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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), 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, a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a Rede Elétrica Nacional, S.A., proponente do projeto “Linha Dupla 
Ribeira de Pena - Vieira do Minho 1/2, a 400 kV”, submeteu o processo naquela entidade. Para o efeito, o 
proponente submeteu no módulo LUA da plataforma SILIAMB, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre 
o referido projeto, em fase de projeto de execução.  

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
nomeadamente ao artigo 9º do RJAIA, a APA, na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam 
reunidos os elementos necessários à correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a 
seguinte Comissão de Avaliação (CA): 

 APA: Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA) 

 APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Dr. Sérgio Fortuna 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Dr. João Pargana 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr.ª Alexandra Estorninho 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Carlos Meireles 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte): Eng.ª Luísa Queirós 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng. Rogério Dias 

 Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) 

 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq.º João Jorge 

Apesar de ter sido nomeada a ARS-Norte, até à data de fecho do presente documente, não foi enviada a 
nomeação do técnico que iria representar essa entidade na CA, nem o respetivo parecer sectorial, pelo que 
o fator ambiental saúde humana não será apresentado na presente avaliação. 

O projeto enquadra-se no número 19 do Anexo I do diploma mencionado, respeitante a “Construção de 
linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo comprimento 
seja superior a 15 km”. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes documentos: 

 Volume 1 – Resumo Não Técnico 

 Volume 2 – Relatório Síntese 

 Volume 3 – Peças Desenhadas 

 Volume 4 – Anexos Técnicos 

 Volume 5 - Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais 

 Volume 6 - Proposta de Corredores Alternativos 

 Volume 7 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

 Volume 8 – Plano de Acessos 

 Aditamento 
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 Elementos Complementares 

O EIA foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda., no período 
compreendido entre março de 2020 e agosto de 2020. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional. 

- No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de 
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 9, do Artigo 14º, 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. 

- O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma maneira geral, a 
informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi 
declarada a conformidade do EIA.  

- Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, relacionados com o fator ambiental paisagem, 
pelo que solicitou a apresentação de elementos complementares, os quais foram entregues 
atempadamente pelo proponente. 

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns 
representantes da CA, do proponente, da equipa projetista e da equipa que elaborou o EIA.  

4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de novembro 
de 2020 a 14 de janeiro de 2021.  

5. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

6. Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA). 

3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. no âmbito do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de 
Transporte (PDIRT) de 2016-2025, tem previsto a construção de uma série de infraestruturas que 
permitirão a integração na RNT das centrais hidroelétricas do Programa Nacional de Barragens de Elevado 
Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), localizadas na zona do Alto Tâmega. 

Este novo valor de potência, instalada na zona do Alto Tâmega, nas centrais de Alto Tâmega (160MW), 
Daivões (118MW) e Gouvães (880MW), ascenderá a cerca de 1 158 MW (cerca de 6% da potência 
hidroelétrica total atualmente instalada), numa zona de rede que não está preparada para escoar a grande 
quantidade de energia que aqui irá ser gerada. 

Assim, e para dar resposta a esta nova solicitação da rede, neste caso o aumento de geração, foi previsto o 
estabelecimento de um novo eixo a 400 kV ligando as instalações da RNT de Vieira do Minho – Ribeira de 
Pena – Feira. 
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Esta nova ligação, em conjunto com a futura linha Feira – Ribeira de Pena a 400kV, permitirão criar as 
condições necessárias para o escoamento da produção do conjunto de centrais hidroelétricas localizadas 
na zona do Alto Tâmega, tornando assim viável a sua interligação à RNT. 

O eixo em causa referente à Linha Dupla Ribeira de Pena- Vieira do Minho (LRBP.VRM) 1/2, a 400 kV está 
considerado no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT) na Área 2 – Trás-
Os-Montes e Eixo do Douro, conforme a figura seguinte. 

 

 

Fonte: EIA 

 

3.2. ANTECEDENTES 

Importa referir que a Linha Dupla Ribeira de Pena- Vieira do Minho (LRBP.VRM) 1/2, a 400 kV, foi objeto de 
um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em 2018 que culminou com a emissão de 
Declaração de Impacte Ambiental Desfavorável, a 14 de maio de 2019. 

Dada a importância do projeto em causa, o proponente optou por refazer os estudos ambientais para uma 
nova submissão a AIA, sendo que, com o presente projeto, procurou-se resolver os principais impactes 
identificados na avaliação anterior, nomeadamente: 

 Afetação de território classificado pela FAO como Sítio GIAHS, Património Agrícola Mundial (única 
em Portugal a ostentar a dupla distinção de Património Agrícola Mundial, atribuída pela FAO das 
Nações Unidas e de Reserva Mundial da Biosfera, atribuída pela UNESCO); 

 Existência, na zona próxima ao Posto de Corte de Vieira do Minho do Geossítio de relevância 
nacional “Toco-Soutinho”; 
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 Existência de áreas identificadas como “Críticas e Muito Críticas para efeitos de instalação de linhas 
de transporte e de distribuição de energia no que se refere a “outras espécies” com estatuto de 
ameaça elevado e com reconhecido risco de colisão” e áreas com “Alcateias confirmadas”; 

 Afetações paisagísticas da presença da Linha, com destaque para a sua presença a cerca de 500 a 1 
000 m, das povoações de Zebral, Ameal, Bagulhão, Póvoa, Reboreda, Carvalho, Tabuadela, Seara e 
Gondiães; 

 Solicitação do Conselho Diretivo dos Baldios da Póvoa de desvio da LAT para área alternativa; 

 “Proximidade” ao Centro Interpretativo das Minas da Borralha integrado no Eco-Museu do Barroso e 
potencial afetação. 

Foram, assim, definidos dois corredores alternativos (o Corredor Base Norte e o Corredor Base Sul), 
existindo uma série de Alternativas (oito alternativas), que permitiram fornecer um elevado grau de 
liberdade para a seleção do Corredor a suportar o traçado da linha elétrica em análise.  

Tendo em consideração os diversos aspetos identificados na avaliação anterior, selecionou-se um terceiro 
corredor onde foi definido o traçado da linha elétrica, agora apresentado para avaliação. 

 

Fonte: EIA 
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3.3. ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Linha Dupla Ribeira de Pena- Vieira do Minho 1/2, a 400 kV, insere-se nos concelhos de Ribeira de Pena, 
Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho, num total de 62 apoios e cerca de 26,5 km. 

No quadro e seguinte sistematizam-se os concelhos e freguesias intercetadas pelo projeto. 

 

    Fonte: EIA 

 

O projeto não abrange áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou Sítios da Rede Natura 2000, nem 
Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, no entanto, apresenta alguma 
proximidade às seguintes áreas sensíveis, conforme se pode verificar na figura que se segue: 

 Zona Especial de Conservação (ZEC) Serras da Peneda e do Gerês (PTCON001), a cerca de 2 km a 
norte; 

 Parque Nacional de Peneda Gerês, a cerca de 2 km a norte; 

 Zona Especial de Conservação (ZEC) Alvão/Marão (PTCON003), a cerca de 4,6 km a sudeste; 

 Parque Natural do Alvão, a cerca de 15 km a sul; 

 Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra do Gerês (PTZPE002), a cerca de 7 km a norte. 

Também não é intersectado qualquer corredor ecológico definido nos Programas Regionais de 
Ordenamento Florestal (PROF) de Entre Douro e Minho (Portaria nº 58/2019 de 11 de fevereiro) e PROF de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (Portaria nº 57/2019 de 11 de fevereiro), embora se localize nas proximidades 
dos corredores ecológicos correspondentes aos vales dos rios Ave e Tâmega. O projeto intersecta ainda, 
muito marginalmente, a Reserva da Biosfera Gerês-Xurés, na sua área de transição. 

No que diz respeito ao Regime Florestal, o projeto interfere com os perímetros florestais do Barroso, da 
Serra da Cabreira (Cabeceiras de Basto) e da Serra da Cabreira (Vieira do Minho). Estes perímetros 
florestais encontram-se sob gestão do ICNF. 

O projeto interceta ainda a área classificado do Barroso - Sistema Importante do Património Agrícola 
Mundial – GIAHS / FAO, que abrange todo o território pertencente ao concelho de Boticas e Montalegre 
sendo, por conseguinte, abrangido pelo projeto no seu atravessamento por este último (entre o apoio 26 e 
o apoio 47). 
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Fonte: EIA 
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3.4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto da Linha Dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho, 1/2 a 400 kV, consiste numa linha dupla aérea 
de muito alta tensão, a 400 kV, a desenvolver entre a subestação de Ribeira de Pena, em construção e o 
posto de corte de Vieira do Minho, existente, num total de 62 apoios e cerca de 26,5 km. 

O projeto implica ainda a modificação da ligação das linhas Central de Frades – Frades 1 e Central de Frades 
– Frades 2, a 400kV, ao posto de corte de Vieira do Minho, numa extensão de cerca de 200 m (sem 
alteração de apoios – no apoio 63 existente). 

A Linha Dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho, 1/2 a 400 kV desenvolve-se a partir da subestação de 
Ribeira de Pena, infletindo para norte até à zona do apoio n.º 6, onde inflete para noroeste até ao posto de 
corte de Vieira do Minho. 

A Linha Elétrica é de duplo circuito com os condutores dispostos em dupla bandeira, com cada terno 
(circuito) a ocupar um dos lados dos apoios. 

Do ponto de vista técnico, o projeto, é constituído pelos elementos estruturais a seguir indicados: 

 Isoladores de vidro de 160 kN; 

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

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

 Apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, construídas a partir de perfis L 
de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos. 

 Cabos condutores: Dois cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE); 

 Dois cabos de guarda do tipo ACSR 153 (DORKING) + OPGW; 

 Apoios reticulados em aço da família: DL, DLG e EL; 

 Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de defeito máxima de 40 kA. 

Apoios e Fundações 

Quanto às fundações dos apoios reticulados, dimensionadas conforme estipulado pelo Regulamento de 
Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, são constituídas por quatro maciços de betão 
independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço. 

Quanto aos apoios, consoante a topografia do terreno e os obstáculos / vãos a vencer, o projeto considera 
diferentes apoios destas famílias “DL”, “DLG” e “EL” (postes tipo DLR, DLT, DLGS, ELA e ELT) com diferentes 
alturas e envergaduras, que se apresentam nas figuras que se seguem. 

 

Apoios tipo a utilizar 

Tipo de apoios Quantidade 

DLGS 15 

DLR 11 

ELA 32 

ELT 4 

DLT (apoio 63 
existente) 

1 
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Poste tipo DLGS 
Silhueta 

Poste tipo DLR 

  
Poste tipo ELA Poste tipo ELT 
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Quanto às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios os volumes de escavação e de 
betão das 62 fundações totalizam cerca de 7 578,42 m3 e 2 411,50 m3, respetivamente. 

O volume das terras resultantes das escavações será utilizado para tapar os caboucos das fundações dos 
apoios e para regularização do terreno, não se prevendo a produção de terra sobrantes. 

Cabos 

Para o projeto em análise irão ser utilizados dois tipos de cabos: os cabos condutores e os cabos de guarda, 
sendo as condições gerais de utilização as habitualmente utilizadas pela REN S.A. neste tipo de cabos.  

Pode ainda acrescentar-se que em resultado destas condições mecânicas, os cabos condutores trabalharão 
com trações horizontais médias de EDS (Every Day Stress) de cerca de 18,50%. Por sua vez os cabos de 
guarda terão trações horizontais médias de EDS à volta de 16,1%. Estes valores procuraram, com segurança 
e economia otimizar a capacidade mecânica dos cabos, atendendo a que a linha se desenvolve numa zona 
caracterizada, em termos da norma EN50341-3-17, como “zona de gelo” e vento tipo “B”. 

No Projeto de Execução estão indicados para cada vão as trações e parâmetros dos cabos condutores e de 
guarda. 

