uma teve; 

e. Definição da camada a espalhar, de forma a acomodar todo o volume do solo/terra vivo/vegetal 
proveniente da decapagem, com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com espécies 
vegetais exóticas invasoras; 

f. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, apenas devem ser consideradas espécies 
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 
condições fitossanitárias; 

g. Apresentação do Plano de Modelação final, se aplicável; 

h. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas) no 
que diz respeito, por um lado, ao acesso (pisoteio e veículos) e, por outro, à herbivoria, nos 
locais/áreas a recuperar e a plantar, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 
natural e proposta. 

20. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em 
registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais de referência, estrategicamente colocados, para a recolha 
de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das diversas componentes do projeto (antes, 
durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência”, de forma a 
permitir a comparação direta dos diversos registos, e deve permitir visualizar não só o local concreto 
da obra, assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das medidas. As 
fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

Durante a fase de exploração 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

21. Relatório de Acompanhamento da Monitorização da fase de exploração com periodicidade anual, por 
um período mínimo de 3 anos, no âmbito do acompanhamento das condições do revestimento natural 
de todas as superfícies intervencionadas de modo a verificar a recuperação e instalação da vegetação. 

Durante esta fase, devem ser observados previstos e tomadas as necessárias medidas corretivas, 
sempre que necessário: substituição de exemplares vegetais; reforço de plantações e de sementeiras; 
controle de espécies exóticas invasoras; zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas 
em que o sistema de drenagem superficial se encontre danificado ou mal implantado, sempre que 
aplicável. 
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Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento deve ser estabelecido um conjunto de 
pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens, que ilustrem as situações do 
desenvolvimento da vegetação e de eventuais situações de erosão. O registo deve fazer-se sempre a 
partir desses “pontos de referência”, de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos, 
devendo ainda permitir visualizar não só o local concreto, bem como a envolvente no âmbito da 
verificação do cumprimento das medidas. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada 
resolução/definição. 

 

Medidas de minimização 

As medidas de minimização devem ser revistas de modo a serem adequadas ao projeto de execução que 
vier a ser desenvolvido. Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à 
fase de execução da obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 
(PAAO), o qual deve integrar o caderno de encargos da empreitada. Além das medidas elencadas na 
presente decisão, devem ser preconizadas no RECAPE todas as medidas que possam vir a ser consideradas 
relevantes em função do desenvolvimento do projeto de execução e correspondente reavaliação de 
impactes. 

FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E DO RECAPE 

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. Neste contexto deve ser dada especial atenção aos troços T1, T4 e T5. 

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. 

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. 

4. No Troço T1, a definição da implantação da Linha e dos respetivos apoios deve procurar minimizar a 
afetação da área submetida a Regime Florestal da Unidade de Baldio de Rebordões Souto, tanto 
quanto for possível. Nesse sentido, o projeto de execução da Linha Dupla Ponte de Lima - Fontefría, a 
400 kV deve aproveitar o mais possível o corredor da linha já existente Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 
kV, entre os apoios 82 e 90. Havendo necessidade de implantar o projeto fora da área do corredor no 
Troço T1, deve ser efetuada, em sede de projeto de execução, a respetiva avaliação de impactes, com 
igual detalhe e desenvolvimento da que deve ser realizada para o restante traçado. 

5. Na parte terminal do Troço T5 (mais a norte), o traçado da Linha deve aproveitar a zona mais ocidental 
do corredor, afastando-se tanto quanto possível do núcleo de arvoredo, constituído por pinheiro-
bravo e outras resinosas, existente nas proximidades da capela de S. Brás da Anta. 

6. No Troço T13 o traçado deve ser o mais possível perpendicular em relação à Rede Primária de faixas 
de gestão de combustível 
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7. Devem ser respeitadas as distâncias mínimas aos recetores sensíveis, identificados dentro e na 
proximidade do corredor selecionado, assegurando que nenhum recetor fique a menor distância 
desta Linha, do que a indicada no esquema seguinte: 

T1 T2 T4 T5 T13 T15 T16 

39 m sem recetores identificados 35 m 5 m 26 m 22,5 m 25 m 

8. 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. 

