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1 INTRODUÇÃO
O presente Plano de Acessos refere-se ao Projeto da Linha Dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho
1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2, a 400 kV) da Rede Nacional de Transporte (RNT), em fase de projeto
de execução, que se desenvolve nos concelhos de Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e
Vieira do Minho.
Em termos regionais, o corredor da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV localiza-se na Região Norte (NUT II), nas
Sub-Regiões Alto Tâmega e Ave (NUTS III), em território dos concelhos de Ribeira de Pena, Cabeceiras
de Basto, Montalegre e Vieira do Minho, num total de 63 apoios e cerca de 26,4 km.
No Projeto da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV houve a preocupação de sempre que possível colocar os apoios
junto de acessos já existentes de modo a privilegiar a sua utilização, efetuando-se algumas melhorias nos
caminhos e reduzindo ao mínimo a criação de novos acessos.
Refira-se que a Subestação de Ribeira de Pena (SRBP) já se encontra em construção, pelo que o presente
Plano de Acessos teve em linha de conta o acesso à SRBP que dará acesso ao apoio P1.
Sempre que possível foram escolhidos acessos existentes, o que permitiu a definição de um plano de
acessos com menores exigências técnicas e logísticas e mais favorável em termos ambientais.
Salienta-se que a definição dos acessos teve em consideração as condicionantes à localização dos acessos
apresentadas no Desenho 1 – Enquadramento do Plano de Acessos (Folhas 1, 2, 3 e 4).
Os novos acessos, reduzidos ao estritamente necessário, foram determinados tendo em consideração a
estrada mais próxima, sempre acompanhando a modelação do terreno.
No decurso do trabalho de campo efetuado para a realização do presente Plano de Acessos, foi também
efetuada a prospeção arqueológica dos acessos.
O proponente do Projeto, e responsável pelo projeto técnico da infraestrutura, é a REN – Rede Elétrica
Nacional, S.A., adiante designada por REN, S.A., concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT).
A elaboração do Estudo de Impacte Ambiental da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV é da responsabilidade da
Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda. (MF&A), sendo o presente Plano de Acessos parte
constituinte do mesmo.
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2 CONDICIONANTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS
2.1 Condicionantes aplicáveis à localização dos acessos :
Na definição dos acessos de ligação aos apoios da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV foram identificadas as
seguintes condicionantes:
•

Ocorrências patrimoniais e suas áreas de proteção e salvaguarda;

•

Áreas agrícolas (lameiros);

•

Habitats da Diretiva Comunitária e habitats de maior relevo;

•

Linhas de água;

•

Perímetro de proteção de captações;

•

Reserva Agrícola Nacional;

•

Reserva Ecológica Nacional.

Foi dado especial destaque à presença de habitats, nomeadamente os habitats 4020pt1* - Urzais-tojais
orófilos, 91E0pt2* – Bidoais ripícolas, 91E0pt1*- Amiais ripícolas e 9230 pt1- Carvalhais de Quercus
róbur presentes no corredor da Linha Elétrica.
Em fase de projeto, durante a definição do traçado da linha, evitou-se a colocação de apoios nessas
manchas para minimizar os impactes sobre as mesmas, bem como para minimizar as ações de corte /
decote nos habitats que são intercetados pela faixa de proteção da Linha Elétrica.

2.2 MEDIDAS APLICÁVEIS À EXECUÇÃO DOS ACESSOS
As medidas de minimização aplicáveis à localização dos acessos e tidas em consideração para a
definição dos mesmos no presente Plano de Acessos são as seguintes:
1. Na definição dos novos acessos a abrir e nos caminhos existentes a beneficiar foi considerada a
minimização da alteração das condicionantes representadas no Desenho 1 (Folhas 1 a 4).
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2. Na definição dos acessos aos locais dos apoios foi dada preferência, sempre que possível, à
utilização de estradas e caminhos de acesso, já existentes, em detrimento da abertura de acessos
temporários, nomeadamente:
•

Estradas Nacionais;

•

Estradas e Caminhos Municipais;

•

Caminhos agrícolas e florestais;

•

Arruamentos.

3. Na definição dos novos acessos a abrir e nos caminhos existentes a beneficiar foram
salvaguardadas, sempre que possível, as seguintes condicionantes:
•

Ocorrências patrimoniais e suas áreas de proteção e salvaguarda (50 m);

•

Afetação de áreas de RAN e REN;

•

Áreas agrícolas (lameiros);

•

Habitats da Diretiva Comunitária, de maior relevo, (Habitats 4020, 91E0 e 9230).

•

Conduta adutora da Câmara Municipal de Ribeira de Pena;

•

Uma distância de 10 m das linhas de água.

3 DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES A REALIZAR
Os acessos, que poderão ter uma largura máxima de 5 m sendo que na maioria das situações a largura
é cerca de 3,5 - 4 m, serão sempre acordados com os proprietários em fase de obra e aprovados pela
Equipa de Acompanhamento Ambiental.
Para o transporte das ferramentas e equipamentos necessários à colocação dos apoios utilizam-se
carrinhas de cabine dupla até 3,5 toneladas ou camiões de 2 eixos até 5 toneladas (sobretudo durante
a montagem dos cabos).
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No decorrer da execução das fundações, são utilizadas retroescavadoras e autobetoneiras com
capacidade até 8 m3 utilizando o trajeto entre a central de Betão e os locais dos apoios, havendo a
preocupação de selecionar uma central de Betão tão próxima quanto possível do local da obra.
O transporte dos atados das cantoneiras que constitui o transporte dos apoios do estaleiro para os locais
de implantação, é normalmente efetuado por camiões de 2 eixos com capacidade até 13 toneladas. O
levantamento dos apoios é feito por auto-gruas com capacidade variável entre 25 e 120 toneladas
(normalmente 1 por apoio).
De modo a mobilizar para os locais de intervenção os equipamentos anteriormente referidos, e por forma
a poder-se minimizar eventuais constrangimentos e incómodos, é sempre efetuado um planeamento
rigoroso dos trajetos a utilizar, otimizando-se também, os recursos disponíveis. Refira-se a este propósito,
que não é previsível que aconteçam situações de constrangimentos de trânsito.
Caso não existam caminhos na vizinhança dos apoios a instalar será necessário abrir acessos, o que
poderá implicar a necessidade de proceder a desmatações, abate de exemplares arbóreos e eventuais
movimentações de terras.
No caso dos acessos a beneficiar, as atividades a realizar traduzem-se na regularização e/ou
alargamento (por via da desmatação) do acesso já existente, sendo necessário, em algumas situações,
proceder ao abate de exemplares arbóreos.
No Desenho 1 (Folhas 1 a 4) apresenta-se a representação cartográfica do Plano de Acessos à escala
1/10 000 com todas as condicionantes aplicáveis preconizadas no EIA.
Refira-se que os acessos a beneficiar têm uma extensão total de 8 102 m e os acessos novos uma extensão
total de 3 800 m.

4 JUSTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO DOS ACESSOS
Os acessos propostos não apresentam alternativas dignas de registo, uma vez que todos os acessos
apresentados foram selecionados de acordo com as linhas orientadoras de forma a causa o mínimo de
afetações.
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5 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
A identificação dos potenciais impactes ambientais referentes à realização dos acessos propostos foi
feita com base na consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respetivo local de
instalação/construção.
De uma forma global, e tendo em consideração as condicionantes identificadas no presente Plano de
Acessos, identificam-se como mais relevantes os fatores ambientais Solos, Flora e Vegetação e Património.
Os critérios considerados para estabelecer a avaliação de impactes foram os seguintes:
•

os impactes negativos sobre os solos e a ocupação do solo serão considerados significativos
se forem afetadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa aptidão
para fins diferentes dos previstos, devendo ser considerados muito significativos se o Plano
de Acessos afetar em grande extensão áreas inseridas ou potencialmente inseríveis na
Reserva Agrícola Nacional, ou área com culturas agrícolas relevantes (vinhas, olivais,
pomares);

•

os impactes negativos sobre a flora e vegetação serão considerados significativos se
determinarem afetações de espécies de elevado valor ecológico, ou de espécies vegetais
endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de algum modo o património natural protegido
por legislação específica; os impactes serão considerados muito significativos se a importância
dos equilíbrios ou das espécies afetadas for grande ou ainda se a extensão das áreas
afetadas for considerável;

•

os impactes negativos sobre o património serão considerados significativos se determinarem
importantes afetações sobre o património arqueológico e arquitetónico; os impactes serão
considerados muito significativos se ações sobre o património implicarem uma destruição total
da ocorrência, especialmente se a mesma tiver um elevado valor patrimonial;