Amortecedores de Vibrações 

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios dos cabos, uma vez 
que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm uma frequência própria de vibração 
muito baixa). Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores, 
associados ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos de guarda estão sujeitos a 
regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de sistemas especiais de amortecimento das mesmas. 

Para este projeto, a colocação de amortecedores será efetuada após a regulação dos cabos e com base em 
estudos específicos a realizar pelo fornecedor destes equipamentos 

Cadeias de Isoladores 

Tendo em conta as caraterísticas do traçado, no que se refere à poluição que os isoladores podem suportar 
(poluição ligeira/média), em toda a linha serão usados isoladores de calote e haste, em vidro temperado ou 
porcelana, poluição normal de 160 kN, do tipo “U160BS”. 

Distâncias de Segurança Associadas aos Cabos 

O Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, define distâncias mínimas 
dos condutores ao solo, às árvores, aos edifícios, às vias ferroviárias e rodoviárias e a outras linhas aéreas. 
No projeto são seguidos os critérios da REN, S.A. que são superiores aos valores de segurança mínimos 
definidos pelo RSLEAT. No quadro que se segue estão indicados os valores adotados. 
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Distâncias mínimas dos condutores e obstáculos (metros) 

 

1 
Fonte: EIA 
 

Cruzamento e Paralelismo com Infraestruturas Intercetadas 

A seguir sistematizam-se para os diferentes tipos infraestruturas intercetadas, o vão, a respetiva 
infraestrutura e a altura dos condutores inferiores, caso existam. 

Travessia de vias rodoviárias 

 

Fonte: EIA 

 

 

                                                
 

 
4 Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio de 400 kV mais próximo inferiores a 200 metros 
5 Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio de 400 kV mais próximo inferiores a 200 metros 
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Travessia de linhas de água 

 

Fonte: EIA 

 

Travessia de linhas de telecomunicação 

 

Fonte: EIA 
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Travessia com outras linhas aéreas 

 

Fonte: EIA 

 

Travessia de adutores 

 

Fonte: EIA 

 

Travessia de servidões radioelétricas 

 

Fonte: EIA 

 

Balizagem aérea 

São considerados dois tipos de balizagem aérea: a sinalização para aeronaves e a sinalização para a 
avifauna. 
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A sinalização para aeronaves foi realizada de acordo com as disposições da Autoridade Nacional da Aviação 
Civil (ANAC) n.º 10/03 de 6 de maio, sendo que foi considerado necessário efetuar balizagem diurna e 
noturna dos vãos e apoios a seguir mencionados. 

A balizagem diurna dos cabos de guarda será feita através de bolas alternadamente de cor branca e laranja 
internacional, com um diâmetro mínimo de 600mm espaçadas de 60m e dispostas em ziguezague, 
sensivelmente segundo o plano horizontal. Deste modo, as projeções ortogonais das bolas nos 2 cabos, 
sobre um plano vertical paralelo à linha, ficarão a 30 m umas das outras. 

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

Vãos a balizar 

 
Fonte: EIA 

 

Relativamente à sinalização para a avifauna, o EIA propõe a instalação de dispositivos de sinalização para a 
avifauna (BFD - Bird Flight Diverter), tipo intensiva, em quatro vãos. Os dispositivos são de fixação dupla 
com 35 cm de diâmetro e 1 m de comprimento. 
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Sinalização para aves 

 

Fonte: EIA 

Campos eletromagnéticos 

Os campos elétricos estão associados à existência de carga elétrica e os campos de indução magnética à 
deslocação dessa carga (corrente elétrica). 

No quadro seguinte são identificados os limites de exposição do público em geral, de acordo com o 
Decreto-Lei nº11/2018. 

Limite de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz 

 

Fonte: EIA 

 

Com base nos cálculos efetuados no âmbito do presente Projeto, prevê-se que a situação mais desfavorável 
em termos de campo elétrico seja de 3,48 kV/m, para a tensão máxima, e de 3,32 kV/m, para a tensão 
nominal, a uma altura de 1,80 m acima do solo (passando estes valores para respetivamente 3,37 kV/m e 
3,21 kV/m, quando considerado o nível do solo) e a cerca de 10 m do eixo da Linha, conforme 
sistematizado a seguir: 

Campos elétricos da Linha Elétrica 

 

Fonte: EIA 
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Os valores da densidade de fluxo magnético calculados para a situação de carga máxima (cabo condutor a 
85ºC) e carga nominal (cabo condutor a 60ºC), e considerando-se a situação mais desfavorável a uma altura 
de 1,80 m do solo, são os apresentados no quadro seguinte. 

 

Campos magnéticos da Linha Elétrica 

 

Fonte: EIA 

 

Atividades necessárias à implementação do projeto 

A implantação do projeto implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

 Instalação dos estaleiros e parques de material;  

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos provisórios; 

 Desmatação e abertura de faixa de proteção; 

 Piquetagem, marcação e abertura de caboucos dos apoios 

 Construção dos maciços de fundação 

 Montagem e levantamento dos apoios; 

 Colocação dos cabos: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de 
guarda; 

 Comissionamento da linha; 

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea; 

 Regularização do solo na zona dos apoios, dos acessos e reposição das condições preexistentes; 

 Limpeza dos locais de trabalho. 

 

Uma vez que a Linha Elétrica chega ao Posto de Corte de Vieira do Minho (PCVRM), por nascente, 
inviabiliza a colocação de apoios adicionais junto ao Posto de Corte. Assim, foi necessário rearranjar a 
chegada das atuais linhas Central de Frades – Vieira do Minho 1, a 400kV e Central de Frades – Vieira do 
Minho 2, a 400kV, por forma a libertar um apoio para a nova linha. Estas as operações/trabalhos envolvidos 
são apenas relacionados com os cabos. 

Apesar de não fazer parte deste projeto, importa referir que haverá ainda uma intervenção no Posto de 
Corte de Vieira do Minho (PCVRM). Esta intervenção consiste em construir um novo módulo para, em 
conjunto com o já existente, receber os dois circuitos vindos de Ribeira de Pena. 

Esta operação está completamente circunscrita ao interior da plataforma existente e faz parte da evolução 
normal da instalação. Aquando do processo de avaliação ambiental e licenciamento desta instalação, foi 
apresentada a situação de exploração em fase final, na qual estavam contemplados, entre outros, estes 
novos painéis.  
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Os equipamentos a colocar são iguais aos do módulo adjacente, procedendo-se a uma “replicação” do 
mesmo, no sentido poente, conforme figura seguinte: 

 

Intervenções no interior do Posto de Corte de Vieira do Minho 
Fonte: Aditamento ao EIA 

 

O EIA perspetiva uma duração inferior a 12 meses para a construção do projeto. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração existirão atividades programadas de manutenção, de conservação e de pequenas 
alterações, nomeadamente: 

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

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

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

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

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

 Condução da linha integrada na RNT, deteção, registo e eliminação de incidentes. 
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4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos foi 
reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação desenvolvida e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de 
implantação considera-se como fatores ambientais relevantes os Sistemas ecológicos, a Paisagem e a 
Socioeconomia. 

Foram ainda analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Solos e Uso do Solo, 
Património cultural, Ambiente sonoro, Recursos hídricos, e Ordenamento do território. 

4.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

4.2.1. Caracterização da Situação Atual 

Geograficamente, a área de estudo situa-se na passagem da orla atlântica, a oeste, marcada por vales 
abertos, de orientação ENE-WSW, como é o caso do vale do rio Cávado, a oeste e, a leste, a zona planáltica 
da superfície fundamental de aplanamento da Meseta Norte, recortada pela forte incisão de vales fluviais 
de orientação NNE-SSW ou NE-SW, como o vale do rio Tâmega que, a sudeste, limita a área de implantação 
do projeto. 

O rio Cávado faz a fronteira entre as serras do Gerês, a norte, e a Cabreira a sul. Juntamente com o seu 
afluente Rabagão, corre numa área planáltica, parte da Superfície Fundamental da Meseta. Integra a área 
designada de “Planaltos e Montanhas do NW Peninsular”. Esta caracteriza-se por blocos levantados, entre 
os 800 m e os 1 500 m e planaltos, entre os 500 m e os 800 m. Além desta forte condicionante tectónica 
alpina, o modelado da paisagem é condicionado, fundamentalmente, pela presença de granitos variscos no 
seu substrato geológico. 

Quanto à situação de referência da geologia, a área de estudo, no contexto da zonografia do Maciço 
Ibérico, situa-se na Zona Galiza – Trás-os-Montes. Esta unidade geotectónica, resultante da colisão entre os 
continentes Laurussia e Gondwana, para formar o supercontinente Pangea, e do cavalgamento para leste, 
por obdução, dos materiais geológicos que, por limitações físicas de espaço, não foram subdotados. É, 
assim, constituída por várias escamas de carreamento que cavalgaram, por mais de 200 km para leste, os 
terrenos autóctones da Zona Centro Ibérica (continente Gondwana). Estas escamas de carreamento podem 
ser agrupadas em 4 unidades tectonometamórficas distintas, quer nas idades, quer nas suas proveniências. 
Assim, da base para o topo desta sequência tectonometamórfica, temos: 1) Parautóctone; 2) Alóctone 
inferior; 3) Complexo Ofiolítico; e 4) Alóctone superior. Outro processo resultante da colisão de continentes 
acima referida, é a fusão dos materiais geológicos expressa pela abundância de granitos que intruem, quer 
as unidades autóctones da Zona Centro Ibérica, quer as unidades parautóctones e alóctones da Zona Galiza 
– Trás-os-Montes. 

Na área de implantação do projeto abundam, fundamentalmente, várias destas tipologias graníticas a 
intruir metassedimentos do Parautóctone, particularmente evidentes nos retalhos metamórficos para 
oeste de Vieira do Minho. Entre os apoios 5 e 13, segundo a Folha 2 da Carta Geológica de Portugal, à 
escala 1:200 000, ocorre uma unidade metassedimentar autóctone/subautóctone, de idade silúrica, 
constituída por xistos carbonosos com intercalações de liditos, quartzitos e calcários para o topo da 
sequência, designada por “Formação Campanhó- Ferradosa”. 

No que respeita à Neotectónica e Sismicidade, em qualquer obra de engenharia de grande envergadura é 
importante o conhecimento das falhas ativas. Embora a Carta Neotectónica seja de pequena escala e, 
portanto, a informação disponível não seja a melhor para o detalhe de projetos de engenharia, a baixa 
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sismicidade da região fornecida pela informação sísmica e o cumprimento das normas de construção 
específica para estas condições, são a garantia da segurança na construção do projeto. 

Quanto aos recursos minerais, estão devidamente inventariados e assinaladas todas as antigas explorações 
mineiras nas proximidades da área do projeto. O mesmo se passa para o património geológico da 
envolvente deste projeto. Estão devidamente assinaladas, reconhecidas e identificadas todas as 
ocorrências conhecidas. A construção desta linha não põe em causa nenhum dos geossítios assinalados. 

4.2.2. Avaliação de Impactes 

No que respeita à geologia e geomorfologia, os principais impactes negativos são a nível da destruição de 
afloramentos rochosos na abertura dos caboucos para implantação da linha elétrica. Os impactes são 
negativos, certos, imediatos, irreversíveis e de magnitude moderada e pouco significativos. Com os planos 
de recuperação previstos, estes impactes serão minimizáveis, após as ações de recuperação paisagística 
previstas. 

4.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.3.1. Caracterização da Situação Atual 

A linha dupla a 400 kV entre Ribeira de Pena e Vieira do Minho não atravessa áreas sensíveis, nos termos 
do Artigo 2º do Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua redação atual. Assim, decorre fora de 
qualquer área protegida, classificada ao abrigo do Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de julho, bem como de 
qualquer Zona Especial de Conservação (ZEC) ou Zona de Proteção especial para Aves (ZPE), classificadas 
nos termos do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de 
fevereiro e pelo Decreto-Lei nº 156-A/2013 de 8 de novembro. 