9. Evitar a sobreposição com massas de água, quer pela potencial necessidade de assegurar o acesso a 
meios aéreos de combate a incendio, quer pela sua relevância como pontos de conetividade ecológica 
para espécies avifaunísticas. 

10. Evitar as zonas de maior altitude ou de maior exposição visual (cumeadas e zonas abertas). 

11. Privilegiar a instalação dos apoios em situação de meia encosta, sempre que possível. 

12. Evitar a ocupação de solos com aptidão agrícola e de áreas agrícolas. Quando tal não foi possível, 
optar pela implantação apoios em áreas agrícolas com culturas temporárias (regadio e sequeiro) em 
detrimento de áreas agrícolas com culturas permanentes (vinha, olival, pomar). 

13. 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. 

14. Atender e refletir os aspetos manifestados no parecer da DRAP Norte. 

15. Evitar e afastar a implantação dos apoios e respetivo traçado da linha elétrica das áreas 
correspondentes aos Regadios Tradicionais existentes no interior dos Troços T1, T5 e T13. 

16. 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. 

17. Os apoios devem ser implantados preferencialmente em áreas sem habitats naturais. Quando tal for 
impossível, deve ser dada preferência a habitats arbustivos e herbáceos, em detrimento de florestas 
autóctones e comunidades rupícolas. 

18. Definir a localização dos apoios da Linha tendo em consideração: 

a. 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; 

b. O afastamento, sempre que possível, de áreas inundáveis; 

c. Evitar, sempre que possível, a localização em áreas identificadas de Regadio Tradicional; 

d. Um afastamento superior a 100 m das eventuais captações subterrâneas para abastecimento 
público e um afastamento superior a 10 m, relativamente as restantes captações/pontos de água 
que possam ser identificados. 

19. Minimizar, tanto quanto possível, o número de apoios a implantar e, sempre que tecnicamente viável, 
evitar a sobrepassagem das seguintes classes de ordenamento: 

a. Solos Urbanos (todos os concelhos) 

b. Espaço de Extração de Recursos Geológicos (Vila Verde) 
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c. Área de Proteção Arqueológica (Ponte de Lima) 

d. Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (Ponte de Lima) 

e. Espaços naturais e Espaços Florestais de Proteção (Vila Verde, Ponte da Barca e Arcos de 
Valdevez) 

20. Assegurar o cumprimento da zona de defesa estabelecido (raio de 100 m) aos pontos de água de rede 
de combate a incêndios acessível por meios aéreos. 

21. Não sobrepassar campos/espaços desportivos existentes nos Troços T1 e T3. 

22. Respeitar as zonas de proteção e visibilidade para vértices geodésicos (Barcas – Troço T2; Oural – 
Troço T2). 

23. Respeitar a faixa de proteção do gasoduto existente no Troço T1. 

24. Respeitar a Zona de Segurança (raio de 100 m em redor da infraestrutura) da estação Base da SIRESP 
(Troço T2). 

25. Garantir o cumprimento do afastamento relativamente a infraestruturas sensíveis definidas na alínea 
c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, e atender às disposições do artigo 7.º 
do mesmo diploma, maximizando, tanto quanto possível, esse afastamento. 

26. Garantir a não afetação de elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação, devendo 
ser minimizadas eventuais afetações do respetivo enquadramento paisagístico. 

27. Delimitar os imóveis patrimoniais classificados de acordo com a respetiva zona de proteção legal em 
vigor (com um mínimo de 50 m, contados a partir dos seus limites externos), não podendo essas áreas 
ser diretamente afetadas pelo projeto. 

28. Considerar os resultados da prospeção arqueológica sistemática a efetuar no corredor selecionado 
(numa faixa de 100 m de largura do eixo da linha projetada) e nas áreas a ocupar por todas as 
componentes de projeto, incluindo acessos, estaleiros e áreas de empréstimo e depósito. Deve ser 
evitada a afetação direta de eventuais ocorrências que venham a ser identificadas no decurso desses 
trabalhos. 