•

os impactes negativos sobre os recursos hídricos serão considerados significativos se
determinarem importantes afetações sobre as linhas de água;

•

os impactes negativos sobre a socio-economia serão considerados significativos se
traduzirem incómodo para as populações afetadas; serão considerados muito significativos
se ocorrer afetação de habitações ou equipamentos sociais sensíveis (escolas, centros de
saúde).
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Tendo por base o Desenho 1 (Folhas 1 a 4), que apresenta o Plano de Acessos com todas as
condicionantes aplicáveis preconizadas no EIA, assim como, o trabalho de campo realizado para a
definição dos acessos e o subsequente preenchimento do Anexo 1 (onde se encontra patente a análise
do cumprimento das condicionantes identificadas por apoio), foram identificados os impactes à
implementação do presente Plano de Acessos.
Apoio P1
O acesso proposto para este apoio terá origem a partir do acesso à Subestação de Ribeira de Pena (via
EN312). Será um acesso florestal existente em boas condições, apenas com necessidade de se construir
um pequeno troço em povoamento de Pinus pinaster (pinheiro-bravo).
Neste pequeno troço a construir será necessário desmatar o terreno com corte de algumas árvores
(pinheiros), não havendo afetação de espécies com valor ecológico.
Refira-se que na proximidade deste acesso existe uma conduta adutora que deverá ser salvaguarda.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P1, os impactes decorrentes da construção
do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio P2
O acesso proposto para este apoio terá origem a partir do acesso ao P1. Será um acesso florestal
existente sem necessidade de qualquer tipo de intervenção, não sendo expectável a ocorrência de
impactes negativos pelo acesso a este apoio.
Apoio P3
O acesso proposto para este apoio terá origem a partir do acesso ao P2. Será um acesso florestal
existente, apenas com necessidade de construir um pequeno troço, de acesso ao apoio, em solos
pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN), em povoamento de Pinus pinaster (pinheiro-bravo).
Neste pequeno troço a construir será necessário desmatar o terreno com corte de algumas árvores
(pinheiros), não havendo afetação de espécies com valor ecológico.
Refira-se que na proximidade deste acesso existe uma conduta adutora que deverá ser salvaguarda.
Os impactes decorrentes da construção do acesso a este apoio são considerados pouco significativos.
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Apoio P4
O acesso proposto para este apoio terá origem a partir do acesso ao P3. Será um acesso florestal
existente, apenas com necessidade de construir um pequeno troço em solos pertencentes à Reserva
Ecológica Nacional (REN), em povoamento de Pinus pinaster (pinheiro-bravo).
Para o efeito será necessário proceder ao abate de alguns exemplares de pinheiros.
Tendo em conta as intervenções previstas para os acessos ao P4, os impactes decorrentes da construção
do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio P5
O acesso a este apoio será efetuado diretamente a partir da EN312 em direção a um caminho florestal
existente a sul, havendo a necessidade de construir um pequeno ramal de acesso ao apoio, em
povoamento de Pinus pinaster (pinheiro-bravo). Este apoio encontra-se mesmo junto à EN312, pelo que
as intervenções previstas se traduzem em impactes são pouco significativos.
Apoio P6
O acesso a este apoio será efetuado também diretamente a partir da EN312, mas para norte, em
direção a um caminho florestal existente. Para aceder ao local do apoio será necessário construir um
pequeno ramal de acesso ao apoio, também em povoamento de Pinus pinaster (pinheiro-bravo) e em
matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais).
Haverá, por conseguinte, ações de desmatação e eventualmente corte de pinheiros, mas os impactes são
considerados pouco significativos.
Apoios P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 e P17
Para aceder a estes apoios o acesso é feito a partir da EM518 em direção a um acesso florestal existente
em boas condições que levará ao local de cada um dos apoios referidos.
Não são assim expectáveis impactes pelo acesso a estes apoios.
Apoio P18
O acesso proposto para este apoio é feito a partir do apoio P17, tratando-se de um caminho florestal
em boas condições. Será necessário, no entanto, a desmatação de um pequeno troço para aceder ao
local do apoio em matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses
não litorais) e sobre solos pertencentes à REN.
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Tendo em conta as intervenções previstas para os acessos ao P8, os impactes decorrentes da construção
do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio P19
O acesso proposto para este apoio é feito a partir do acesso ao apoio P18 em boas condições. Será
necessário a desmatação de um troço insignificante sobre matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais) e solos REN para aceder ao local do apoio.
Tendo em conta as intervenções previstas para os acessos ao P19, os impactes decorrentes da construção
do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio P20
O acesso proposto para este apoio é feito a partir do acesso ao apoio P19 em boas condições. Não
será necessário contruir nenhum ramal de acesso, pelo que não são assim expectáveis impactes pelo
acesso a este apoio.
Apoios P21 e P22
O acesso para estes apoios terá como ponto de partida o CM1724 próximo da povoação de Uz, a partir
da qual se segue por um caminho florestal em boas condições em direção ao topónimo Alto das Felgueiras.
Será, contudo, necessário desmatar uma pequena extensão para chegar ao local de cada um destes
apoios, sobre matos, que no caso do P21 são de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais
galaico-portugueses não litorais), e solos REN.
Tendo em conta as intervenções previstas para os acessos aos P21 e P22, os impactes decorrentes da
construção do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio P23
O acesso para este apoio terá também como ponto de partida o CM1724, em direção a um caminho
florestal existente que também dá acesso aos apoios P22 e P21. Para aceder ao local doa apoio P23
será também necessário desmatar e eventualmente proceder a corte de pinheiros, incidindo este acesso
sobre pinheiro-silvestre.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P23, os impactes decorrentes da construção
do acesso a este apoio são pouco significativos.
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Apoios P24 e P25
O acesso para estes apoios terá como ponto de partida o CM1724, um pouco mais à frente do acesso
aos apoios anteriores, seguindo despois por um caminho florestal em direção ao topónimo Raposeiras. O
acesso ao apoio P25 não necessita de nenhuma intervenção, mas o acesso ao apoio P24 deverá ser
melhorado.
Tendo em conta as intervenções previstas, não existem impactes relativamente ao acesso ao P25. Já no
que diz respeito ao acesso ao P24, em que será necessário melhorar o acesso existente (em solos REN),
pode-se considerar que são pouco significativos.
Apoio P26
O acesso ao apoio P26 não requer nenhuma intervenção, será efetuado também a partir do CM1724 e
pelo mesmo caminho florestal dos apoios anteriores, mas aqui em direção ao topónimo Candeiró.
Não são assim expectáveis impactes pelo acesso a este apoio.
Apoio P27
O acesso a este apoio é o mesmo do acesso ao apoio P26, mas a norte, passando pelo topónimo Alto
da Riba da Veiga. Neste caso será necessário beneficiar uma extensão de caminho a sul de Burundelos
e desmatar um pequeno troço sobre matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais
galaico-portugueses não litorais), em direção apoio.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P27, os impactes decorrentes da construção
do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio P28
O acesso proposto para este apoio será efetuado a partir do CM1724, próximo da povoação de
Moscoso, seguindo posteriormente por um acesso a melhorar, sendo necessário apenas a construção de
um pequeno troço sobre matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaicoportugueses não litorais), atravessando uma linha de água.
Relativamente à afetação da linha de água, tratando-se de uma zona de cabeceira e sendo apenas
necessário proceder à desmatação do terreno, a linha de água poderá ser preservada, tendo em conta
que serão colocadas chapas ou manilhas para fazer o seu atravessamento.
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Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P28, os impactes decorrentes da construção
do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio P29
O acesso será feito a partir do EM1031, em Becós, em direção a Galinhelas por um acesso a beneficiar
e um acesso novo a desmatar sobre prados (habitat 6160pt2 – Matos rasteiros acidófilos temperados e
mediterrânicos e 6510 – Prados de feno pobres de Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). No
acesso a este apoio poderá haver a necessidade de afetar uns muros de pedra, de limite de propriedade,
existentes na envolvente do apoio P29.
Os impactes dos acessos a este apoio são considerados no global como pouco significativos.
Apoio P30
O acesso será também feito a partir do EM1031, em Becós, por um acesso a beneficiar e um acesso novo
a desmatar sobre prados de valor ecológico (habitat 6160pt2 – Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos). Neste caso poderá haver a necessidade de afetar afloramentos rochosos existentes na
envolvente do apoio P30.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P30, os impactes decorrentes da construção
deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio P31
O acesso proposto a este acesso será efetuado a partir da ER311, seguido depois em direção a Lordeiro
de Arque, seguindo depois por um caminho florestal existente e posteriormente por um caminho a
beneficiar, não se perspetivando a necessidade de corte de pinheiros.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P31, os impactes decorrentes da construção
deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio P32
O acesso proposto a este acesso será efetuado a partir da ER311, seguido depois em direção a Lordeiro
de Arque, seguindo depois por um caminho florestal existente. Será, contudo, necessário desmatar um
pequeno ramal de acesso ao apoio em povoamento de pinheiro-silvestre podendo haver o abate de
algum exemplar.
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Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P32, os impactes decorrentes da construção
deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio P33
O acesso proposto para este apoio é o mesmo acesso do apoio anterior, seguindo depois um pouco mais
para norte em direção do topónimo Lomba da Dadeira, sem necessidade de intervir nos acessos
existentes.
Não são assim expectáveis impactes pelo acesso a este apoio.
Apoio P34
O acesso a este apoio é o mesmo dos apoios anteriores, mas neste caso inflete-se um pouco antes para
norte, usando um acesso existente até ao topónimo Castelos, mas sujeito a beneficiação até ao local do
apoio em povoamentos de pinheiro-silvestre.
Refira-se que no caso do acesso a beneficiar haverá necessidade de atravessar a área de proteção de
50 m da ocorrência patrimonial nº 2, a 42 m de distância do acesso. Dado que não se prevê a afetação
da referida ocorrência patrimonial pela beneficiação do acesso, os impactes são considerados como
pouco significativos.
Para a beneficiação do acesso recomenda-se assim um acompanhamento arqueológico cuidado aquando
da realização dos trabalhos.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P34, os impactes decorrentes da construção
deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio P35
O acesso proposto a este acesso será efetuado a partir da ER311, 227 m após o k40, depois de Lordeiro
de Arque, em direção a um caminho florestal existente em boas condições. Será, contudo, necessário
beneficiar um caminho existente sobre matos de valor ecológico até ao local do apoio.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao P35, os impactes decorrentes da construção
deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
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Apoio P36
O acesso proposto a este acesso será efetuado a partir da ER311, depois pela EM1699 e seguidamente
por um caminho florestal existente em direção ao topónimo Alto da Chã do Fojo, sem necessidade de
intervir ao nível dos acessos até ao local deste apoio.
Não são assim expectáveis impactes pelo acesso a este apoio.
Apoios P37, P38 e P39