Também não é intersectado qualquer corredor ecológico definido nos Planos Regionais de Ordenamento 
Florestal (PROF) de Entre Douro e Minho (Portaria nº 58/2019 de 11 de fevereiro) e PROF de Trás-os-
Montes e Alto Douro (Portaria nº 57/2019 de 11 de fevereiro, embora se localize nas proximidades dos 
corredores ecológicos correspondentes aos vales dos rios Ave e Tâmega. 

É ainda intersectada, muito marginalmente, a Reserva da Biosfera Gerês-Xurês, na sua área de transição. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3364                                                                                                                                                                                                              Pág. 19 
Linha Dupla Ribeira de Pena - Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 

 

Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis 
Fonte: EIA 

 

A área de implantação do projeto apresenta um mosaico de paisagens marcado por carvalhais, atualmente 
reduzidos a pequenas bolsas florestadas, na orla de espaços agrícolas dominados por prados e lameiros. 
Ocorrem ainda extensas manchas de exploração florestal de resinosas que, com a desertificação da região 
e a recorrência de incêndios florestais, foram dando lugar a matos subseriais dos referidos carvalhais, 
dominados pela Giesta-amarela Cytisus striatus. 

Os carvalhais ainda presentes na área do projeto são dominados pelo Carvalho-negral (Quercus pyrenaica). 
Nas zonas de maior altitude, como a serra da Cabreira, verifica-se uma codominância de Carvalho-negral e 
Vidoeiro (Betula celtiberica). Nestas zonas de maior altitude são igualmente de salientar a ocorrência de 
urzais-tojais higrófilos e meso-higrófilos dominados por Erica tetralix, E. ciliaris e Ulex minor. 

Para além dos espaços naturais e seminaturais, salientam-se áreas importantes de ocupação antrópica que 
moldam a paisagem e a vegetação local, de entre os quais se destacam povoamentos florestais diversos, 
essencialmente para produção de madeira e resina, que assentam na monocultura de resinosas, com 
destaque para povoamentos de Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e Pinheiro-silvestre (P. sylvestris). 

As comunidades vegetais anteriormente referidas enquadram-se em diversos habitats naturais e 
seminaturais da Diretiva Habitats, destacando-se, ao nível florestal, o habitat 9230pt1-Carvalhais de 
Quercus robur, ao nível dos sistemas ripícolas o 91E0pt1*-Amiais ripícolas, o 91E0pt2*-Bidoais ripícolas e o 
92A0pt3-Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinereae, ao nível arbustivo, e os habitats 4020pt1*-
Urzais-tojais orófilos e 4030pt2-Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais. Ao nível das 
formações herbáceas são principalmente afetados os habitats 6160pt2-Matos rasteiros acidófilos 
temperados e mediterrânicos e 6510-Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis). 

Ao nível da flora, e no que diz respeito a espécies RELAPE, ao nível do trabalho de campo foi possível 
identificar Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium, N. triandrus subsp. triandrus, incluídas nos Anexos 
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IV e V da Directiva Habitats, bem como os endemismos ibéricos Anarrhinum durimium, Crocus serotinus, 
Cytisus multiflorus, Galium broterianum, Geranium pyrenaicum, Luzula sylvatica, Omphalodes nitida, Silene 

acutifolia e Ulex europaeus, espécies com áreas de ocorrência mais amplas no território. 

No que diz respeito à fauna, e concretamente à que pode vira a ser afetada pelo projeto, destaca-se, ao 
nível da avifauna, um total de 91 espécies passíveis de ocorrer na área da linha, das quais 18 aves de rapina 
ou planadoras. Das 81 espécies de aves potencialmente ocorrentes na área, seis são consideradas muito 
ameaçadas. 

Espécies de aves muito ameaçadas potencialmente ocorrentes na área do projeto 

Espécie Nome vulgar Estatuto LVVP Risco colisão 

Ciconia nigra Cegonha-preta VU Elevado 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN Intermédio 

Accipiter gentilis Açor VU Intermédio 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU Intermédio 

Loxia curvirostra Cruza-bico VU/DD Intermédio 

Emberiza citrinella Escrevedeira-amarela VU Intermédio 
Sylvia borin Felosa-das-figueiras VU Intermédio 

 

Como se pode verificar no quadro anterior, a Cegonha-preta apresenta um risco elevado de colisão com 
linhas elétricas, enquanto as restantes espécies são consideradas como apresentado um risco de colisão 
intermédio (ICNF, 2019). Todavia, a linha dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2 a 400 kV não 
intersecta áreas críticas ou muito críticas para a avifauna, nos termos do referido Manual. 

No que se refere aos mamíferos terrestres, o corredor da linha em apreço encontra-se na área de dispersão 
(e de possível contacto) de três alcateias de Lobo-ibérico (Canis lupus signatus), concretamente Nariz do 
Mundo, Cabreira e Barroso. De facto, sendo muito sensível à presença humana, o lobo é a espécie de 
mamífero que se pode considerar potencialmente mais afetada pela implementação do projeto, em 
particular durante a fase de construção do mesmo. 

O traçado proposto intersecta os territórios de reprodução das alcateias de Nariz do Mundo (apoios 20 a 
41) e da Cabreira (apoios 54 até ao posto de corte de Vieira do Minho), sendo que, no que respeita a esta 
última, o faz de forma muito marginal. 

No que diz respeito ao Regime Florestal Parcial, o projeto interfere com os perímetros florestais do 
Barroso, da Serra da Cabreira (Cabeceiras de Basto) e da Serra da Cabreira (Vieira do Minho). Estes 
perímetros florestais encontram-se sob gestão direta do ICNF. 

4.3.2. Avaliação de Impactes 

Fase de construção 

Durante a fase de construção, e em termos genéricos, os impactes mais importantes e previsíveis sobre a 
flora e vegetação prendem-se com a destruição do coberto vegetal na sequência das operações de 
desmatação inerentes à abertura de acessos e implantação de estruturas de apoio à obra, montagem e 
implantação dos apoios da linha e criação de uma faixa de segurança ao longo da linha (faixa de servidão). 

O projeto em análise prevê a implantação de 62 apoios, com uma afetação máxima total prevista de 
4,63 ha, para execução dos trabalhos de execução das fundações e montagem dos apoios, bem como 
abertura de acessos. O habitat natural mais afetado pelos elementos do projeto é o 4030pt2-Tojais e 
urzais-tojais galaico-portugueses não litorais, com cerca de 2,10 ha intervencionados, e os povoamentos de 
Pinus sylvestris, com cerca de 0,76 ha afetados. 

Em suma, no que se refere às ações negativas sobre os habitats, resultantes da montagem e instalação dos 
apoios da linha considera-se negativo, direto e de magnitude reduzida. Considera-se ainda permanente e 
irreversível no caso da área ocupada fisicamente por cada um dos apoios e temporário e reversível no caso 
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da área dos trabalhos. Em todo o corredor, este impacte pode considerar-se marginal e, por conseguinte, 
de baixa significância. 

Encontra-se ainda associada à instalação da linha elétrica a criação de uma faixa de proteção (ou 
segurança), que corresponde a um corredor de 45 metros de largura máxima (centrada no eixo da linha), 
onde se pode proceder ao corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas 
pelo Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT). O referido corte ou decote 
concretizar-se-á normalmente apenas no caso de povoamentos de pinheiros, eucaliptos ou Pseudotsuga 

menziesii, sendo que, em relação às restantes espécies florestais não se prevê a necessidade de 
intervenção para o cumprimento das distâncias mínimas de segurança. 

A construção/beneficiação de acessos para a construção da linha elétrica implicará necessariamente a 
afetação do coberto vegetal. Será feita a utilização de acessos já existentes sempre que possível, pelo que a 
maior parte das intervenções consistirá numa beneficiação (por exemplo, alargamento do acesso). A 
abertura de novos acessos será pontual e limitada aos apoios que não dispõem de acessos na zona 
adjacente. Esta abertura deverá ser ponderada para soluções menos interventivas, através de trilhos, 
nomeadamente em áreas mais sensíveis e conferindo a esse impacte um carácter temporário. 

À semelhança do que acontece para os apoios, o impacte sobre a flora e vegetação resultante da 
abertura/beneficiação de acessos pode ser considerado um impacte negativo, direto e de magnitude 
reduzida, face ao valor ecológico das formações afetadas e ao aspeto marginal da afetação. Pode ainda 
classificar-se esse impacte como permanente, irreversível e pouco significativo. 

A instalação de estaleiros da obra, cuja localização não se encontra ainda definida, constituirá mais um 
impacte sobre a flora e vegetação. Todavia, sendo construído em áreas já infraestruturadas, pode 
classificar-se esse impacte como negativo, direto, de magnitude reduzida, temporário, reversível e não 
significativo. 

No que diz respeito à fauna, os principais impactes resultantes da fase de construção dizem respeito à 
perturbação causada pela movimentação de pessoas e máquinas afetas à obra. No entanto, têm também 
de ser consideradas a perda ou alteração de habitat causado pela alteração dos biótopos e a mortalidade 
que poderá ocorrer em virtude da circulação de veículos. 

As operações de desmatação e limpeza do terreno provocam uma perda direta mas temporária, na sua 
maioria, de habitat. Conforme referido anteriormente, embora se verifique uma elevada heterogeneidade 
de habitats, o corredor é predominantemente ocupado por matos de baixo a médio porte e povoamentos 
florestais de produção. Nos biótopos afetados podem ocorrer espécies de aves e mamíferos com estatuto 
de conservação desfavorável, as quais serão também afetadas por essa perda de habitat. 

De acordo com o EIA, não foram encontrados ninhos nos locais de implantação dos apoios nem nas suas 
proximidades, nem são conhecidos ninhos de espécies ameaçadas ou muito ameaçadas na envolvente 
próxima e alargada do projeto. 

No caso dos mamíferos terrestres, parte do projeto desenvolve-se nas áreas de atividade de duas alcateias 
de Lobo-ibérico, sendo a esse nível que a perturbação e a perda de habitat se tornam mais preocupantes. 
Com efeito, trata-se de uma espécie muito sensível à presença humana e que requer manchas de habitat 
favorável de elevada dimensão para levar a cabo o seu ciclo de vida. 

De referir, contudo, que as áreas diretamente afetadas pela alteração/destruição de habitat são 
relativamente reduzidas, sendo, por conseguinte, ao nível da perturbação, que se verificará principalmente 
a afetação da espécie. Em virtude da reduzida dimensão das áreas diretamente afetadas pelo projeto, 
também se consideram reduzidos os impactes sobre as espécies de outros grupos faunísticos, como é o 
caso dos anfíbios e répteis. 

Assim, a perda/alteração do habitat considera-se como um impacte negativo, direto e de magnitude 
reduzida a moderada. No caso dos povoamentos florestais o impacte é considerado como moderado, face 
à afetação imposta pela faixa de proteção. Este impacte é ainda considerado como permanente e 
irreversível, no caso dos apoios e temporário e reversível no caso da área de trabalho. Tendo em conta o 
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carácter localizado destas intervenções, que se traduzem em áreas de reduzida expressão, este impacte 
pode considerar-se como pouco significativo. 

Já no que diz respeito à perturbação resultante da presença e atividade humana pode adquirir contornos 
significativos em relação às espécies avifaunísticas e ao Lobo-ibérico, e muito particularmente na época de 
reprodução. Se em relação às aves não foram detetados locais de nidificação, já no que concerne ao Lobo-
ibérico, o projeto atravessa áreas relativamente próximas de locais de reprodução conhecidos, pelo que o 
impacte a este nível se pode considerar negativo, direto, de magnitude moderada a elevada, temporário, 
reversível e significativo. 

Ao nível do Regime Florestal Parcial, a implementação do projeto acarretará uma alteração do uso do solo, 
com implicações no previsto nos respetivos planos de utilização dos baldios. A utilização dos corredores da 
rede primária de defesa da floresta contra incêndios minimiza de certa maneira este impacte. 