29. Delimitar e avaliar os impactes relativamente aos seguintes elementos patrimoniais: 

a. Troço 1: n.º 7, Monte de Males, povoado da Idade do Bronze; n.º 44, Varziela, arte rupestre; 

b. Troço 4: n.º 259, Mineração da Serra do Oural; 

c. Troço 5: n.º 324, conjunto edificado da Casa da Quintela; n.º 327, anta de Vilar de Ossos 
(CNS 10325); n.º 352, anta da Chã de Arcas 1 (CNS 1432); n.º 353, mamoa de Chã de Arcas 2 
(CNS 23501); n.º 354, mamoa de Chã de Arcas 3 (CNS 23502); n.º 452, Mamoa 2 das Lameiras 
(CNS 19309); 

d. Troço 13: n.º 481, Mamoa 3 das Lameiras (CNS 19310). 

Afastar os apoios, o traçado da Linha e novos caminhos de acesso à obra, em mais de 50 m destes 
elementos patrimoniais. 

30. Afastar os apoios, traçado da linha elétrica e novos caminhos de acesso à obra para mais de 50 m dos 
seguintes elementos patrimoniais: 

a. Troço 1: n.º 11, povoado da Idade do Bronze de Boucinhas/Regueira (CNS 17940); n.º 41, marcos 
de Barreiros; n.º 54, Capela e Nossa Senhora de Conceição; n.º 56, Mamoa II de Fojo do Lobal 
(CNS 15763); n.º 58, edifício Casa Albergaria; n.º 59, Cruzeiro de Carvalhinho; n.º 60, conjunto 
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edificado de Casas Novas; n.º 61, Pelourinho de Albergaria de Penela; n.º 73, arte rupestre de 
Pratos da Senhora (CNS 33004); 

b. Troço 4: n.º 263, Capela de Santa Ana; 

c. Troço 5: n.º 288, Capela de Santo António; n.º 329, Salgueirinho, mamoa (CNS 23454); n.º 449, 
Cruzeiro de São Brás da Anta; n.º 450, Capela de São Brás da Anta. 

31. Quando por razões técnicas do projeto não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais 
de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio 
deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a 
salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente 
pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico 
e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação 
integral. 

32. Garantir o cumprimento do exposto na Carta de Condicionantes. 

33. O projeto deve ser dimensionado para que, em caso de inundações, a Linha mantenha o seu serviço 
sem interrupções. 

34. Prever a instalação de 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. Todos os obstáculos que dispõem de balizagem diurna devem dispor de 
balizagem noturna, conforme os pontos 9 e 10, desta Circular de Informação Aeronáutica, devendo 
esta balizagem noturna: 

a. Ser ligada meia hora antes do pôr do sol e ser desligada meia hora depois do nascer do sol; 

b. Manter-se ligada durante as restantes horas do dia sempre que a visibilidade seja inferior a 
1000 m. 

35. A sinalização da Linha para a avifauna deve ser realizada nos termos do Protocolo REN/ICNF. 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

36. Comunicar à Força Aérea o projeto da Linha, com a indicação das coordenadas de implantação e 
altitudes máximas de cada apoio. 

37. Submeter o projeto de execução à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) para validação, em 
particular no que se refere aos procedimentos específicos de exploração relativos à alimentação de 
socorro ou à monitorização remota. 

38. Neste âmbito deve ser definido um programa de monitorização e manutenção das balizagens em 
geral, tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e funcionamento, devendo ser 
comunicada a ANAC qualquer alteração que se verifique. 

39. Com vista à publicação de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicada à ANAC, com uma 
antecedência de pelo menos 15 dias, a data da instalação de qualquer obstáculo, de acordo com a 
Circular de Informação Aeronáutica. 

40. 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. 
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41. Adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a receção de reclamações, sugestões e/ou 
pedidos de informação sobre o projeto: disponibilizar um número de atendimento ao público e 
assegurar a realização de reuniões quando necessário; afixar o número de atendimento ao público à 
entrada do estaleiro e em cada frente de obra; os resultados do acompanhamento devem ser 
inseridos no Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento Ambiental; todas as reclamações ou 
pedidos de informação de entidades externas e do público em geral devem ser registadas em 
impressos próprios. 

42. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à obra, designadamente 
os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras, relativamente às ações e 
atividades suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 
designadamente boas práticas, normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular 
destaque para a prevenção da contaminação do meio ambiente. Neste âmbito devem ser abordados 
os temas referentes 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. 

43. Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações que incidem sobre as 
formas de exploração do solo na faixa de segurança. 

44. A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das perturbações das atividades 
agrícolas. 

45. De forma a evitar a afetação desnecessária de áreas exteriores aos locais a intervencionar e áreas de 
trabalho, ambos estes últimos devem ser sempre delimitados com rede sinalizadora em todo o 
perímetro, considerando uma área de proteção adequada, quando perante a ocorrência de valores 
mais sensíveis e a preservar – árvores, muros e afloramentos rochosos, valores patrimoniais e 
arqueológicos e nos casos que exijam maior segurança de pessoas e animais. Noutras situações/áreas 
de menor relevo, poderão ser utilizadas soluções de compromisso ou mistas como rede sinalizadora, 
fitas sinalizadoras, postes pintados com altura de 1m nos vértices ou outras. Em qualquer um dos 
casos as redes e fitas sinalizadoras deverão ser sempre reutilizadas, assim como os postesDe forma a 
evitar a afetação desnecessária de áreas exteriores aos locais a intervencionar e áreas de trabalho, 
ambos estes últimos devem ser sempre delimitados com rede sinalizadora em todo o perímetro, 
considerando uma área de proteção adequada, quando perante a ocorrência de valores mais sensíveis 
e a preservar – árvores, muros e afloramentos rochosos, valores patrimoniais e arqueológicos e nos 
casos que exijam maior segurança de pessoas e animais. Noutras situações/áreas de menor relevo, 
poderão ser utilizadas soluções de compromisso ou mistas como rede sinalizadora, fitas sinalizadoras, 
postes pintados com altura de 1m nos vértices ou outras. Em qualquer um dos casos as redes e fitas 
sinalizadoras deverão ser sempre reutilizadas, assim como os postes. 

46. No âmbito das ações de sensibilização a desenvolver para trabalhadores e encarregados envolvidos 
nas obras, 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. 

47. O corte e/ou decote de sobreiros, azinheiras, olival, povoamentos de eucalipto, pinheiro-bravo ou 
mistos devem ser previamente autorizados, nos termos da legislação em vigor. 
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FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA E FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

48. Não deve ser realizado qualquer trabalho relacionado com o projeto durante o período reprodutor 
do lobo, ou seja, entre 1 de abril e 31 de agosto, no interior do “buffer” de 5 km em torno dos centros 
de atividade atravessados pela Linha elétrica. Os centros a considerar nesta medida devem ser 
definidos de acordo com o corredor selecionado para implantação do traçado da linha. 

49. Nos troços T4, T5, T13, T15 e T16, por se tratar de áreas de ocorrência de Lobo-ibérico, não devem 
ser realizados trabalhos relacionados com o projeto no período que decorre desde 1 hora antes do 
pôr-do-sol até 1 hora depois do nascer do sol. 

50. Devem ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados 
a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas 
perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem. Estas instruções devem 
ainda incluir as temáticas relacionadas com a conservação do solo (terras vivas e fenómenos erosivos) 
e “espécies autóctones” versus “espécies vegetais exóticas invasoras”. 

51. Devem ser, preferencialmente, utilizados os acessos já existentes, de modo a evitar abertura de novos 
acessos, devendo ainda ser definidos corredores de circulação no âmbito da execução da obra, de 
forma a evitar a circulação indiscriminada nas áreas/terrenos adjacentes. 

52. Antes do início de qualquer atividade, em todas as áreas sujeitas a intervenção devem ser 
estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas 
máquinas, quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, antes 
do início da obra, os referidos limites devem ser claramente balizados com espaço de proteção 
suficiente, e não meramente sinalizados, devendo permanecer em todo o perímetro, sobretudo ao 
longo dos acessos temporários de circulação de máquinas, durante a execução da mesma. 