O acesso a estes apoios é o mesmo do acesso ao P36, sendo que para aceder a estes apoios o acesso
florestal existente inflete para NW. Será apenas necessário desmatar e desflorestar um pequeno troço
de acesso ao apoio P38 em povoamento de pinheiro-silvestre.
Não são assim expectáveis impactes pelo acesso aos apoios P37 e P39, sendo pouco significativos no
acesso ao P38.
Apoio 40
O acesso a este apoio será efetuado a partir da EM1699, na proximidade de Torrinheiras. O acesso
será um acesso a beneficiar e uma extensão com alguma extensão de acesso novo em matos de valor
ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais) e em povoamento
florestal de pinheiro-silvestre, podendo haver a necessidade de abate de alguns pinheiros. Na
proximidade a este acesso existe uma linha de água de carácter torrencial, em zona de cabeceira mas
que não será intervencionada pelo acesso.
Este impacte é considerado negativo e significativo, dada a extensão do acesso a construir (1302 m).
Apoio P41
O acesso a este apoio será também efetuado a partir da EM1699, em direção ao topónimo Touros e
Varandas, não havendo necessidade de intervir ao nível dos acessos.
Não são assim expectáveis impactes pelo acesso a este apoio.
Apoios P42 e P43
O acesso a este apoio é efetuado a partir da EM1025-1. Optou-se assim por considerar o acesso a estes
apoios por norte, a partir da povoação de Salto, sendo que também poderia ser feito a sul, depois do
P41.
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Considerou-se este acesso a partir de Salto porque será o melhor acesso aos apoios P44, P45, P46, P47,
P50 e P51, sendo, por conseguinte, o acesso escolhido também para aceder a estes dois acessos.
Refira-se que o atravessamento da povoação poderá existir situações de incómodo por parte da
população.
Para aceder ao apoio P42 não é necessário qualquer tipo de intervenção.
Já no caso do apoio P43, será necessário desmatar uma zona de matos de valor ecológico (habitat
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais) para se aceder ao local do apoio.
Na proximidade encontra-se a ocorrência patrimonial Oc. 51, a 41 m, cuja área de proteção incide sobre
o referido acesso. Dado que não se prevê a afetação da referida ocorrência patrimonial pela construção
do acesso do acesso, os impactes são considerados como pouco significativos.
Para a criação do acesso recomenda-se assim um acompanhamento arqueológico cuidado aquando da
realização dos trabalhos.
Refira-se também que existe uma linha de água de carácter torrencial em zona de cabeceira, na
proximidade do acesso, mas não há necessidade de atravessar a linha de água.
Não são assim expectáveis impactes pelo acesso ao apoio P42, sendo pouco significativos no acesso ao
P43.
Apoios P44 e P45
O acesso a estes apoios é efetuado a partir da EM1025-1, a partir de Salto, por um caminho florestal
em direção ao topónimo Lamas de Miro. Refira-se que o atravessamento da povoação poderá existir
situações de incómodo por parte da população.
Para aceder aos apoios será necessário desmatar uma zona de matos de valor ecológico, nomeadamente
de habitat 4020pt1* (Urzais-tojais orófilos), mas numa curta extensão (20 m e 22 m, respetivamente).
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso aos apoios P44 e P45, os impactes decorrentes
da construção deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
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Apoios P46 e P47
O acesso a estes apoios é efetuado a partir da EM1025-1, a partir de Salto, por um caminho florestal
em direção ao topónimo Cruzes. No atravessamento da povoação poderá existir situações de incómodo
por parte da população.
Para aceder ao apoio P47 não é necessário qualquer tipo de intervenção. Já no caso do apoio P46, será
necessário desmatar uma zona de matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais
galaico-portugueses não litorais) para se aceder ao local do apoio.
Não são assim expectáveis impactes pelo acesso ao apoio P47, sendo pouco significativos no acesso ao
P46.
Apoio 48
O acesso a este apoio será efetuado por um caminho municipal junto à povoação de Zebral em direção
a um caminho florestal existente em boas condições. Este será também o acesso para os apoios P49, P53;
P54, P55, P56, P57 e P58.
Refira-se que o atravessamento da povoação poderá existir situações de incómodo por parte da
população.
No caso do P48 será usado apenas o acesso florestal em direção ao topónimo Rebolar, apenas havendo
a necessidade de beneficiar esse acesso em povoamento de pinheiros e solos pertencentes à REN.
Os impactes pelo acesso ao apoio P48 são considerados pouco significativos.
Apoio 49
O acesso é feito a partir do acesso ao P48, havendo necessidade de proceder à construção de um novo
acesso em direção ao apoio sobre matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais
galaico-portugueses não litorais) e solos pertencentes à REN.
Os impactes pelo acesso ao apoio P49 são considerados pouco significativos.
Apoios P50 e P51
O acesso a estes apoios é efetuado a partir da EM1025-1, a partir de Salto, por um caminho florestal
em direção ao topónimo Cavada da Senhora.
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Para aceder aos apoios será necessário desmatar uma zona de matos de valor ecológico (habitat
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais) em solos pertencentes à REN,
atravessando também uma linha de água.
Relativamente à afetação da linha de água, tratando-se de uma zona de cabeceira e sendo apenas
necessário proceder à desmatação do terreno, a linha de água poderá ser preservada, tendo em conta
que serão colocadas chapas ou manilhas para fazer o seu atravessamento.
Na proximidade do apoio 51 encontra-se a ocorrência patrimonial Oc. 52, a 22 m, cuja área de proteção
incide sobre o referido acesso. Dado que não se prevê a afetação da referida ocorrência patrimonial
pela construção do acesso, os impactes são considerados como pouco significativos.
Para a criação do acesso recomenda-se assim um acompanhamento arqueológico cuidado aquando da
realização dos trabalhos.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso aos apoios P50 e P51, os impactes decorrentes
da construção destes acessos a estes apoios são considerados como pouco significativos.
Apoios 52
O acesso a este apoio será efetuado por um caminho municipal junto à povoação de Zebral em direção
a um caminho florestal existente em boas condições em direção ao topónimo Covas da Raposa. Será
necessário proceder à desmatação de uma curta extensão para aceder ao local do apoio, em matos de
valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais) e solos
pertencentes à REN.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P52, os impactes decorrentes da
construção deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio 53
O acesso a este apoio será efetuado a partir do acesso ao P52, em boas condições em direção ao
topónimo Carvalhas dos Penedos, com necessidade de proceder à desmatação de uma curta extensão
para aceder ao local do apoio, em matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais
galaico-portugueses não litorais) e solos pertencentes à REN.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P53, os impactes decorrentes da
construção deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
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Apoio 54
O acesso a este apoio será efetuado a partir do acesso ao P53, em boas condições em direção ao
topónimo Carvalhas das Lamas de Urzeira, com necessidade de proceder à desmatação de uma curta
extensão para aceder ao local do apoio, em matos de valor ecológico (habitat 4030pt2 - Tojais e urzaistojais galaico-portugueses não litorais) e solos pertencentes à REN.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P54, os impactes decorrentes da
construção deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio 55
O acesso a este apoio será efetuado por um caminho municipal junto à povoação de Zebral em direção
a um caminho florestal existente em boas condições em direção ao topónimo Outeiro da Junqueira, depois
do P56, com necessidade de proceder à desmatação de uma curta extensão para aceder ao local do
apoio, em povoamento de pinheiro-bravo.
Na proximidade do apoio 55 encontra-se a ocorrência patrimonial Oc. 54, a 5 m de distância, cuja área
de proteção incide sobre o referido acesso. O acesso já existente, de ligação a este apoio, também
atravessa a área de proteção pelo que os impactes são considerados como pouco significativos.
Para a criação do pequeno ramal de acesso a este apoio recomenda-se um acompanhamento
arqueológico cuidado aquando da realização dos trabalhos.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P55, os impactes decorrentes da
construção deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio 56
O acesso a este apoio será efetuado a partir do acesso florestal ao P57 que se encontra em boas
condições sendo necessário proceder à desmatação de uma curta extensão de matos de valor ecológico
(habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais).
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P56, os impactes decorrentes da
construção deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
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Apoio 57
O acesso a este apoio será efetuado a partir do acesso florestal ao P58 que se encontra em boas
condições sendo necessário proceder à desmatação e eventual corte de pinheiros-silvestres para aceder
ao local do apoio.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P57, os impactes decorrentes da
construção deste acesso a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio 58
O acesso a este apoio será efetuado por um caminho municipal junto à povoação de Zebral em direção
a um caminho florestal existente em boas condições em direção ao topónimo Outeiro dos Coutos.
Neste caso o acesso encontra-se em boas condições até ao local do apoio, não havendo, necessidade de
intervenção e, por conseguinte, impactes negativos por este acesso.
Apoio 59
O acesso a este apoio será também efetuado por um caminho municipal junto à povoação de Zebral em
direção a um caminho florestal a necessitar de beneficiação, a este do topónimo Ladeira de Campos.
Para aceder a este apoio será necessário desmatar uma pequena extensão de matos de valor ecológico
(habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais) e afetar muros de pedra que
servem de limite de propriedade, existentes na envolvente do apoio.
Haverá a necessidade de atravessar a área de proteção de 50 m da ocorrência patrimonial Oc. 58, a
10 m de distância. Dado que não se prevê a afetação da referida ocorrência patrimonial pela construção
do acesso, os impactes são considerados como pouco significativos.
Os impactes dos acessos a este apoio são considerados no global como pouco significativos.
Apoio 60
O acesso a este apoio será efetuado a partir do apoio P59 num troço a beneficiar, sendo necessário
também abrir um acesso até ao local do apoio, ocupado por matos de valor ecológico (habitat 4030pt2
- Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais), com necessidade de atravessar uma linha de
água.
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Relativamente à afetação da linha de água, tratando-se de uma zona de cabeceira e sendo apenas
necessário proceder à desmatação do terreno, a linha de água poderá ser preservada, tendo em conta
que serão colocadas chapas ou manilhas para fazer o seu atravessamento.
Os impactes dos acessos a este apoio são considerados pouco significativos, apesar da extensão (402 m)
do acesso novo.
Apoio 61
O acesso a este apoio será efetuado a partir da EM626, sendo necessário desmatar uma pequena
extensão em zona de matos para aceder ao local de apoio.
Para aceder a este apoio será necessário também abranger a área de proteção da ocorrência
patrimonial Oc. 10, a 43 m de distância. Dado que não se prevê a afetação da referida ocorrência
patrimonial pela construção do acesso, os impactes são considerados como pouco significativos.
Os impactes são, assim no global, considerados de pouco significativos.
Apoio 62
Este apoio localiza-se próximo do Posto de Corte de Vieira do Minho, sendo e seu acesso efetuado
também a partir da EM626 Neste caso será necessário beneficiar uma pequena extensão de um acesso
existente e criar um novo, de maior extensão em zona de matos.
Para aceder a este apoio será necessário também abranger a área de proteção da ocorrência
patrimonial Oc. 10, a 12 m de distância do acesso novo, mas não se prevê a sua afetação.
De acordo as intervenções previstas para os acessos ao apoio P62, os impactes decorrentes da
beneficiação e construção do acesso a este apoio são pouco significativos.