Fase de exploração 

Conforme foi referido anteriormente, a perda de vegetação associada aos elementos definitivos do projeto 
(apoios e respetivos acessos) mantém-se na fase de exploração. O mesmo se verifica em relação à 
manutenção da faixa de proteção ao longo da linha elétrica. Todavia, em relação às áreas de construção 
não ocupadas pelos elementos do projeto, verificar-se-á previsivelmente uma regeneração do coberto 
vegetal inicial. 

A manutenção das distâncias de segurança à linha elétrica manter-se-á durante toda a fase de exploração, 
sendo que a este nível as únicas unidades afetadas corresponderão aos povoamentos de Pinheiro-bravo e 
Pinheiro-silvestre. A classificação destes impactes é, assim, idêntica à efetuada para a fase de construção. 

Relativamente à fauna, os principais impactes decorrentes do funcionamento da Linha Dupla Ribeira de 
Pena-Vieira do Minho 1/2 a 400 kV prendem-se com a mortalidade e alteração dos padrões de 
comportamento face à presença do novo elemento por parte da avifauna, mantendo-se os já descritos 
relativamente à perda e alteração do habitat. 

A ocorrência de colisões de espécies avifaunísticas ameaçadas com a infraestrutura está relacionada, entre 
outros aspetos, com a presença habitual de indivíduos nas proximidades da linha e com a interferência 
desta com habitats potenciais dessas espécies, corredores de migração ou com áreas importantes para a 
sua conservação. 

As áreas críticas para aves identificadas no EIA localizam-se a norte do corredor da linha. Todavia, o 
atravessamento do vale do rio Beça, da paisagem agrícola de salto e do vale do rio da Laje constituem áreas 
sensíveis para a avifauna, em face dos biótopos favoráveis que apresentam. O impacte da mortalidade 
inerente à colisão de aves é considerado negativo, direto e de magnitude reduzida a elevada, consoante o 
estado das populações das espécies afetadas. É ainda um impacte permanente e irreversível, com 
significância variável, em função das espécies afetadas. 

Medidas de minimização 

O EIA lista um conjunto de medidas de minimização a incluir no projeto, tanto de carácter geral como 
específicas, as quais se afiguram no geral adequadas. No entanto, é de referir que as áreas em que se vai 
instalar esta infraestrutura fazem parte dos territórios de algumas alcateias de lobo-ibérico, espécie que, 
pelo seu estatuto de conservação muito desfavorável e pela sensibilidade que apresenta relativamente à 
presença humana, exige a adoção de outro tipo de medidas de minimização, no sentido de salvaguardar as 
populações ainda existentes. 

O troço entre os apoios 20 e 41 atravessa um dos referidos territórios de Lobo-ibérico, designadamente da 
alcateia de Nariz do Mundo. Este é o troço que se adentra mais no território da alcateia, podendo conduzir 
a um impacte mais significativo sobre a mesma, em particular durante a época de reprodução. 

Assim, para compatibilizar o projeto com o disposto na alínea b) do nº 1 do Artigo 11º do Decreto-Lei nº 
140/99 de 24 de abril, na sua redação atual, nos troços entre os apoios 20 e 41 não devem ser executados 
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quaisquer trabalhos de construção da linha, inclusivamente abertura ou melhoramento de acessos, no 
período que vai desde 1 de abril até 31 de agosto de cada ano. Além disso, as obras em toda a linha 
deverão concentrar-se no período diurno, desde 1 hora antes do pôr do sol até 1 hora depois do nascer do 
sol, evitando a perturbação durante a noite e o crepúsculo, períodos de maior atividade da espécie. 

Face à interferência muito marginal da linha com o território de reprodução da alcateia da Cabreira, aliada 
ao facto do traçado da linha se desenrolar na proximidade de povoações, entende-se não ser de colocar 
restrições temporais relacionadas com o período reprodutor à construção dos apoios 54 a 62. 

Em relação à avifauna, para minimizar os impactes, em termos de mortalidade, que a linha poderá 
acarretar, deverá ser a mesma sinalizada nos vãos entre os apoios 7 e 8 (atravessamento do rio Beça). A 
sinalização deverá ser feita através da instalação em cada cabo de terra de sinalizadores de espiral de 
fixação dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla) de cor vermelha e branca, alternando as 
referidas cores em cada cabo de terra. O afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não 
deve ser superior a 10 metros, ou seja, os sinalizadores deverão ser colocados de 20 em 20 metros, 
alternadamente em cada cabo de terra.  

Programas de monitorização 

No EIA é proposta a realização de um programa de monitorização da avifauna, com o qual se concorda, mas 
que deve obedecer aos pressupostos referidos neste parecer. 

Condicionantes 

Uma vez que o projeto abrange áreas baldias sujeitas ao regime florestal parcial e que fazem parte 
integrante dos perímetros florestais do Barroso, da serra da Cabreira (Cabeceiras de Basto) e da serra da 
Cabreira (Vieira do Minho), o processo deve conter, para efeitos de licenciamento, as autorizações obtidas 
junto das assembleias de compartes das unidades de baldio envolvidas, uma vez que haverá uma alteração 
temporária do seu uso, com implicações no previsto nos respetivos planos de utilização dos baldios. 

Em caso de necessidade de corte de arvoredo em áreas submetidas ao regime florestal, seja para abertura 
de acessos, seja para a implementação da faixa de proteção, considerando que o material lenhoso se 
encontra sob gestão do ICNF, a sua retirada só poderá ser concretizada após se proceder previamente à sua 
venda e respetiva repartição de receitas, assim como ao pagamento, por parte da REN, S.A., de eventuais 
indemnizações em consequência do seu corte prematuro. 

4.4. PAISAGEM 

4.4.1. Caracterização da Situação Atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem enquanto um sistema complexo e multifuncional, compreende uma componente estrutural e 
funcional, sendo esta avaliada pela identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a 
compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo, a 
uma escala regional (macroescala), insere-se em 2 dos 22 Grandes Grupos de Unidades de Paisagem (GUP) 
(macroestrutura), definidos para Portugal Continental: A – Entre Douro e Minho e B - Montes entre Larouco 
e Marão. Dentro de cada um destes dois grupos, num nível hierárquico abaixo, foram identificadas duas 
grandes Unidades de Paisagem, a n.º 10 “Serra da Cabreira e Montelongo” e a n.º 14 “Terras de Basto”, 
respetivamente. Por fim, dentro de cada uma destas duas unidades foram delimitadas, num nível 
hierárquico abaixo, um conjunto de quatro Subunidades de Paisagem. Dentro da Unidade de Paisagem n.º 
10 “Serra da Cabreira e Montelongo” foram definidas duas Subunidades: “Serra da Cabreira” e “Vale do 
Rabagão e seus afluentes”. Dentro da Unidade de Paisagem n.º 14 “Terras de Basto” foram definidas duas 
Subunidades: “Vale do Beça, do Tâmega e seus afluentes” e “Espaço Urbano de Ribeira de Pena”. 
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No que se refere às componentes do Projeto as mesmas inserem-se nas seguintes subunidades 

 Subunidade de Paisagem “Vale do Rabagão e seus afluentes” - apoios P60 e P63 e Posto de Corte de 
Vieira do Minho.  

 Subunidade de Paisagem “Serra da Cabreira” - apoios P14 ao P61. 

 Subunidade de Paisagem “Vale do Beça, do Tâmega e seus afluentes” - apoios do P1 ao P13 e a 
subestação de Ribeira de Pena. 

Análise visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, a área de estudo 
(buffer de 3 km para cada lado da diretriz do traçado da linha) de acordo com a cartografia, define-se da 
seguinte forma:  

 Qualidade Visual da Paisagem (QVP): No que se refere à caracterização da área de estudo quanto ao 
parâmetro “Qualidade Visual da Paisagem” considera-se que a mesma manifesta um predomínio da 
classe de Qualidade Visual “Elevada”, representando cerca de 50%, com a agregação das classes de 
“Média a Elevada” e “Elevada”. À classe de “Elevada” corresponderão assim os valores/atributos 
visuais, predominantemente, naturais como: Áreas Agrícolas; Espaços Naturais; Pastagens; Matos; 
Afloramentos Rochosos; Povoamentos Florestais de Castanheiros; Povoamentos Florestais de 
Folhosas e Carvalhos; Vegetação Ripícola; Cursos de Água e Planos de Água. Nesta classe importa 
ainda destacar algumas das áreas com valor visual muito significativo: a área de Património Agrícola 
Mundial do Barroso (GIAHS do Barroso); Geossítio “Toco-Soutinho”; Depósito Glaciário do Soutinho; 
Moreia dos Gaviões e Caldeirão. 

No que se refere à inserção do projeto, os apoios implantam-se nas seguintes classes: 

- Qualidade Visual “Elevada”: 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 36; 40; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59 e 60.   

- Qualidade Visual “Média”: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 23; 32; 33; 34; 37; 38; 39; 
47; 48; 57; 61; 62 e 63. 

Do elenco das posições propostas para os apoios verifica-se que 35 dos 63 apoios estão previstos ter 
implantação nas áreas de Qualidade Visual “Elevada” e todos os restantes 28 em áreas da classe de 
“Média”. 

Importa ainda referir a inserção do projeto na área de Património Agrícola Mundial do Barroso 
(GIAHS do Barroso), destacando-se por isso, as componentes do projeto que com esta área 
conflituam e que corresponde à extensão compreendida entre o Apoio 25 e o Apoio 48, com estes, 
ambos, fora, mas junto à linha de delimitação da área em causa. 

 Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (CAV): De acordo com a carta apresentada no EIA, a 
mesma caracteriza o território como tendo, predominantemente, Capacidade de Absorção “Muito 
Elevada”, representando cerca de 59% da área de estudo. A sua expressão resulta de reduzida 
frequência de observadores e das circunstâncias fisiográficas locais que potenciam uma reduzida 
exposição visual. 

Apresenta uma grande expressão territorial que se desenvolve quase de forma contínua ao longo de 
toda a área de estudo, com destaque para as zonas mais baixas e planas, ainda que esta tenha maior 
expressão na metade poente. 

No que se refere à inserção do Projeto, os apoios implantam-se nas seguintes classes: 

- Capacidade de Absorção Visual “Muito Elevada”: 7; 8; 10; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 31; 33; 41; 42, 
43; 44; 45; 46; 47; 48 e 51.   
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- Capacidade de Absorção Visual “Elevada”: 9; 11; 12; 17; 25; 27; 28; 29; 30; 32; 35; 38; 39; 40; 49; 
50; 52; 54; 58; 59; 61; 62 e 63.  

- Capacidade de Absorção Visual “Média”: 1; 3; 5; 6; 13; 14; 26; 34; 36; 37; 53; 55; 56; 57 e 60.  

- Capacidade de Absorção Visual “Reduzida”: 2; 4; 15 e 16. 

Do conjunto dos apoios verifica-se que 44 dos 63 apoios implantam-se em áreas com, 
potencialmente, capacidade de absorção visual mais elevada, determinando assim, uma menor 
exposição visual. 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de 
absorção visual (Capacidade de Absorção “Elevada” e “Muito Elevada”) absorvem o impacte visual, 
fundamentalmente, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, 
necessariamente, inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e, 
consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os apoios 
apresentam. Igualmente, não significa que não há impacte visual, ou que não há exposição, a 
observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos 
representativa da área de estudo.  

 Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP): De acordo com a carta apresentada no EIA, a mesma 
caracteriza o território como tendo, predominantemente, Sensibilidade Visual “Média”, 
representando cerca de 62% da área de estudo. Apresenta uma grande expressão territorial que se 
desenvolve quase de forma contínua ao longo de toda a área de estudo, pese embora ter menos 
expressão nos extremos desta, sobretudo, no extremo nascente, ou SE.  

As áreas de maior sensibilidade paisagística - “Muito Elevada” e “Elevada” - concentram-se nas 
formações de relevo conferidas pela serra da Cabreira, serra das Torrinheiras e Lomba da Seixa. 
Dentro destas, é possível, diferenciar que as áreas da classe de “Muita Elevada” estão associadas aos 
pontos de maior elevação e de maior declive onde se concentram os valores associados às formações 
de matagal e rocha nua. 