53. Em torno de todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e 
eventualmente arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, deve ser criada 
uma zona/área de proteção, no mínimo correspondente à do diâmetro da copa. A balizagem, 
enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser executada em todo o perímetro da linha circular 
de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, ou, no mínimo, na 
extensão voltada para o lado da intervenção. 

54. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, deve ser respeitado o 
exposto na respetiva legislação em vigor. 

55. Facultar a cada empreiteiro a Carta de Condicionantes patrimoniais. 

56. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro que não estejam situadas em locais já 
infraestruturados (pe. parques industriais, ou campos de futebol), manchas de empréstimo e depósito 
de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nas 
fases anteriores, ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 

57. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação 
de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação 
de caboucos para a fundação dos apoios e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 

58. O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um 
arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não 
sejam sequenciais mas simultâneas. 
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59. Após a desmatação, deve ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência 
direta de todas as componentes de obra. 

60. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas 
in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação atual ou serem salvaguardadas pelo registo. 

61. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

62. Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

63. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m centrada no eixo 
da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, 
que aí deverá ser proibida ou muito condicionada. 

64. Efetuar a sinalização das ocorrências situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação 
de modo a evitar a sua afetação. 

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

65. A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio deve respeitar as áreas condicionadas 
a definir na Carta de Condicionantes que vier a ser apresentada. Os estaleiros e as restantes áreas de 
apoio devem ser localizados, preferencialmente, em locais infraestruturados ou, caso tal não seja 
possível, devem ser privilegiados locais com declive reduzido e com acesso próximo, para minimizar 
a movimentação de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais: 

a. Áreas do domínio hídrico (afastamento de 50 e 10 m das margens de cursos de água principais e 
linhas de água não navegáveis, respetivamente); 

b. Perímetros de proteção de captações; 

c. Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias. 

d. Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

e. Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies com relevância do ponto 
de vista da conservação, tanto florísticas como faunísticas; 

f. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

g. Áreas de ocupação agrícola; 

h. Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas; 

i. Zonas de proteção e salvaguarda do património cultural; 

j. Uma distância de 50 m em torno das ocorrências patrimoniais; 

k. Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões administrativas aplicáveis. 

66. Efetuar a ligação dos estaleiros a rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser 
adotados wc químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais. 

67. Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto 
aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 
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68. Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento 
dos resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado. 

69. A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deve ser 
reduzida ao mínimo possível, devendo ser selecionadas as áreas estritamente indispensáveis para a 
sua correta implementação, salvaguardando o maior número possível de vertentes ambientais. 

70. Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais. 

71. Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos 
estaleiros. 

72. 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, devendo ser 
evitada a abertura de clareiras que potenciem a invasão por espécies exóticas invasoras. 

73. 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. 

74. Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às áreas indispensáveis. 

75. 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 
imediata das áreas de intervenção. 

76. 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). 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. 

81. Nos períodos de chuva, as terras vegetais devem ser cobertas com material impermeável durante o 
armazenamento temporário. 

82. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade, 
devendo ser adotadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 
respetivo deslizamento. 

83. Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura de 
caboucos, estas devem ser preferencialmente utilizadas para recobrimento das fundações ou 
espalhamento junto dos apoios, após a execução dos maciços de fundação. 
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84. 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. 

85. Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas de RAN ou de REN, 
de modo 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. 

86. 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. 

87. Na abertura de novos acessos: 

a. Deve ser reduzida ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 
movimentações de terras; 

b. Deve ser evitada a destruição de vegetação ripícola; 

c. Deve ser reduzida a afetação de culturas; 

d. Deve ser reduzida a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional; 

e. Deve ser evitada a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico 
(nomeadamente sobreiros e azinheiras); 

f. Devem ser contornadas, sempre que possível, as áreas de habitats naturais cartografados 
(nomeadamente os habitats naturais de floresta – carvalhais, galerias ripícolas, sobreiral – e de 
afloramentos rochosos, bem como de comunidades rupícolas). 

88. 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, deve ser encontrada, 
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o 
acesso às propriedades. 

89. 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. 

90. 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. 