Em síntese, da análise efetuada para os acessos a cada um dos apoios, verifica-se que os impactes sobre
os solos e ocupação do solo prendem-se com pequenas alterações da ocupação atual do solo,
fundamentalmente de matos, tendo maior significado no caso particular do acesso ao apoio P40 por
afetar uma maior extensão para a construção do acesso, nos apoios P29, P30, P40, P49, P51 e P60,
pela afetação de afloramentos rochosos e nos apoios P29 e P59, pela afetação de muros de pedra.
Relativamente aos impactes sobre a flora e vegetação, são mais relevantes quando existe afetação de
habitats prioritários, no presente caso de 4020pt1* - Urzais-tojais orófilos. Estes fazem-se sentir nos
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acessos aos apoios P44 e P45. Contudo, uma vez que se trata apenas de pequenas afetações (menos de
90 m2), sendo previsível que algumas destas afetações possam ser evitadas, os impactes sobre estas
espécies são considerados pouco significativo.
No que diz respeito à RAN e REN, haverá uma afetação de área total de REN de 801 m2, pelos acessos
aos apoios P3, P4, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P38, P48, P49, P50, P51, P52, P53 e P54, não havendo
a necessidade de intervir em solos RAN. Os impactes são assim considerados pouco significativos.
Quanto ao património, verifica-se que no caso particular dos acessos aos apoios P34, P43, P51, P55,
P59, P61 e P62, pelas Oc. 2, 10, 41, 52, 54 e 58, apesar de existir alguma proximidade às mesmas
pela beneficiação e construção dos acessos, não serem expectáveis afetações sobre o património
arqueológico e arquitetónico.
Relativamente aos recursos hídricos, verifica-se o atravessamento de algumas linhas de água pelos
acessos aos apoios P28, P51 e P60, mas as intervenções previstas não se traduzem em impactes
significativos.
Relativamente à socio-economia poderá haver situações de incómodo por parte das populações
afetadas pelo transporte e movimento de maquinaria, mas são considerados pouco significativos.
Foram assim considerados como impactes pouco significativos, os impactes decorrentes da implementação
do presente Plano de Acessos, que implicará afetações identificadas no Quadro 5.1 e detalhadas no
Anexo I.
Refira-se que não foram identificados impactes em alguns dos acessos, uma vez que a rede de caminhos
rurais/florestais existente encontra-se em boas condições. Estas situações verificam-se nos acessos aos
seguintes apoios: P2, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P20, P25, P26, P33, P36, P37,
P39, P41, P42, P47 e P58.
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Quadro 5.1 – Identificação e classificação de impactes.
Classificação dos Impactes
Impactes

Acessos aos apoios
Pouco
significativos

Afetação de matos (4030pt2)

P6, P18, P19, P21, P27, P28, P35, P40,
P43, P46, P50, P51, P52, P53, P54, P56,
P59, P60,

x

Afetação de matos (4020pt1*)

P44 e P45

x

Afetação de prados (6160pt2)

P29, P30

x

Afetação de prados (6510)

P29

x

Abate de pinheiros

P1, P3, P4, P5, P6, P23, P32, P34, P38,
P48, P55 e P57

x

Afetação de afloramentos rochosos

P29, P30, P40, P49, P51 e P60

x

Afetação de muros de pedra

P29 e P59

x

Afetação de REN

P3, P4, P18, P19, P21, P22, P23, P24,
P38, P48, P49, P50, P51, P52, P53 e P54

x

Afetação de linhas de água

P28, P51 e P60

x

Área de proteção a ocorrências
patrimoniais (buffer de 50 m)