 

No que se refere à inserção do projeto, os apoios implantam-se nas seguintes classes: 

- Sensibilidade Visual "Muito Elevada": Nenhum dos apoios. 

- Sensibilidade Visual "Elevada": 2; 4; 16; 26; 27; 30; 36; 49; 53; 54; 55; 56 e 60. 

- Sensibilidade Visual "Média": 1; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 28; 
29; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 50; 51; 52; 57; 58; 59; 61; 62 e 63. 

- Sensibilidade Visual "Reduzida": 7; 8; 23; 33; 40; 47 e 48. 

Verifica-se que 43 dos 63 apoios estão previstos ter implantação nas áreas de Sensibilidade Visual 
“Média”. Do conjunto, 13 irão situar-se em áreas de Sensibilidade Visual “Elevada”. 

4.4.2. Avaliação de Impactes 

Da avaliação efetuada considera-se que o projeto traduz impactes negativos de várias magnitudes e 
significâncias, verificando-se, contudo, situações de maior significância, quer ao nível estrutural quer ao 
nível visual, devidamente identificados. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no 
tempo. Há impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como 
sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” quer na Fase de Construção quer na Fase de Exploração. 

No que se refere aos impactes estruturais e funcionais, que ocorrerão, sobretudo, na Fase de Construção, 
destacam-se as situações mais graves, ou significativas, do projeto. As mesmas decorrem da alteração do 
relevo, onde se inclui os afloramentos rochosos, e destruição de vegetação.  
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No caso dos impactes de natureza visual regista-se que os mesmos se projetam sobre uma parte muito 
significativa da área de estudo de acordo com a bacia visual potencial gerada para a análise destes. Os 
locais sobre os quais se fazem sentir os impactes visuais são, sensivelmente, os mesmos quer para a Fase 
de Construção quer para a Fase de Exploração. Apenas o nível de magnitude e significância se eleva, face à 
situação de permanência irreversível na sua forma final da linha e dos apoios verticais, sendo estes os 
responsáveis principais pela projeção dos impactes muito para além da área da sua implantação ou 
envolvente mais imediata. Assim, na Fase de Exploração, os impactes visuais serão permanentes e terão 
maior intensidade projetando-se sobre “Observadores Permanentes” e sobre “Observadores Temporários”, 
assim como sobre as áreas com Qualidade Visual “Elevada”, em termos da sua integridade visual.  

No caso destas últimas, destacam-se as situações de maior conflito: Património Agrícola Mundial do 
Barroso (GIAHS do Barroso); Geossítio “Toco-Soutinho”; Depósito Glaciário do Soutinho; Moreia dos 
Gaviões e Caldeirão. A afetação da integridade visual tem um impacte significativo a muito significativo, 
sendo de destacar o atravessamento da Área de Património Agrícola Mundial do Barroso pela linha – 
Apoios entre o 21 até ao 51 -, ainda que este se faça numa zona mais periférica. Destaca-se também os 
impactes visuais sobre o Geossítio Toco Soutinho – Apoio 53 ao 62. 

Há também a referir ainda a Perda Física de Valores Visuais que decorre, do facto de um número 
significativo de apoios se localizar muito próximo de valores visuais naturais - afloramentos rochosos e 
vegetação autóctone -, ambos valores com elevado valor cénico. No caso dos afloramentos, regista-se a 
proximidade de 36 apoios que comprometem o enquadramento cénico do local e que, nalguns casos, 
determinam mesmo a sua perda física irreversível, traduzindo-se em impactes significativos – Apoio 30, 46 
e 62 - a muito significativo - acesso ao 29; acesso ao 49; acesso ao 59; apoio 59; acesso ao 60 e apoio 60. No 
caso da vegetação é a abertura da Faixa de Proteção Legal da Linha que determinará a sua perda, sendo 
muito significativa nas extensões da “Faixa dos 45m de Proteção Legal da Linha” compreendidas entre os 
seguintes apoios: 33-34-35; 37-38; 45-46-47-48; 56-57-58 e 60-61-62. 

No que se refere aos impactes cumulativos, o projeto em apreciação assume um impacte de significância 
variável. O mesmo terá um peso distinto em diversas zonas da sua extensão e de acordo com os projetos 
que se distribuem ao longo da área de estudo. Junto ao Posto de Corte de Vieira do Minho e junto da 
futura Subestação de Ribeira de Pena o seu impacte visual negativo cumulativo tenderá para significativo. 
Nas áreas mais próximas dos três parques eólicos existentes, o contributo é de igual forma significativo. Nas 
extensões restantes da linha, dada a menor relevância de projetos existentes, os impactes sobre o 
território são os já acima identificados para o próprio projeto, que é nalgumas situações, o iniciador maior 
de impactes visuais. 

No que se refere à minimização dos impactes visuais negativos gerados pela linha, mas sobretudo, pelos 
apoios verticais verifica-se que a maior minimização, ou mesmo eliminação que se considera possível, 
ocorrerá apenas ao nível das áreas físicas de implantação, através da deslocalização de alguns apoios e 
acessos dedicados, no caso dos que estão propostos para se realizarem em cima de afloramentos rochosos 
ou maior afastamento destes quando mais próximos. Ao nível da desarborização e desmatação regista-se a 
possibilidade de se reduzir ou eliminar qualquer afetação de elementos arbóreos de carvalhos a par da 
reconversão paisagística/florestal das áreas do interior da Faixa de Proteção Legal da Linha Elétrica Aérea, 
onde, atualmente, se localizam espécies de crescimento rápido por outras autóctones e com taxas de 
crescimento mais adequadas à sua compatibilização com a presença da linha. 

4.5. SOLOS E USO DO SOLO  

4.5.1. Caracterização da Situação Atual 

Solos 

No que se refere ao descritor Solo, de acordo com o EIA, a caracterização deste fator ambiental foi retirada 
da Carta de Solos, do Uso atual da Terra e da Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal, disponibilizada 
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pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como a Carta de Solos e Aptidão da Terra em Entre 
Douro e Minho, da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho, e as correspondentes notícias 
explicativas (AGROCONSULTORES & GEOMETRAL, 1995, AGROCONSULTORES & COBA, 1991). Efetivamente, 
o corredor da Linha Aérea abrange a região de Entre Douro e Minho, em território dos concelhos de Vieira 
do Minho e Cabeceiras de Basto, e a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, em território dos concelhos de 
Montalegre e Ribeira de Pena, abrangendo, desta forma, duas Cartas de Solos e de Aptidão da Terra. 

Concelhos de Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto 

De acordo com a Carta de Solos e Aptidão da Terra em Entre Douro e Minho, da Direção Regional de 
Agricultura de Entre Douro e Minho, ocorrem no corredor em análise 3 grupos de unidades pedológicas; 
Antrossolos, Leptossolos e Regossolos. 

No corredor da Linha Aérea, os Antrossolos são cumúlicos (Tc) de textura franco-arenosa ou mais fina, com 
espessura superior a 50 cm e acumulação de sedimentos, e estão associados a culturas de regadio ou 
sequeiro, vinha e olival, entre outras. Estes solos apresentam uma aptidão agrícola marginal e uma aptidão 
florestal moderada. Os Leptossolos, são úmbricos (Lu), caracterizando-se por apresentarem um horizonte A 
úmbrico sem rocha dura contínua até 10 cm a partir da superfície, desenvolvendo perfis do tipo A-R ou A-C-
R. O horizonte A com 10/30 cm pode ser franco; franco-arenoso ou arenoso-franco, frequentemente 
húmico e/ou cascalhento, que assenta sobre horizonte C constituído por material grosseiro resultante da 
desagregação da rocha subjacente, com rocha contínua (R) a partir de 10/30 cm de profundidade. Estes 
solos são frequentemente associados a matos e matas. São solos sem aptidão agrícola e sem aptidão 
florestal. Os Regossolos são úmbricos (Ru), estando frequentemente associados a incultos com matos ou 
matas de diversas características, como pinheiro, eucalipto, mistas de resinosas e folhosas, entre outros. 
São solos sem aptidão agrícola, com maior aptidão florestal. 

Segundo a Carta de Aptidão Agrícola em Entre Douro e Minho, as classes de aptidão da terra presentes no 
corredor em estudo são: A0F0, A0F2, A0F3 e A3F2. Ou seja, a maioria dos solos presentes no corredor não 
apresentam aptidão para a agricultura, apresentando uma aptidão variada para o uso e exploração florestal 
e silvo-pastoril. Existe, contudo, uma zona onde a aptidão é marginal para o uso agrícola, correspondente a 
Antrossolos que ocorrem no setor norte do corredor da Linha Aérea. 

Concelhos de Montalegre e Ribeira de Pena 

Tendo por base a Carta de Solos, do Uso Atual da Terra e da Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal, 
ocorrem no corredor em análise dois grupos de unidades pedológicas; Cambissolos e Leptossolos. 

No corredor da Linha Aérea os Cambiossolos são Úmbricos Órticos de granitos e rochas afins (Buog1), que 
correspondem a solos anteriormente desenvolvidos a partir de granitos e rochas afins. Estes solos 
apresentam uma aptidão florestal moderada e uma aptidão marginal para pastagem. 

No corredor em estudo, os dois tipos de Leptossolos identificados são os Úmbricos de granitos e rochas 
afins (lug) e os Úmbricos de xistos e rochas afins (lux). Os leptossolos são solos com horizonte A úmbrico, 
sendo anteriormente derivados de granitos e rochas afins ou de xistos e rochas afins, respetivamente. Os 
Leptossolos Úmbricos de granitos e rochas afins (lug) têm um horizonte superficial úmbrico, com cerca de 
10 a 30 cm de profundidade, de cor pardo escuro, franco-arenoso, frequentemente húmico, e cascalhento 
nalguns locais. Este horizonte assenta em geral sobre rocha coerente. Estes solos apresentam uma aptidão 
florestal marginal e não têm aptidão agrícola. 

Os Leptossolos Úmbricos de xistos e rochas afins (Iux), apresentam um horizonte superficial menos arenoso 
e com maior percentagem de argila. Estes solos apresentam igualmente uma aptidão florestal marginal e 
não têm aptidão agrícola. 

 

Da análise da Carta de Solos, constata-se que os solos com maior representatividade são os solos da região 
de Entre Douro e Minho, designadamente os Regossolos úmbricos, que ocupam cerca de 730 ha e os 
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Leptossolos úmbricos que ocupam cerca de 77 ha do corredor da Linha Aérea. Na região de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, dominam os Leptossolos úmbricos (de granito e de xisto, mas sobretudo de granito), 
ocupando cerca de 509 ha. 

 

Carta dos Solos  
Fonte: EIA 

 

Segundo a Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal, as classes de aptidão da terra abrangidas 
pelo corredor em estudo, são as classes 003 e 032. Ou seja, nestas áreas não existe aptidão para a 
agricultura e a aptidão para a pastagem melhorada e florestas é variável. 

 

Carta de Aptidão da Terra 
Fonte: EIA 
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Da análise da Carta de Aptidão da Terra, conclui-se, que no corredor em estudo, predominam os solos sem 
aptidão agrícola, bem como os solos com aptidão florestal marginal a moderada. Existe, contudo, uma 
pequena parte de solos com aptidão agrícola marginal. Relativamente a solos pertencentes à Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que estes têm uma representatividade muito reduzida, principalmente 
atendendo à natureza dos solos e ao facto de se estar maioritariamente em presença de áreas com declives 
acentuados. 

Ocupação do Solo 

Em termos de ocupação do solo, de acordo com os elementos constantes do EIA, consta a implantação da 
área de estudo – Corredor da Linha Aérea sobre os Ortofotomapas disponibilizados pela REN, S.A, março de 
2020. 