91. 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. 

92. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes. 

93. 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. 

94. 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. 
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95. 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. 

96. 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. 

97. 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. 

98. As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em 
oficinas licenciadas. 

99. 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. 

100. A saída de veículos das zonas de estaleiro e frente de obra para a via pública deve obrigatoriamente 
ser feita de modo a evitar a sua afetação por arrastamento de terras/lamas pelos rodados dos 
veículos. 

101. Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto 
aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 

102. Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento 
dos resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado. 

103. 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. 

104. A lavagem das betoneiras deve ser realizada preferencialmente na central de betonagem. Quando 
esta se localizar a uma distância que tecnicamente não o permita, deve proceder-se apenas a lavagem 
dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, para que os mesmos fiquem depositados junto das 
terras a utilizar posteriormente, no aterro das fundações dos apoios. 

105. Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis, devem ser previstas áreas 
impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. 

106. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se a 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. 

107. 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. 

108. Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra. Neste âmbito 
deve ser assegurada a descompactação das áreas temporariamente utilizadas em redor do local de 
implantação dos apoios. 

109. Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em 
obra e que possam ter sido afetados. 

110. 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. 

111. Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas devem ser devidamente reparados. 
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112. Proceder a 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. 

113. No final da obra devem ser desativados os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação 
inicial, conforme acordado com os proprietários. 

114. 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.  

115. 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. 

116. Na faixa de proteção à linha elétrica devem ser removidas apenas espécies de crescimento rápido 
existentes no local, promovendo uma gestão que preserve as espécies arbóreas autóctones 
presentes. 

117. Caso se verifique a ocorrência de 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. 

118. 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. 

119. Sempre que possível utilizar mão-de-obra local ou concelhia, bem como recorrer a empresas locais 
para o fornecimento de materiais necessários à construção da Linha. 

120. 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. 

121. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deve ser o mais curto possível, 
devendo ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

122. Implementar medidas de segurança tendo em vista reduzir o risco de incêndio nas áreas de 
intervenção, utilizando, designadamente, mecanismos com proteções adequadas à retenção de 
faíscas. 

123. Evitar a afetação temporária de áreas agrícolas com deposição de material de construção, sempre 
que existam alternativas. 

124. Selecionar métodos construtivos e equipamentos pouco ruidosos. 

125. Escolher criteriosamente os itinerários dos veículos afetos à obra visando minimizar a circulação 
através de áreas habitacionais. 

126. Caso os estaleiros fiquem situados nas proximidades de áreas sensíveis ao ruído, prever a instalação 
de barreiras acústicas e/ou envolventes atenuadoras em equipamentos mais ruidosos, visando 
reduzir a propagação do ruído gerado. 
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127. Caso haja necessidade e estejam previstas tarefas particularmente ruidosas e não minimizáveis, como 
por exemplo desmontes a fogo, deve ser assegurado que as mesmas não serão realizadas em período 
noturno e fora dos dias úteis. 

128. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal devem ser reduzidas ao 
mínimo indispensável à execução dos trabalhos, devendo ser realizadas de forma 
gradual/progressiva. 

129. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar 
para concretização do projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser 
desmatadas ou decapadas. 

130. Nas áreas a desarborizar e/ou a desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, 
de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deve proceder-se à sua 
remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada 
durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as 
áreas a intervencionar. 

131. Todo o material vegetal proveniente do corte das espécies vegetais exóticas invasoras deve ser 
totalmente separado do restante material vegetal, devendo ser devidamente acondicionado, 
sobretudo de modo a ficar protegido do efeito de ventos. O corte deve ser realizado fora da fase de 
produção de semente, não devendo ser realizadas ações de estilhagem e o seu espalhamento. No 
transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado que não existe risco de 
propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento 
adequadas a cada uma destas espécies. 

132. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis 
para reduzir na origem os níveis de poeiras, como: não uso de máquinas de rastos; redução das 
movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem o levantamento e propagação das 
poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade e ventos. 