P34, P43, P51, P55, P59, P61 e P62

Significativos a
muito significativos

x

Salienta-se ainda que grande parte dos impactes identificados podem ser minimizados se forem
consideradas as medidas de minimização apresentadas no Capítulo 6.
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6 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
1. Para aceder aos locais dos apoios dever-se-á sempre recorrer à utilização do presente Plano
de Acessos. Eventuais propostas de alteração ao mesmo deverão ser analisadas em conjunto
com a Equipa de Acompanhamento Ambiental e validadas pela REN, S.A.
2. Na definição de novos acessos a abrir e caminhos a beneficiar deverá ser considerada a
minimização da afetação das condicionantes identificadas no presente Plano de Acessos
representadas no Desenho 1 (Folhas 1 a 4).
3. Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos
a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada
previamente a interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados,
garantindo o acesso às propriedades.
4. Na abertura dos acessos novos e nos caminhos a beneficiar deverá (deverão):
•

Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as
movimentações de terras;

•

Identificar-se e sinalizar-se todas as espécies arbóreas e arbustivas com valor ecológico nas
imediações das obras, através de fitas coloridas;

•

Efetuar-se a desmatação e o corte de arvoredo exclusivamente nas áreas necessárias,
evitando a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico,
imediações, nomeadamente carvalhos;

•

Reduzir-se a afetação de áreas de REN;

•

Efetuar-se a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos
adequados à retenção de eventuais faíscas a fim de minimizar os riscos de incêndio;

•

Assinalar-se com marcas visíveis, as zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e
as árvores a serem alvo de poda ou de corte, permitindo a identificação das áreas de
intervenção em qualquer instante;
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Acordar-se com os proprietários as operações de rechega e o destino dos resíduos resultantes
da exploração florestal. Sempre que possível os sobrantes da exploração florestal deverão
ser estilhados e espalhados no local de forma a manter os nutrientes no local.

5. Para aceder aos locais dos apoios dever-se-á privilegiar, sempre que possível, a utilização de
caminhos já existentes.
6. A construção dos acessos aos apoios P1 e P3 deverá ser efetuada com ajuda da Câmara
Municipal de Ribeira de Pena, a fim de se salvaguardar a adutora gravítica.
7. Deverá ser dada preferência à utilização de estradas e caminhos de acesso aos locais de obra,
já existentes, em detrimento da abertura de acessos temporários, nomeadamente:
•

EN312 e caminhos rurais/florestais na proximidade dos apoios 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

•

EM518 e caminhos rurais/florestais na proximidade dos apoios 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20;

•

CM1724 e caminhos rurais/florestais na proximidade aos apoios 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
e 28;

•

EM1031 e caminhos rurais/florestais na proximidade aos apoios 29 e 30;

•

ER311 e caminhos rurais/florestais na proximidade aos apoios 31, 32, 33, 34 e 35;

•

EM1699 e caminhos rurais/florestais na proximidade aos apoios 36, 37, 38, 39, 40 e 41;

•

EM1025-1, caminhos municipais e rurais/florestais na proximidade aos apoios 42, 43, 44,
45, 46, 47, 50 e 51;

•

Estradas e caminhos municipais e rurais/florestais na proximidade aos apoios 48, 49, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60;

•

EM626 e caminhos rurais/florestais na proximidade aos apoios 61 e 62.

8. Na abertura de novos acessos, caso seja necessário atravessar linhas de água de regime
torrencial colocar chapas ou manilhas para fazer o atravessamento.
9. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora
destes.
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10. Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico sistemático e presencial, assegurado pela
presença de um arqueólogo por cada frente de obra ativa em simultâneo, de todos os trabalhos
que impliquem movimentações de terras, desmatação, escavação e abertura de caminhos de
acesso.
11. Para a criação/beneficiação dos acessos aos apoios P34, P43, P51, P55, P59, P61 e P62
recomenda-se um Acompanhamento Arqueológico cuidado aquando da realização dos trabalhos.
12. As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todas as ocorrências patrimoniais situadas na
zona abrangida pelos acessos são as seguintes:
•

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local;

•

A área de proteção deve ser definida pelo arqueólogo em obra, sendo necessário garantir
a conservação in situ de todas as ocorrências patrimoniais;

•

Não se devem implementar estaleiros, acessos à obra ou zonas de depósito/empréstimo de
inertes a menos de 50 m das ocorrências inventariadas ou identificadas no decorrer da
empreitada;

•

A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que
deverão ser regularmente repostas.

13. Eventuais vestígios que possam ser detetados durante o acompanhamento da obra, e que possam
sofrer uma destruição total ou parcial, deverão ser sujeitos a medidas de minimização específicas
a definir.
14. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o
incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto
deverá ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida.
15. Os caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que possam
ter sido afetados pela passagem de maquinaria e veículos, deverão ser recuperados.
16. 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.
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17. Deverá ser efetuada a reconstrução dos muros de pedra que vierem a ser demolidos para a
execução das obras.

7 CONCLUSÕES
O Plano de Acessos que se apresenta versou, fundamentalmente, a análise e avaliação dos acessos
ambientalmente mais adequados e tecnicamente mais viável para a implantação dos apoios LRBP.VRM
1/2, a 400 kV.
Das condicionantes identificadas, e apresentadas no Anexo 1 do presente documento, verifica-se que as
mesmas foram cumpridas na sua maioria.
Destaca-se a eventual afetação de alguns habitats não se tendo identificado a necessidade de afetar
exemplares de espécies com valor ecológico (carvalhal, sobreiros ou azinheiras).
Não foi identificada a afetação de área de RAN, mas no que diz respeito à REN, esta será afetada
pelos acesos a abrir de ligação aos apoios P3, P4, P18, P19, P21, P22, P23, P38, P49, P50, P51, P52,
P53 e P54, e pelos acessos a beneficiar, de ligação aos apoios P24, P48, P50, P51.
Foi considerado um buffer de 50 m em torno de cada elemento patrimonial identificado, mas ainda assim
verifica-se que para proceder à ligação aos apoios P34, P43, P51, P55, P59, P61 e P62, será necessário
beneficiar ou construir os acessos abrangendo a área de prospeção.
Foram identificados vários muros de pedra que poderão ser afetados pela construção dos acessos aos
apoios P29 e P59. A afetação de afloramentos rochosos poderá ocorrer nos acessos aos apoios P29,
P30, P40, P49, P51 e P60.
Para todas as situações acima descritas foram preconizadas medidas de minimização a ter em
consideração em fase de obra, de forma a minimizar os impactes identificados.
No Quadro 5.1 encontra-se uma pequena síntese dos acessos a considerar para cada um dos apoios, por
tipo de acesso.
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Quadro 7.1 – Síntese acessos propostos.
Tipo de acesso

Apoios

Acesso existente

P2, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P20, P25,
P26, P33, P36, P37, P39, P41, P42, P47 e P58

Acesso existente/beneficiar

P24, P31, P34, P35; P42, P48

Acesso existente/novo

P1, P3, P4, P5, P6, P18, P21, P22, P23, P32, P38, P45, P46, P52,
P55, P56, P57, P61, P62

Acesso existente/beneficiar/novo

P40, P43, P51, P53, P59

Acesso beneficiar/novo

P27, P28, P29, P30, P49, P50, P54, P60
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ANEXO 1 – Análise do cumprimento das condicionantes por apoio

26
T03819_8_v1

Abertura da Linha Dupla Ribeira de Pena - Vieira do Minho, a 400 kV
ANEXO 1: Análise do Cumprimento das Condicionantes por Apoio

Tipo de Acesso

N.º Apoio

Concelho

Acessos Novos

Freguesia
Existente (Indicar A melhorar
com x)
(m)

Áreas de elevada relevância ecológica
Áreas vitais
conhecidas de
espécies da fauna
sujeitas a regime
legais de proteção

Elementos Patrimoniais (EP)
Afetação de
Outras
Muros de
condicionantes
Pedra
Distância ao Acesso
(m)

Novo
(m)

Ocupação
atual do solo

Extensão em
RAN (m)

Extensão em
REN (m)

Extensão em
áreas
classificadas

Extensão em
Regime
Florestal (m)

Atravessamento
de linhas de água
(m)

Habitats naturais
(tipo)