A análise efetuada a estes elementos permitiu aferir quatro classes de ocupação: áreas naturais e 
seminaturais, áreas florestais, áreas agrícolas e áreas artificializadas. Dentro das classes de ocupação do 
solo existentes no corredor em estudo afigurou-se necessário dividi-las em subclasses, que apesar de 
coerentes com a sua classe de ocupação, são detentoras de características particulares, conforme se pode 
verificar no extrato da Carta de Ocupação do Solo, seguinte. 

No Quadro seguinte estão representadas as classes e subclasses identificadas no corredor da Linha Aérea e 
a respetiva área e percentagem. 
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Classes de ocupação do solo do corredor da Linha Aérea 

 

Fonte: EIA 

 

Da análise do quadro supra, pode-se concluir que o corredor em estudo é constituído essencialmente por 
áreas naturais e seminaturais. Estas áreas ocupam uma área de 758,23 ha, o que corresponde a 56,27% do 
corredor em estudo. As áreas florestais são também expressivas, ocupam uma área de 474,69 ha e 
representam 35,26% do corredor em estudo. As áreas artificializadas, com menor expressão no corredor 
em estudo ocupam uma área de 56,06 ha, o que corresponde a 4,16%. Do ponto de vista da ocupação do 
solo, a área de estudo é nitidamente um território de características rurais, onde as áreas naturais foram 
sendo progressivamente invadidas pela intervenção humana, apresentando, assim, um território, cujos 
elementos constituintes se estruturam em matrizes, padrões e corredores, associados sobretudo a áreas 
agrícolas e áreas florestais. 

A presença de áreas artificializadas detém pouca representatividade, cingida quase exclusivamente a 
aceiros, caminhos, estradas e edificações isoladas e muito pontuais no corredor em estudo. Já, na sua 
envolvente próxima, identificam-se como principais aglomerados, as localidades de Campos, Zebral, 
Bagulhão, Lordeiro de Arque, Torrinheiras e Beçós. Estas povoações, de cariz rural, integram-se numa rede 
de lugares dispersos, de pequena dimensão e baixa densidade populacional, e dependentes em grande 
medida das sedes de concelho. A agricultura constitui a atividade quase exclusiva dos seus habitantes. 
Como vias estruturantes, destacam-se a EN312, ER311, EM623, EM518, CM1725, CM1033 e CM1031. 

4.5.2. Avaliação de Impactes 

De acordo com os elementos constantes do EIA, a avaliação dos impactes baseou-se ao nível da construção 
dos apoios e nas características dos solos existentes. Uma infraestrutura deste género tem uma afetação 
do solo na implantação dos apoios da Linha Aérea. A implantação de uma linha de transporte de energia 
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não implica ocupação contínua no terreno onde é implantada, mas apenas uma ocupação reduzida 
correspondente aos locais de implantação dos apoios sendo necessário, nas zonas de ocupação florestal, 
considerar os impactes associados ao corte e decote da vegetação arbórea, não apenas na zona de 
colocação do apoio, mas também na faixa de proteção. 

Esta afetação será diferente consoante o valor agrícola e erosivo dos solos em causa. Os solos afetados 
serão na sua maioria com aptidão florestal marginal a moderada, sendo suscetíveis à erosão. Os solos 
classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN), têm uma representatividade muito reduzida. 

Na fase de construção a área a ocupar para a instalação dos apoios da Linha Aérea abrange, além da 
implantação do apoio, toda a zona envolvente. Na fase de exploração a área afetada permanentemente 
corresponde apenas à área ocupada pelo apoio. 

Os impactes negativos, permanentes, identificados na fase de construção mantêm-se na fase de 
exploração, uma vez que é durante esta fase que se dá a conversão definitiva da ocupação do solo. 

Fase de construção 

Nesta fase os trabalhos que provocam mais impacte são a desmatação e movimentos de terras, circulação 
de maquinaria, acessos e, ocupação do solo por parte das infraestruturas que compõem o projeto. A 
instalação dos estaleiros poderá implicar também a afetação de solos nesses locais. Apesar de nesta fase do 
projeto ainda se desconhecer a localização exata dos mesmos, prevê-se que esta atividade possa envolver, 
corte de vegetação, remoção e limpeza da camada mais superficial do solo. são propostos para os 
estaleiros, locais que possuam já infraestruturas, ainda que provisórias, de águas, esgotos, eletricidade e 
telefones. O impacte originado será, assim, negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito 
local, temporário, reversível, direto e minimizável. 

Prevê-se a ocupação de 400 m2, por apoio, sendo a área afeta para a implantação do apoio, como também 
as áreas de trabalho ocupadas pela grua usada para a elevação dos apoios. Prevendo-se a utilização de 
24 800 m2 para a execução de 62 apoios, sendo 120 m2 de utilização efetiva por apoio na fase de 
exploração. 

Ao nível dos acessos, verifica-se que na grande maioria são acessos florestais existentes, que se encontram 
em bom estado de conservação. Contudo, em algumas situações, será necessário proceder a abertura de 
trilhos de acesso aos apoios, sendo também necessário proceder à beneficiação de alguns acessos já 
existentes. As intervenções a este nível dizem respeito a ações de desmatação e limpeza dos terrenos 
envolvidos 

Os impactes sobre a atual ocupação do solo, no que diz respeito à implantação dos apoios da Linha Aérea 
referem-se, essencialmente, às atividades de desmatação e movimentação de terras e ocupação do terreno 
pelas componentes do projeto. Importa referir que da área de trabalho que corresponde a 24 800 m2 para 
o total de 62 apoios, serão recuperados 17 360 m2, estimando-se uma afetação permanente que se 
estende para a fase de exploração de 120 m2 por apoio, o que corresponde a uma ocupação total efetiva 
dos apoios de 7 440 m2. Salienta-se que os apoios da Linha Aérea se desenvolvem maioritariamente em 
matos (10 800 m2) e em zonas florestais (10 000 m2), ocupação predominante também na envolvente 
próxima do projeto. Seguem-se ainda afetações marginais de prados (800 m2) e pastagens (400 m2). 
Importa também referir que alguns matos incidem sobre substrato rochoso, havendo também uma 
afetação de afloramentos rochosos. Estas alterações na ocupação do solo devido à montagem e instalação 
dos apoios da Linha Elétrica conduzem a impactes negativos, diretos, certos, com significância e magnitude 
reduzidas a moderadas. 

Refere-se os impactes associados ao eventual corte e decote da vegetação arbórea na faixa de proteção 
que corresponde a uma faixa de 45 m de largura (22,5 m centrados no eixo da Linha Elétrica), onde a 
presença de espécies arbóreas, especialmente de crescimento rápido, exige que sejam garantidas as 
distâncias de segurança exigidas pelo RSLEAT e especificações da REN, S.A. Este impacte é definitivo, uma 
vez que a faixa será mantida ao longo da exploração do projeto. Verifica-se que os impactes derivados da 
faixa de proteção são mais significativos nos matos (áreas naturais e seminaturais) e nos povoamentos de 
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resinosas (áreas florestais), sendo necessário proceder ao corte e desbaste das espécies florestais de 
crescimento rápido. 

Em termos globais, serão diretamente afetadas as áreas florestais numa área de 47,56 ha o que representa 
cerca de 41% de toda a área sobre passada pela faixa de proteção. Estas alterações na ocupação do solo, 
devido à faixa de segurança da Linha Elétrica, conduzem a impactes negativos, diretos, certos, com 
significância e magnitude moderadas. O impacte é ainda considerado permanente e irreversível, mas pouco 
significativo. 

Os acessos às áreas de trabalho e aos apoios a construir far-se-ão maioritariamente a partir dos acessos já 
existentes e só muito pontualmente serão necessários trechos muito curtos de acessos provisórios, tendo 
em conta a localização dos apoios e que nem todos têm acesso existente adjacente. Esta ação implicará 
obviamente uma afetação da ocupação atual. Contudo, a este respeito importa referir que será privilegiada 
sempre que possível a utilização de caminhos existentes, minorando desta forma os impactes no uso atual. 
Os novos acessos serão devolvidos ao seu estado inicial através de medidas de limpeza dos terrenos e 
descompactação dos solos. 

Ainda dentro da rede de acessos existente (cerca de 41 600 m), verifica-se a necessidade de intervenção de 
alguns caminhos, nomeadamente regularização e alargamento. Estes acessos a beneficiar desenvolvem-se 
em cerca de 11 568 m, o que representa menos de um terço da extensão ocupada por caminhos 
atualmente existentes. Os novos acessos a construir são pouco expressivos, com uma extensão total de 
3 927 m, correspondendo essencialmente a pequenos ramais de acesso criados a partir de caminhos 
existentes (ou a beneficiar). A criação/ beneficiação de acessos apresenta um impacte negativo, direto e de 
magnitude reduzida a moderada, em função da classe de ocupação afetada. O impacte é ainda considerado 
permanente e irreversível. 

A instalação dos estaleiros poderá também implicar a alteração da ocupação do solo nesses locais. Apesar 
de nesta fase do projeto ainda se desconhecer a sua localização exata (só a definir pelo empreiteiro), prevê-
se que esta atividade possa envolver, corte de vegetação, remoção e limpeza da camada mais superficial do 
solo com alteração da sua ocupação. Contudo, geralmente, são propostos para os estaleiros, locais que 
possuam já infraestruturas, ainda que provisórias, de águas, esgotos, eletricidade e telefones. O impacte 
originado será negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito local, temporário, 
reversível, direto e minimizável. 

Fase de exploração 

Após a conclusão da obra, a vegetação natural das áreas envolventes dos apoios tenderá gradualmente a 
fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos, provocados temporariamente durante a obra. Considerando 
que, na fase de exploração, a área efetivamente ocupada por cada apoio da Linha Aérea de cerca de 
120 m2, a afetação total aferida sobre os solos e sua aptidão agrícola será de cerca de 7 440 m2 para o total 
dos apoios. A esta afetação está associada um impacte negativo, direto, de magnitude e significância 
reduzidas atendendo à dimensão do Projeto, certo, permanente e irreversível. 

Por outro lado, as operações de manutenção e reparação eventualmente necessárias nesta fase serão 
muito limitadas e restritas, envolvendo um reduzido número de trabalhadores, podendo apenas ser 
necessário proceder à abertura de pequenos trilhos para aceder aos apoios, pelo que não é expectável a 
ocorrência de impactes com significado no solo durante a fase de exploração pelas operações de 
manutenção da Linha Aérea. 

Nesta fase os impactes negativos permanentes identificados na fase de construção mantêm-se, uma vez 
que é durante esta fase que se dá a conversão definitiva da ocupação do solo. Verifica-se que parte da área 
afetada é recuperada, dos 24 800 m2 utilizados durante a fase de construção, cerca de 17 360 m2 serão 
recuperados na fase de exploração, verificando-se apenas uma ocupação efetiva pela implantação dos 
apoios de 7 440 m2 (cerca de 30% da área ocupada na fase de construção). Considera-se que os impactes 
na ocupação do solo são negativos, certos, mas de magnitude e significado reduzidos, atendendo à 
importância económica e social das áreas afetadas, assim com à área efetivamente afetada pela colocação 
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dos apoios da Linha Aérea. Em relação à afetação de áreas florestais pela faixa de proteção da Linha Aérea, 
cerca de 7 440 m2, esta constitui, em termos de uso e ocupação do solo, o impacte mais relevante, 
classificando-se como certo, reversível, de magnitude moderada, no entanto globalmente pouco 
significativo, considerando a reduzida área de afetação. 

Durante esta fase as principais ações previstas prendem-se com as operações de manutenção e reparação 
que sejam eventualmente necessárias, incluindo a manutenção da faixa de proteção da Linha Elétrica. Estas 
ações serão, no entanto, limitadas e restritas, envolvendo um número reduzido de trabalhadores, pelo que 
não é expectável a ocorrência de impactes com significado durante a fase de exploração decorrentes da 
manutenção da Linha Elétrica. 