133. A decapagem da terra viva/vegetal, sobretudo, nas áreas possuidoras do banco de sementes das 
espécies autóctones, deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo ser realizada, de 
forma progressiva/gradual, em todas as áreas objeto de intervenção direta/física em termos de 
escavação/remoção de terras. 

134. A decapagem da terra/solo vegetal/vivo deve realizar-se sempre de forma segregadora, em função 
de as áreas acusarem ou não a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, assim como na 
deposição nas áreas do seu armazenamento, em respeito pelo levantamento a apresentar em 
cartografia onde conste a representação gráfica das referidas áreas. 

135. As terras contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras, nunca devem ser reutilizadas nas 
ações de recuperação e integração paisagística, devendo ser transportadas a depósito, devidamente 
acondicionada, ou serem colocadas em níveis de profundidade superiores a 1 m. 

136. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma que nunca circule sobre a mesma, evitando a 
desestruturação do solo vivo. 
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137. Devem ser usadas máquinas de pneumáticos em detrimento das máquinas de rastos, exceto em 
situações de declives mais acentuados, de forma a não destruir a estrutura e a qualidade da terra/solo 
viva por compactação e pulverização. 

138. A profundidade da decapagem da terra/solo viva deve corresponder à espessura da totalidade da 
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a 
balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com 
quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

139. A terra/solo vivo proveniente da decapagem deve ser depositada em pargas, com cerca de 2 m de 
altura, com o topo relativamente côncavo. Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram 
removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas, devendo ser 
protegidas/preservadas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de espécies 
forrageiras de gramíneas e, principalmente, leguminosas pratenses, de forma a manter a sua 
qualidade, sobretudo se o período de duração da obra ou da exposição das pargas ao ambiente 
exceder 10 dias. Esta terra/solo vivo deve ser protegida fisicamente de quaisquer ações de 
compactação por máquinas em circulação em obra. 

140. Caso seja necessário utilizar terra/solo vegetal/vivo, terras de empréstimo e materiais inertes, na 
construção dos novos acessos, enchimento de fundações e eventualmente noutras áreas, assegurar 
junto dos fornecedores que não provêm de áreas ou de stocks contaminadas por espécies vegetais 
exóticas invasoras ou estão isentos da presença dos respetivos propágulos/sementes das referidas 
espécies, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

141. As áreas de trabalho para a implantação dos apoios devem acomodar-se às existências, sobretudo no 
que se refere à presença de espécies do género Quercus. A implantação dos apoios da Linha deve ser 
ajustada de forma a não conflituar fisicamente com os exemplares do referido género. 

142. Assegurar que a iluminação que possa ser usada, incluindo estaleiros, não é projetada de forma 
intrusiva sobre a envolvente e sobre as habitações próximas, sempre que aplicável. Nesse sentido, a 
mesma deve ser o mais dirigida possível, segundo a vertical, e ser apenas utilizada sobre os locais que 
efetivamente a exigem. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

143. Assegurar a realização de ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo de 
infraestrutura em causa. 

144. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser facultada ao 
empreiteiro a Carta de Condicionantes atualizada e assegurado o cumprimento das medidas de 
previstas para a fase prévia à obra e para a fase de obra que se afigurem aplicáveis. 

145. Proceder à conservação regular da Linha, por forma a evitar situações de produção de ruído que 
acresça ao ambiente sonoro existente com o normal funcionamento da Linha. 

146. Proceder à remoção das espécies invasoras de acordo com o Plano de Gestão de Espécies Exóticas 
Invasoras (PGEEI). 

147. Dar continuidade à implementação do Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de Servidão Legal 
da Linha (PGRFSLL). 

148. Minimizar a utilização do gás fluorado Hexafluoreto de Enxofre (SF6), comummente utilizado na 
eletrificação de redes. 
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Programas de Monitorização 

Devem ser implementados os seguintes programas de monitorização nos termos em que os mesmos 
venham a ser aprovados no âmbito da verificação da conformidade ambiental do projeto de execução: 

1. Programa de monitorização do ambiente sonoro 

2. Programa de monitorização dos campos eletromagnéticos 

3. Programa de monitorização da avifauna 

4. Programa de monitorização do PGEEI 
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