Espécies da flora
sujeitas a regime
de proteção ¹
RELAPE

Pinheiro-bravo

_

_

_

29

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Proximidade a adutora

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Afloramentos
Afetação (m2) Ocorrência Patrimonial
rochosos

P1

Ribeira de Pena

União de Freguesias de Ribeira de
Pena (Salvador) e Santo Aleixo de
Além-Tâmega

X

_

29

P2

Ribeira de Pena

União de Freguesias de Ribeira de
Pena (Salvador) e Santo Aleixo de
Além-Tâmega

X

_

_

P3

Ribeira de Pena

União de Freguesias de Ribeira de
Pena (Salvador) e Santo Aleixo de
Além-Tâmega

X

_

20

Pinheiro-bravo

_

20

_

20

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Proximidade a adutora

P4

Ribeira de Pena

União de Freguesias de Ribeira de
Pena (Salvador) e Santo Aleixo de
Além-Tâmega

X

_

16

Pinheiro-bravo

_

16

_

16

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P5

Ribeira de Pena

União de Freguesias de Ribeira de
Pena (Salvador) e Santo Aleixo de
Além-Tâmega

X

_

32

Pinheiro-bravo

_

_

_

32

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P6

Ribeira de Pena

União de Freguesias de Ribeira de
Pena (Salvador) e Santo Aleixo de
Além-Tâmega

X

_

25

Pinheiro-bravo

_

_

_

25

_

4030pt2

_

_

_

68

_

_

_

_

P7

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P8

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P9

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P10

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P11

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P12

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P13

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P14

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P15

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P16

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P17

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Oc. 41

20

_

_

P18

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

41

Matos

_

41

_

41

_

4030pt2

_

_

_

164

_

_

_

_

P19

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

13

Matos

_

13

_

13

_

4030pt2

_

_

_

24

_

_

_

_

P20

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P21

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

12

Matos

_

12

_

12

_

4030pt2

_

X

_

40

Oc. 42

12

_

_

P22

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

16

Matos

_

16

_

16

_

_

_

X

_

_

_

_

_

_

P23

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

21

Pinheiro-silvestre

_

21

_

21

_

_

_

X

_

_

_

_

_

_

P24

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

348

_

_

_

_

_

_

_

_

_

X

_

_

_

_

_

_

P25

Cabeceiras de
Basto

União das Freguesias de Gondiães
e Vilar de Cunha

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Medidas de Minimização
Específicas Aplicáveis

Justificação para
Afetação de
Condicionantes pelos
Acessos

Observações

A construção do acesso deverá ser
efetuada com ajuda da Câmara
Municipal de Ribeira de Pena, a fim de se
salvaguardar a adutora gravítica.

A construção do acesso deverá ser
efetuada com ajuda da Câmara
Municipal de Ribeira de Pena, a fim de se
salvaguardar a adutora gravítica.

A ocorrência patrimonial tem relação de proximidade com acesso
existente sem necessidade de intervenção

A ocorrência patrimonial tem relação de proximidade com acesso
existente sem necessidade de intervenção

1/3

Tipo de Acesso

N.º Apoio

Concelho

Acessos Novos

Freguesia
Existente (Indicar A melhorar
com x)
(m)

Áreas de elevada relevância ecológica

Novo
(m)

Ocupação
atual do solo

Extensão em
RAN (m)

Extensão em
REN (m)

Extensão em
áreas
classificadas

Extensão em
Regime
Florestal (m)

Atravessamento
de linhas de água
(m)

Habitats naturais
(tipo)

Espécies da flora
sujeitas a regime
de proteção ¹
RELAPE

Áreas vitais
conhecidas de
espécies da fauna
sujeitas a regime
legais de proteção

Elementos Patrimoniais (EP)

Afloramentos
Afetação (m2) Ocorrência Patrimonial
rochosos

Afetação de
Outras
Muros de
condicionantes
Pedra
Distância ao Acesso
(m)

Medidas de Minimização
Específicas Aplicáveis

Justificação para
Afetação de
Condicionantes pelos
Acessos

Observações

P26

Montalegre

Salto

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P27

Montalegre

Salto

X

371

44

Matos

_

_

_

44

_

4030pt2

_

X

_

176

_

_

_

_

P28

Montalegre

Salto

X

508

69

Matos

_

_

_

69

6

4030pt2

_

X

_

276

_

_

_

_

P29

Montalegre

Salto

X

267

27

Prados de lima

_

_

_

27

_

6510 e 6160pt2

_

X

X

108

_

_

X

_

P30

Montalegre

Salto

X

602

120

Prados

_

_

_

120

_

6160pt2

_

X

X

452

_

_

_

_

P31

Montalegre

Salto

X

267

_

_

_

_

_

_

_

_

_

X

_

_

_

_

_

_

P32

Montalegre

Salto

X

_

48

Pinheiro-silvestre

_

_

_

48

_

_

_

X

_

_

_

_

_

_

P33

Montalegre

Salto

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P34

Montalegre

Salto

X

1050

_

_

_

_

_

_

_

_

_

X

_

_

Oc. 2

42

_

_

P35

Montalegre

Salto

X

116

_

_

_

_

_

_

_

_

_

X

_

_

_

_

_

_

P36

Montalegre

Salto

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P37

Montalegre

Salto

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P38

Montalegre

Salto

X

_

47

Pinheiro-bravo

_

47

_

47

_

_

_

X

_

_

_

_

_

_

P39

Montalegre

Salto

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Oc. 49

2

_

_

A ocorrência patrimonial tem relação de proximidade com acesso
existente sem necessidade de intervenção

P40

Montalegre

Salto

X

318

1302

Matos e pinheirosilvestre

_

_

_

1302

_

4030pt2

_

X

X

104

_

_

_

_

Afetação de 20 m de extensão de afloramentos rochosos; Existe
uma linha de água de carácter torrencial em zona de cabeceira, na
proximidade do acesso, mas não há necessidade de atarvessar a
linha de água.

P41

Montalegre

Salto

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Oc. 4; Oc. 7

45; 11

_

_

As ocorrências patrimoniais têm relação de proximidade com
acesso existente sem necessidade de intervenção

P42

Montalegre

Salto

X

675

17

Matos

_

_

_

17

_

_

_

X

_

_

_

_

_

_

P43

Montalegre

Salto

X

159

97

Matos

_

_

_

97

_

4030pt2

_

_

_

388

Oc. 51

41

_

_

P44

Montalegre

Salto

X

_

20

Matos

_

_

_

20

_

4020pt1*

_

_

_

80

_

_

_

_

P45

Montalegre

Salto

X

_

22

Matos

_

_

_

22

_

4020pt1*

_

_

_

88

_

_

_

_

P46

Montalegre

Salto

X

_

31

Matos e pseudotsugas

_

_

_

31

_

4030pt2

_

_

_

84

_

_

_

_

P47

Montalegre

Salto

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P48

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

1061

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P49

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

1198

287

Matos

_

287

_

287

_

4030pt2

_

_

X

1148

_

_

_

_

P50

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

1419

50

Matos

_

50

_

50

_

4030pt2

_

_

_

_

_

_

_

_

P51

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

1129

133

Matos

_

133

_

133

6

4030pt2

_

_

X

532

Oc. 52

22

_

_

Deverá ser efetuada a reconstrução dos
muros de pedra que vierem a ser
demolidos para a execução das obras.

Afetação de 20 m de extensão de afloramentos rochosos

Afetação de 30 m de extensão de afloramentos rochosos

Para a beneficiação do acesso
recomenda-se um acompanhamento
arqueológico cuidado aquando da
realização dos trabalhos.

Para a criação do acesso recomenda-se m
um acompanhamento arqueológico
cuidado aquando da realização dos
trabalhos.

Existe uma linha de água de carácter torrencial em zona de
cabeceira, na proximidade do acesso, mas não há necessidade de
atravessar a linha de água.

Afetação de 95 m de extensão de afloramentos rochosos

Para a criação do acesso recomenda-se
um acompanhamento arqueológico
cuidado aquando da realização dos
trabalhos.