Impactes Cumulativos 

No que aos impactes cumulativos diz respeito é mencionado no EIA, que relativamente ao descritor em 
análise, não foi efetuada qualquer análise sob o ponto de vista dos impactes cumulativos, uma vez que 
estes são espacialmente confinados à área de intervenção, e a existência de impactes cumulativos por 
empreendimentos semelhantes nas áreas enquadrantes não contribui para o aumento do significado do 
impacte. 

Na presença Linha Elétrica e dos restantes projetos existentes e previstos enunciados, verifica-se que os 
impactes negativos identificados dizem respeito à conversão definitiva da ocupação do solo na área de 
implantação destes projetos. No entanto, uma vez que a área de ocupação conferida pelos apoios da Linha 
Elétrica é relativamente diminuta comparando-as com as de outros projetos de maiores dimensões, 
consideram-se os impactes cumulativos previstos como pouco significativos. 

Estes impactes serão, maioritariamente, sentidos ao nível dos matos e dos povoamentos florestais. 

4.6. RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1. Caracterização da situação atual 

Recursos hídricos superficiais 

A Linha Elétrica Dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2 a 400 kV localiza-se em duas sub-bacias 
principais: a sub-bacia do Tâmega e a sub-bacia do Cávado. 

A sub-bacia do Tâmega é intersetada pelo corredor entre a parte inicial da Linha Elétrica (apoio 1) e o apoio 
33, e no apoio 40. A sub-bacia do Cávado é intersetada pelo corredor entre os apoios 34 e 63, com exceção 
do apoio 40. 

Na bacia do rio Tâmega, Linha Elétrica estende-se pelas sub-bacias hidrográficas do Rio Tâmega 
(PT03DOU0233 e PT03DOU0300), Ribeiro de Gondiães (PT03DOU0215), Ribeira de Moimenta 
(PT03DOU0240), Ribeira de Cavês (PT03DOU0241) e Rio de Ouro (PT03DOU0238). Na bacia do rio Cávado, 
a Linha Elétrica atravessa as sub-bacias hidrográficas da Ribeira de Amiar (PT02CAV0084) e Rio de 
Saltadouro (PT02CAV0082). 

Identifica-se na área de estudo (corredor da Linha Elétrica) o atravessamento de diversas linhas de água 
afluentes das principais massas de água acima referidas. Salienta-se o atravessamento do rio Beça e do rio 
da Peneda, com regime de escoamento perene. 

O corredor da Linha Elétrica situa-se numa rede hidrográfica bem definida, onde as linhas de água nascem 
nos sistemas montanhosos da região e fazem os seus percursos até ao curso de água principal, sem direção 
dominante, criando vales encaixados por onde é transportado o escoamento superficial. 

Destacam-se na área de estudo como linhas de água mais importantes, entre outras, a ribeira de Lamas do 
Miró, ribeira de Beçós, ribeira do Bragadouro e ribeira de Tranquilho. 
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Na área de estudo, após consulta da cartografia do PGRH RH2 e RH3 – 2.º Ciclo de Planeamento, 
identificaram-se três ocorrências de pressões qualitativas pontuais, sendo duas delas associadas ao setor 
da indústria extrativa e uma delas associada ao setor urbano. 

A variabilidade inter-anual do escoamento é elevada, observando-se valores de 134,7 mm em ano húmido 
e 67,6 mm em ano seco, para a bacia do Cávado, na Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2). O 
escoamento na bacia do Tâmega, na Região Hidrográfica do Douro (RH3), apresenta valores de 733 mm em 
ano médio, 499 mm em ano seco e de 949 mm em ano húmido. Os escoamentos das bacias hidrográficas 
onde se insere a área de estudo são representativos dos comportamentos das diferentes massas de água 
identificadas no corredor da Linha Elétrica. 

No que concerne ao estado global das massas de água superficiais na área de estudo e envolvente, a 
Ribeira de Amiar (PT02CAV0084), Rio de Saltadouro (PT02CAV0082), Ribeiro de Gondiães (PT03DOU0215) e 
Ribeira de Moimenta (PT03DOU0240) atingem o estado Bom e Superior de qualidade. Já o rio Tâmega nas 
massas de água PT03DOU0233 e PT03DOU0300, apresenta um estado global da água Inferior a Bom. 

Recursos hídricos subterrâneos 

A área de estudo assenta em duas massas de água subterrâneas com características semelhantes, 
integradas no Maciço Antigo, na Zona Centro Ibérica, separadas geograficamente pelo limite de duas 
regiões hidrográficas. 

Assim, a área dos apoios 1 a 33, desenvolve-se na massa de água subterrânea do Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Cávado (PTA0x1RH2_ZV2006), na RH2. A área dos apoios 34 a 63 desenvolve-se 
na massa de água subterrânea Maciço Indiferenciado da Bacia do Douro (PTA0x1RH3). 

As formações geológicas dominantes na área abrangida pela massa de água são granitos e 
metassedimentos. São constituídas, respetivamente, por maciços ígneos do tipo granitóide e, menos 
representadas, formações metamórficas, essencialmente xistos e grauvaques. Apresentam baixa 
condutividade hidráulica e, regra geral, produtividade muito reduzida que não ultrapassa, geralmente 3 l/s 
por captação tubular unitária. 

As massas de água subterrânea presentes apresentam um Bom Estado Quantitativo e um Bom Estado 
Químico, pelo que o estado global destas massas de água corresponde a Bom. 

Na área de estudo, devido essencialmente às formações graníticas, a vulnerabilidade à poluição é muito 
variável. Normalmente, em rochas ígneas fraturadas ou alteradas, a vulnerabilidade à poluição, pode ser 
considerada média a variável. 

Pela informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, não estão referenciadas 
captações de água subterrânea na área de estudo. As captações mais próximas distam a mais de 3 700 m. 

Verifica-se, no entanto, que ocorrem 21 captações de água para abastecimento público, que pertencem ao 
sistema de abastecimento de Gondiães, Samão e Torneiro. Destas captações, 7 ocorrem no corredor da 
Linha Elétrica, distanciadas a mais de 100 m dos apoios. 

4.6.2. Avaliação de impactes 

Recursos hídricos superficiais 

Na fase de construção, relativamente à instalação dos estaleiros e parques de material não se considera 
que interfiram com a rede hidrográfica, pois não serão localizados em área de domínio hídrico. É essencial 
o controlo rigoroso da utilização e deposição dos materiais de construção. Não deverão utilizar-se as 
proximidades de linhas de água como áreas de depósito de material ou qualquer outra atividade que 
implique a sua indevida ocupação. Assim, o estaleiro apenas provocará temporariamente a compactação 
dos terrenos, modificando as condições naturais de infiltração, fazendo aumentar o caudal de ponta de 
cheia. Considera-se um impacte negativo, de reduzida magnitude, pouco significativo, reversível, e de 
âmbito local. 
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A movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção da Linha Elétrica, provocará a 
compactação temporária do solo nas áreas de circulação, modificando as condições naturais de infiltração. 
Considera-se este impacte nas linhas de água, negativo, de magnitude reduzida, local, provável, 
temporário, reversível, e pouco significativo. 

A contaminação dos recursos hídricos superficiais, com eventuais descargas acidentais ou derrames de 
óleos ou outras substâncias poluentes, ou pelo seu armazenamento inadequado ou durante o transporte, 
no caso de ocorrer, será em pequena escala. Considera-se que uma eventual ocorrência será 
imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra, evitando-se 
assim a propagação. Este impacte é negativo, magnitude reduzida, temporário, improvável, local, 
minimizável, e pouco significativo. 

No que respeita ao reconhecimento, sinalização e abertura de acessos provisórios (inclui ações de 
desmatação/decapagem das áreas a intervencionar e movimentação de terras/ depósito temporário de 
terras), os acessos serão dotados de passagens hidráulicas nos locais identificados com essa necessidade. 
Poderão também ocorrer alterações temporárias das condições de escoamento como resultado da 
construção de acessos. 

Se forem aplicadas as medidas de minimização preconizadas e as regras de boas práticas ambientais na 
gestão da fase de construção e instalação do projeto, os impactes de alteração do regime de escoamento 
ou da potencial degradação da qualidade da água serão pouco significativos. 

Na marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios, houve a preocupação de definir uma área 
que não interfira com as linhas de água, em especial as de maior relevância. Assim sendo, não são 
expectáveis impactes sobre as linhas de água. 

No transporte de materiais diversos para construção (betão, elementos metálicos que constituem o apoio, 
cabos, entre outros), poderá ocorrer contaminação dos recursos hídricos superficiais, com eventuais 
descargas acidentais e derrames de óleos ou outras substâncias poluentes, ou pelo seu armazenamento 
inadequado ou durante o seu transporte. 

No caso de ocorrer, será em pequena escala, sendo imediatamente contida de acordo com as medidas e 
cuidados a considerar em fase de obra, evitando-se assim a propagação. Este impacte é negativo, 
magnitude reduzida, temporário, improvável, local, minimizável e pouco significativo. 

Em relação à regularização do solo na zona dos apoios, dos acessos e reposição das condições preexistentes 
e limpeza dos locais de trabalho, terão como efeito minimizador a recuperação da capacidade de infiltração 
do solo, através da sua descompactação, permitindo a normal escorrência das águas. 

Na fase de exploração, em termos de consumos, os efeitos são negligenciáveis. Em relação à qualidade da 
água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com eventuais situações de acidente nas ações de 
manutenção da Linha Elétrica, na manutenção e reparação dos equipamentos, que poderão provocar 
situações de contaminação passiveis de atingir os recursos hídricos. 

Porém, caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas, as ações decorrentes 
da fase de exploração não afetarão a qualidade da água. Este impacte é considerado improvável, pouco 
significativo, incerto, de magnitude reduzida, de âmbito local, temporário, reversível e minimizável. 

Recursos hídricos subterrâneos 

No que se refere à fase de construção, na obra de uma Linha Elétrica não são necessários estaleiros de 
grandes dimensões, uma vez que os materiais e equipamentos a utilizar na obra também não são, em cada 
momento, em quantidades significativas. A seleção da localização dos estaleiros de apoio à obra, recai em 
locais na proximidade da Linha Elétrica que já estejam infraestruturados com redes de serviços ou em áreas 
degradadas. 

A instalação dos estaleiros e parques de material, provocará temporariamente a compactação desses 
terrenos, modificando as condições naturais de infiltração. 
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A redução temporária da infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, em 
consequência da compactação, quer seja pela diminuição da área de infiltração, provocará nesses locais 
uma redução pontual da recarga do sistema hidrogeológico. Considera-se um impacte negativo, de 
reduzida magnitude, insignificante, reversível, e de âmbito local, não se prevendo que o sistema 
hidrogeológico seja globalmente afetado. 

Durante o transporte e manuseamento de óleos no estaleiro poderão ocorrer derrames acidentais, 
suscetíveis de provocar a deterioração da qualidade das águas subterrâneas. Na área de estudo, devido 
essencialmente às formações graníticas, a vulnerabilidade à poluição é muito variável. Normalmente, em 
rochas ígneas fraturadas ou alteradas, a vulnerabilidade à poluição, pode ser considerada média a variável. 

Considera-se, porém, que uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de acordo com as medidas 
e cuidados a considerar em fase de obra, evitando-se assim a propagação em profundidade. Esta eventual 
ocorrência constitui um impacte negativo, provável, dependendo a magnitude da quantidade e natureza 
das substâncias envolvidas no derrame, temporário e reversível, significativo se contaminar meio 
hidrogeológico. 

O reconhecimento, sinalização e abertura de acessos provisórios (inclui ações de desmatação/decapagem 
das áreas a intervencionar e movimentação de terras/ depósito temporário de terras), constitui 
potencialmente um foco de contaminação linear, com risco de poluição acidental. Durante a fase de 
construção, uma eventual ocorrência será imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a 
considerar em fase de obra, evitando-se assim a propagação em profundidade. Esta eventual ocorrência 
constitui um impacte negativo, provável, dependendo a magnitude da quantidade e natureza das 
substâncias envolvidas no derrame, temporário e reversível, significativo se contaminar meio 
hidrogeológico. 