Afetação de 30 m de extensão de afloramentos rochosos

2/3

Tipo de Acesso

N.º Apoio

Concelho

Acessos Novos

Freguesia
Existente (Indicar A melhorar
com x)
(m)

Áreas de elevada relevância ecológica

Novo
(m)

Ocupação
atual do solo

Extensão em
RAN (m)

Extensão em
REN (m)

Extensão em
áreas
classificadas

Extensão em
Regime
Florestal (m)

Atravessamento
de linhas de água
(m)

Habitats naturais
(tipo)

Espécies da flora
sujeitas a regime
de proteção ¹
RELAPE

Áreas vitais
conhecidas de
espécies da fauna
sujeitas a regime
legais de proteção

Elementos Patrimoniais (EP)

Afloramentos
Afetação (m2) Ocorrência Patrimonial
rochosos

Afetação de
Outras
Muros de
condicionantes
Pedra
Distância ao Acesso
(m)

Medidas de Minimização
Específicas Aplicáveis

Justificação para
Afetação de
Condicionantes pelos
Acessos

Observações

P52

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

_

14

Matos

_

14

_

14

_

4030pt2

_

X

_

56

_

_

_

_

P53

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

202

157

Matos

_

107

_

157

_

4030pt2

_

X

_

628

_

_

_

_

P54

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

202

258

Matos

_

78

_

258

_

4030pt2

_

X

_

1032

_

_

_

_

P55

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

_

9

Pinheiro-silvestre

_

_

_

9

_

_

_

_

_

_

Oc. 54

5

_

_

P56

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

_

24

Matos

_

_

_

24

_

4030pt2

_

_

_

96

Oc. 55 e Oc. 56

43; 24

_

_

A ocorrência patrimonial tem relação de proximidade com acesso
existente sem necessidade de intervenção

P57

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

_

84

Pinheiro-silvestre

_

_

_

84

_

_

_

_

_

_

Oc. 57

17

_

_

A ocorrência patrimonial tem relação de proximidade com acesso
existente sem necessidade de intervenção

P58

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P59

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

80

158

Matos

_

_

_

158

_

4030pt2

_

_

_

544

Oc. 58

10

X

_

P60

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

188

402

Matos

_

_

_

402

6

4030pt2

_

_

X

896

_

_

_

_

P61

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

_

20

Matos

_

_

_

20

_

_

_

_

_

_

Oc. 10

43

_

_

Para a criação do acesso recomenda-se
um acompanhamento arqueológico
cuidado aquando da realização dos
trabalhos.

P62

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

X

33

167

Matos

_

_

_

167

_

_

_

_

_

_

Oc. 10

12

_

_

Para a criação do acesso recomenda-se
um acompanhamento arqueológico
cuidado aquando da realização dos
trabalhos.

Pórtico - P63

Vieira do Minho

União das Freguesias de Ruivães e
Campos e Rossas

x

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Para a criação do pequeno ramal de
acesso a este apoio recomenda-se um
acompanhamento arqueológico cuidado
aquando da realização dos trabalhos.

Deverá ser efetuada a reconstrução dos
muros de pedra que vierem a ser
demolidos para a execução das obras.
Para a criação do pequeno ramal de
acesso a este apoio recomenda-se um
acompanhamento arqueológico cuidado
aquando da realização dos trabalhos.

_

_

Apoio existente

¹ Azinheira, sobreiro, carvalho, freixo, amieiro, salgueiro
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27000

211000

211000

Enquadramento Nacional
Viana do Castelo

Bragança
Braga

Porto

Vila Real

Aveiro Viseu

5

Guarda

Coimbra
Leiria

Castelo Branco
Portalegre

Santarém
Lisboa
Setúbal

Évora

Beja

Faro

Esquema de Folhas
9

Carvalhal

8
7
6

5

4

3

2
1

4

Habitats
4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais
5330pt3 - Medronhais
6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos
6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude

3

9230pt1

Uso do Solo

91E0pt1* - Amiais ripícolas

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea

Estaleiro
Estradas/caminhos/aceiros

Alcateias confirmadas (APA)

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)
2

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias

Povoamento de Betula celtiberica
Áreas com risco de erosão

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
5330pt3

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus sylvestris

Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora

Carvalhal
Condutas (Águas do Norte)

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)

1

Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Ocorrências de interesse cultural

Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)
Estaleiro
Povoamento de Pinus pinaster
Parque verde

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)

Estradas/caminhos/aceiros

209000

209000

SE Ribeira de Pena

Acacial

LRBP.VRM 1/2 a 400kV
Apoios
Linha elétrica

Matos (urzal-tojal)

4030pt2

Corredor em estudo
Subestação e Posto de Corte
Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)

92A0pt3

Instalações desportivas
Instalações agrícolas Prados de Lima

Acessos

Vegetação ribeirinha (salgueiral)

6510

Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)

T03819_08_V0_Des01.mxd - A1 (841mm x 594mm)

Novo
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Estudo de Impacte Ambienta

27000

Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE

0

100

200 m

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80
Projeção: Transversa de Mercator

Plano de acessos
DATA:

DESENHOU:

PROJECTOU:

VERIFICOU:

16/07/2020
FOLHA:

Folha 1 de 9

A1

ANM

NFM

ESCALA:

DESENHO Nº:

1/5000

01

27000

Enquadramento Nacional
Viana do Castelo

213000

213000

25000

Bragança
Braga

Porto

Vila Real

Aveiro Viseu

Guarda

Coimbra
Leiria

Castelo Branco
Portalegre

Santarém
Lisboa
Setúbal

Évora

Beja

Faro

Esquema de Folhas
9
8
7
6

5

4

3

2
1

Habitats
4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais
5330pt3 - Medronhais
6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos
6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude
Uso do Solo

91E0pt1* - Amiais ripícolas

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea
12

Estaleiro
Estradas/caminhos/aceiros

Alcateias confirmadas (APA)

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)

11

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Povoamento de Pinus pinaster

10

9

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias
8

Povoamento de Betula celtiberica

Estradas/caminhos/aceiros

Áreas com risco de erosão

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

7

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

91E0pt1*

Povoamento de Pinus sylvestris

Vegetação ribeirinha (amial)
Matos (giestal)

Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora

Albufeira

Carvalhal
Condutas (Águas do Norte)

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico
4030pt2

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)

Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Ocorrências de interesse cultural

6

Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)
Acacial

211000

211000

LRBP.VRM 1/2 a 400kV
Apoios
Linha elétrica
5

Corredor em estudo
Subestação e Posto de Corte
Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)
Acessos
Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)
Novo
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27000

Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE

0

100

200 m

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80
Projeção: Transversa de Mercator

Plano de acessos
DATA:

DESENHOU:

PROJECTOU:

VERIFICOU:

16/07/2020
FOLHA:

Folha 2 de 9

A1

ANM

NFM

ESCALA:

DESENHO Nº:

1/5000

01

23000

Enquadramento Nacional
Viana do Castelo

Bragança
Braga

Porto

Vila Real

Aveiro Viseu

Guarda

Coimbra
Leiria

Castelo Branco
Portalegre

Santarém
Lisboa
Setúbal

Évora

Beja

Faro

Esquema de Folhas
9
8
7
6

5

4

3

2

213000

213000

1

20

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)

Habitats

Edificações

4020pt1*

4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais

19

5330pt3 - Medronhais

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

4030pt2

6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos

Matos (urzal-tojal)

6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude
18

Uso do Solo

91E0pt1* - Amiais ripícolas

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur

17

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea

6510

Estradas/caminhos/aceiros

Prados de Lima

Estaleiro
Estradas/caminhos/aceiros

Povoamento de Pinus pinaster

Alcateias confirmadas (APA)

16

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)

15

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias

Povoamento de Betula celtiberica
Áreas com risco de erosão
14

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus sylvestris

Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora

Carvalhal
Condutas (Águas do Norte)

13

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)

Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Ocorrências de interesse cultural

Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)
Acacial

LRBP.VRM 1/2 a 400kV
Apoios
Linha elétrica
Corredor em estudo
Subestação e Posto de Corte
Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)
Acessos
Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)

T03819_08_V0_Des01.mxd - A1 (841mm x 594mm)

Novo
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Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE
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100
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Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80
Projeção: Transversa de Mercator

Plano de acessos
DATA:

DESENHOU:

PROJECTOU:

VERIFICOU:

16/07/2020
FOLHA:

Folha 3 de 9

A1

ANM

NFM

ESCALA:

DESENHO Nº:

1/5000

01

19000

21000

Enquadramento Nacional
Viana do Castelo

Bragança
Braga

Porto

Vila Real

Aveiro Viseu

Guarda

Coimbra
Leiria

Castelo Branco
Portalegre

Santarém
Lisboa
Setúbal

Évora

Beja

Faro

Esquema de Folhas
9
8
7
6

5

4

3

2
1

Vegetação ribeirinha (bidoal)
91E0pt2*

Matos (giestal)

Habitats
4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais
Matos (urzal-tojal)

5330pt3 - Medronhais
6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos

4030pt2

6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude

28
27

Uso do Solo

91E0pt1* - Amiais ripícolas

26

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas
25

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea

24

Estaleiro
Estradas/caminhos/aceiros

Alcateias confirmadas (APA)
23
22
Povoamento de Pinus sylvestris

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias

21

Instalações agrícolas

6510

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Povoamento de Betula celtiberica
Áreas com risco de erosão

Prados de Lima

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

213000

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

213000

Povoamento de Pseudotsuga menziesii
Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Povoamento de Betula celtiberica

Povoamento de Pinus sylvestris

Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora

Carvalhal
Condutas (Águas do Norte)

4020pt1*

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)

Estradas/caminhos/aceiros

Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Ocorrências de interesse cultural

Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)
Acacial

LRBP.VRM 1/2 a 400kV
Apoios
Linha elétrica
Corredor em estudo
Subestação e Posto de Corte
Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)
Acessos
Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)

T03819_08_V0_Des01.mxd - A1 (841mm x 594mm)

Novo

19000

Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV
Estudo de Impacte Ambienta

21000

Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE
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Prados de Lima

2
1

Povoamento de Betula celtiberica

Estradas/caminhos/aceiros
Povoamento de Eucalyptus globulus

34

215000

215000

Ruínas

Matos (urzal-tojal)

35

Habitats

33

4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais
5330pt3 - Medronhais
6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos
32

6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude
Uso do Solo

91E0pt1* - Amiais ripícolas
Povoamento de Pinus sylvestris

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea

4020pt1*

Estaleiro

Matos (urzal-tojal orófilo)

Estradas/caminhos/aceiros
Alcateias confirmadas (APA)

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)

31

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias

Povoamento de Betula celtiberica
Áreas com risco de erosão

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus sylvestris

Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)

Carvalhal
Condutas (Águas do Norte)

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico
6160pt2

Prados Oro-ibéricos

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)
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Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Ocorrências de interesse cultural

Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)
Acacial

LRBP.VRM 1/2 a 400kV
Apoios

91E0pt2*

Vegetação ribeirinha (bidoal)

29

Linha elétrica
Corredor em estudo
Subestação e Posto de Corte

4030pt2

Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)

Matos (giestal)

Acessos
Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)

T03819_08_V0_Des01.mxd - A1 (841mm x 594mm)

Novo

Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV
Estudo de Impacte Ambienta

17000

Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE
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1

4020pt1*

Matos (urzal-tojal orófilo)
Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)

Habitats

42

4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais
5330pt3 - Medronhais
6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos

41

6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude
4030pt2

Matos (urzal-tojal)

Uso do Solo

91E0pt1* - Amiais ripícolas

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur
40

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea

39

Estaleiro
Estradas/caminhos/aceiros

Alcateias confirmadas (APA)
91E0pt2*

Vegetação ribeirinha (bidoal)
Povoamento de Betula celtiberica
Estradas/caminhos/aceiros

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)
6510

Prados de Lima

38

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias

Povoamento de Betula celtiberica

Povoamento de Pinus sylvestris

215000

215000

Áreas com risco de erosão
37

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
36

Povoamento de Pinus sylvestris

Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora

Carvalhal
Condutas (Águas do Norte)

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)

Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Ocorrências de interesse cultural

Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)
Acacial

LRBP.VRM 1/2 a 400kV
Apoios
Linha elétrica
Corredor em estudo
Subestação e Posto de Corte
Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)
Acessos
Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)

T03819_08_V0_Des01.mxd - A1 (841mm x 594mm)

Novo

13000

Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV
Estudo de Impacte Ambienta

15000

Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE
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Habitats
4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
Povoamento de Pinus sylvestris

4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais
5330pt3 - Medronhais
6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos
6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude
Uso do Solo

217000

217000

91E0pt1* - Amiais ripícolas

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea

47

Estaleiro
Estradas/caminhos/aceiros

Alcateias confirmadas (APA)
Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)

46

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias

Povoamento de Betula celtiberica
Áreas com risco de erosão

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Povoamento de Betula celtiberica

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus sylvestris

Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Carvalhal

45

Condutas (Águas do Norte)

91E0pt2*

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)

Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Ocorrências de interesse cultural

Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)
44

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)
Acacial

4020pt1* Matos (urzal-tojal orófilo)

LRBP.VRM 1/2 a 400kV
Apoios

Estradas/caminhos/aceiros

Linha elétrica
Corredor em estudo
Matos (urzal-tojal)

Subestação e Posto de Corte

4030pt2
Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)

Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)
43

Acessos
Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)
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Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV
Estudo de Impacte Ambienta

11000

Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE
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Povoamento de Pinus pinaster

Habitats
4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais
5330pt3 - Medronhais
6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos

91E0pt2*

Vegetação ribeirinha (bidoal)

6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude
Uso do Solo

91E0pt1* - Amiais ripícolas

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea

Estaleiro
Estradas/caminhos/aceiros

Alcateias confirmadas (APA)
54

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)
Povoamento de Pinus sylvestris

Povoamento de Betula celtiberica

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias

Povoamento de Betula celtiberica
Áreas com risco de erosão

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus sylvestris
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Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora

Carvalhal
219000

219000

Condutas (Águas do Norte)

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)

Estradas/caminhos/aceiros

Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Ocorrências de interesse cultural
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Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)
Acacial

LRBP.VRM 1/2 a 400kV

Acacial

Apoios
Linha elétrica
Corredor em estudo
Subestação e Posto de Corte
Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)
Acessos
Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)
Novo

T03819_08_V0_Des01.mxd - A1 (841mm x 594mm)
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Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV
Estudo de Impacte Ambienta

11000

Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE
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Povoamento de Pinus pinaster

Edificações

Habitats
4020pt1* - Urzais-tojais Orófilos
4030pt2 - Tojais e urzais-tojais Galaico-portugueses
não litorais

PC Vieira do Minho
Subestação

5330pt3 - Medronhais
Estradas/caminhos/aceiros

63

6160pt2 - Matos rasteiros acidófilos temperados
e mediterrânicos

61

62

6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude
92A0pt3

Uso do Solo

91E0pt1* - Amiais ripícolas

Vegetação ribeirinha (salgueiral)

Áreas artificializadas

91E0pt2* - Bidoais ripícolas

Edificações
Ruínas

9230pt1 - Carvalhais de Q. robur

Subestação

92A0pt3 - Salgueirais arbóreos psamófilos
de Salix atrocinerea

Estaleiro
Estradas/caminhos/aceiros

Alcateias confirmadas (APA)
9230pt1

Carvalhal

Instalações agrícolas

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Instalações desportivas

Cabeceiras das linhas de água

Parque verde

Leitos dos cursos de água

Albufeira

Explorações florestais

Zonas ameaçadas pelas cheias

Povoamento de Betula celtiberica
Áreas com risco de erosão
60

Povoamento de Pseudotsuga menziesii

Áreas com risco de erosão e Cabeceiras das
linhas de água

Povoamento de Cupressus spp.
Povoamento de Eucalyptus globulus

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus pinaster

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Povoamento de Pinus sylvestris

Unidades naturais e seminaturais

Área servidão adutora

Carvalhal
Condutas (Águas do Norte)

Matos (giestal)

Adutora (CMRP)

Matos (urzal-tojal orófilo)

Domínio hídrico

Matos (urzal-tojal)

Leitos de cursos de Água
(CMRP, CMCB, CMB, CMM e CMVM)

59

Prados de Lima
Prados Oro-ibéricos

Povoamento de Cupressus spp.

Ocorrências de interesse cultural

Vegetação ribeirinha (amial)
Vegetação ribeirinha (bidoal)

Pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (salgueiral)
Ruínas

Povoamento de Pinus sylvestris

/

Trabalho de campo

/

Trabalho de campo e pesquisa documental

Vegetação ribeirinha (urzal-tojal higrófilo)
Acacial

LRBP.VRM 1/2 a 400kV
Apoios
Linha elétrica
58

Corredor em estudo
Subestação e Posto de Corte
Posto de Corte Vieira do Minho
Subestação Ribeira de Pena (em construção)
221000

221000

Instalações agrícolas

4030pt2

Acessos

Matos (urzal-tojal)

Existente (a manter)
Existente (a beneficiar)
Novo

T03819_08_V0_Des01.mxd - A1 (841mm x 594mm)
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Linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV
Estudo de Impacte Ambienta

9000

Fonte: Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 2020
Extrato da Carta Militar de Portugal, folhas nº 44, 58, 59 e 73, escala:1/25 000, CIGeoE
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