A presença dos acessos em tout-venant, que apesar de ser composto por material permeável, implica 
também a diminuição da capacidade de infiltração do solo, o que terá consequências negativas sobre a 
recarga da massa de água subterrânea. Contudo, considera-se o impacte pouco significativo, devido ao 
facto de a redução da infiltração ser parcial e pontual. 

No que concerne às ações de marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios, as escavações 
poderão levar à interrupção pontual de fluxos de água subterrânea, assim como à interceção de níveis 
freáticos. As escavações a realizar, de carácter temporário, são circunscritas às quatro sapatas do apoio. 

Contudo, devido à reduzida profundidade das escavações previstas e à pequena dimensão das zonas a 
serem intervencionadas, não se prevê que estas interferências possam provocar o rebaixamento dos níveis 
de água das captações de água vizinhas. 

Os impactes identificados são assim classificados como negativos, de magnitude reduzida, pouco 
significativos, locais, muito circunscritos espacialmente, permanentes, certos, irreversíveis, imediatos e 
diretos. 

Quanto à betonagem e arvoramento dos apoios, as fundações dos 62 apoios da Linha Elétrica são 
constituídas por quatro maciços de betão independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e 
armadura em aço. Face ao caráter pontual e à reduzida área impermeabilizada, não se perspetiva que a 
recarga do sistema hidrogeológico seja globalmente afetada. Considera-se um impacte negativo, de 
reduzida magnitude, pouco significativo, irreversível, e de âmbito local. 

Em relação à regularização do solo na zona dos apoios, dos acessos e reposição das condições preexistentes 
e limpeza dos locais de trabalho, terão como efeito minimizador a recuperação da capacidade de infiltração 
do solo, através da sua descompactação. 

Na fase de exploração, de um modo geral, permanecem as modificações introduzidas no regime 
hidrogeológico durante a construção, não se prevendo qualquer agravamento das mesmas. As principais 
ações com impacte são a presença da Linha Elétrica e as ações de manutenção da mesma. 
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4.7. PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1. Caracterização da Situação Atual 

Para a caracterização da situação de referência definiu-se como área de estudo (AE) “o conjunto territorial 
formado pela área de incidência (AI) ou de implantação do projeto e por uma zona de enquadramento 
(ZE)” (Relatório Síntese, p.289). A AI (direta e indireta) corresponde a um corredor com 100 metros de 
largura, centrado no traçado da linha elétrica. A ZE é uma faixa envolvente do traçado da Linha Elétrica, até 
500 m de distância, até onde incidiu a pesquisa de base documental.  

Procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e documental através da consulta de inventários de organismos 
públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), 
através da base de dados de imóveis classificados, de imóveis em vias de classificação e de sítios 
arqueológicos e do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, em consulta online, os planos 
diretores municipais (PDM), bibliografia seletiva sobre património arqueológico, cartografia militar e 
ortofotografia (Google Earth). 

Posteriormente, realizou-se o trabalho de campo, que consistiu na prospeção sistemática da área de 
implantação do projeto, correspondente a um corredor com 100 metros de largura, centrado no eixo do 
traçado da Linha Elétrica em estudo e a corredores com 50 metros de largura, centrado no eixo do traçado 
dos acessos. No decurso do trabalho de campo efetuado para a elaboração do Plano de Acessos, foi 
também efetuada a prospeção arqueológica dos acessos. 

Segundo o EIA, a prospeção foi condicionada em alguns troços uma vez que as condições de visibilidade 
superficial dos terrenos percorridos eram reduzidas ou nulas em grande extensão para artefactos, devido à 
vegetação herbácea densa, embora de porte variável. Apesar disso, de modo geral, “a progressão no 
terreno foi realizada sem grandes dificuldades não tendo surgido obstáculos à visita das áreas propostas 
para a implantação do projeto”. (Relatório Síntese, p. 291) 

A Linha Elétrica localiza-se um território caraterizado por elevações moderadas, alternando zonas de 
pastagem de montanha, com terrenos de cariz florestal ou agrícola, ocupados por coberto herbáceo 
rasteiro e denso. Desenvolve-se maioritariamente na Serra do Barroso e na Serra da Cabreira, duas 
importantes unidades naturais que se traduzem num elevado interesse paisagístico, geológico, cultural e 
turístico para a região. 

A ruralidade é um dos aspetos mais marcantes dos concelhos abrangidos pelo projeto, afetando a quase 
totalidade das freguesias e da totalidade da população residente na região. 

É apresentado no EIA um enquadramento histórico-arqueológico dos concelhos abrangidos pelo projeto 
que revela tratar-se de uma área ocupada desde a Pré-História Antiga até aos nossos dias. 

Refira-se que o projeto se insere na área classificado do Barroso - Sistema Importante do Património 
Agrícola Mundial – GIAHS / FAO, que abrange todo o território pertencente ao concelho de Boticas e 
Montalegre sendo, por conseguinte, abrangido pelo projeto no seu atravessamento por este último (entre 
o apoio 26 e o apoio 47), correspondendo esta área à oc. 24.  

Este é primeiro sítio GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems - Sistema Importante do 
Património Agrícola Mundial) em Portugal, sendo atribuído a “regiões que gozem de condições naturais de 
exceção, onde se mantenham inalteradas as paisagens rurais e onde se mantenham métodos tradicionais 
ancestrais de agricultura e pastoreio” (Relatório Síntese, p.186). 

Esta zona do norte de Portugal, com ocupação humana desde períodos recuados e que se prolonga no 
tempo, apresenta hoje um padrão de ocupação do solo marcado pela atividade humana agrícola, florestal e 
pastoril, encontrando-se ainda uma série de áreas ambientais muito significativas e relativamente intactas. 
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Do ponto de vista cultural, as populações desta área desenvolveram e perpetuaram formas de organização 
social, práticas e rituais que os diferenciam, tanto pelas condições como pelo isolamento geográfico e 
recursos naturais limitados.  

A pesquisa executada nas principais fontes documentais relevantes para a caracterização do fator 
Património Cultural permitiu estabelecer uma situação de referência composta por trinta e nove 
ocorrências, situadas maioritariamente na ZE do projeto, e identificadas com os números de referência de 1 
a 39. No Quadro Síntese 5.48 do EIA onde constam as ocorrências culturais identificadas na AE do projeto. 

Neste conjunto destacam-se vestígios arqueológicos pré-históricos como mamoas (oc. 5 e 37), um menir 
(oc. 4) e petróglifo (oc. 6). Não estão identificados sítios da Época Romana. Da Idade Média estão 
referenciados os marcos de Outeiro de Touros (oc. 7). 

Do conjunto inventariado, na AI assinalam-se sete ocorrências de cariz arqueológico e/ou arquitetónico (oc. 
4, 5, 7, 10, 12, 19 e 24) e duas ocorrências que correspondem a topónimos com potencial interesse cultural 
(oc. 26 e 28). No entanto, de acordo com as localizações conhecidas, nenhuma destas ocorrências será 
sobreposta pelo traçado da Linha Elétrica ou pelos acessos aos apoios. 

Na AI e ZE assinalam-se ainda alguns topónimos de potencial interesse cultural (oc. 25 a 30). Neste 
conjunto merece destaque “Alto da Cilha” (oc. 25) e “Alto da Chã do Fojo” (oc. 26) que poderão indiciar a 
presença de estruturas de cariz etnográfico. 

Em resultado do trabalho de campo (prospeção), foram identificadas 28 ocorrências patrimoniais, sete das 
quais já identificadas em sede de pesquisa documental, nomeadamente as oc. 4 (menir), 5 (mamoa), 7 
(marcos), 10 (aqueduto), 12 (ponte e via), 19 (moinho) e 24 (paisagem agrícola do Barroso). 

Assinalaram-se nove ocorrências de interesse arqueológico, nomeadamente as oc. 41, 50 e 51 (grafismo 
rupestre), 43 (lavaria de minério), 45 (via), 57 (mina), 56 e 58 (pedreiras) e 59 (via). 

As restantes ocorrências identificadas são exemplares de arquitetura vernacular, nomeadamente abrigos 
(oc. 42, 48, 52, 53), um moinho (oc. 46), uma ponte (oc.47), um fontanário (oc. 49), duas mariolas (oc. 54 e 
55) e uma estrutura de apoio agrícola (oc.60). 

4.7.2. Avaliação de Impactes 

De um modo geral, considera-se “gerar impactes negativos (diretos ou indiretos), sobre ocorrências de 
interesse cultural, todas as ações intrusivas no terreno, relacionadas com a execução e exploração do 
projeto, nomeadamente desmatação, revolvimento de solo e escavação de caboucos, a criação de áreas 
funcionais (estaleiro, áreas sociais, depósitos de inertes) e a construção, regularização e utilização de 
acessos.” (Relatório Síntese, p. 446). 

Na fase de construção, também a circulação de viaturas necessárias à implantação dos apoios e restantes 
atividades poderão resultar em impactes diretos e negativos, caso não sejam implementadas as medidas de 
minimização preconizadas no EIA e no presente parecer. 

Considerando o reconhecido potencial arqueológico da área de implantação do projeto e as condicionantes 
ao trabalho de campo anteriormente referidas, não é de afastar que durante os trabalhos de desmatação e 
movimentações do solo, associados à execução das fundações dos apoios, à abertura e beneficiação de 
caminhos até aos mesmos, ocorra a possível afetação de ocorrências que não foram relocalizadas nesta 
fase da avaliação durante o trabalho de campo, ou de outras desconhecidas até agora. 

Na fase de exploração os impactes das linhas decorrem essencialmente da intrusão visual que a sua 
presença permanente introduz no território, sendo tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentar 
a linha e os apoios face às ocorrências patrimoniais. No presente projeto, estando-se perante uma zona 
muito ruralizada, mas também muito naturalizada, os impactes visuais da presença da Linha Elétrica serão 
significativos. 
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No Quadro 7.32 do EIA, apresenta-se a avaliação de impactes sobre as ocorrências culturais identificadas na 
caracterização do estado atual do ambiente nomeadamente: 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 12, 13 a 19, 20 a 23, 25 a 39, 
40, 47, 48 e 53. 

Ponderando as relações de proximidade entre as várias partes do projeto conhecidas (traçado da Linha, 
apoios e acessos) e a posição das ocorrências patrimoniais identificadas na caracterização da situação atual, 
o EIA diferencia as seguintes situações, considerando-se sempre a componente do projeto mais próxima da 
ocorrência: 

 Oc. 10, 44, 45 e 60: impacte direto, negativo, da sobrepassagem da Linha Elétrica, em resultado da 
movimentação de maquinaria associadas à construção da linha, nomeadamente os necessários para 
a criação da faixa de proteção, cujo traçado está sobre as estruturas em apreço (aqueduto, tapada, 
via e estrutura de apoio agrícola, respetivamente). Considera-se média ao nível do parâmetro 
magnitude, provável, mas de significância baixa. 

 Oc. 43 e 55: impacte direto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria associadas à 
construção da Linha Elétrica, nomeadamente os necessários para a criação da faixa de proteção, cujo 
traçado está a menos de 10 m das estruturas em apreço (lavaria e mariola, respetivamente). 
Considera-se média ao nível do parâmetro magnitude, provável, mas de significância baixa. 

 Oc. 49, 54 e 58: impacte direto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria associadas à 
utilização/reabilitação de acessos e cujo traçado está a menos de 10 m da estrutura em apreço 
(abrigo, fontanário, mariola e pedreira, respetivamente). Considera-se médio ao nível do parâmetro 
magnitude, provável, mas de significância baixa. 

 Oc. 41, 42, 46 e 50: impacte direto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria associadas 
à construção da Linha Elétrica, cujo traçado está a menos de 25 m da estrutura em apreço (grafismo 
rupestre, moinho e grafismos rupestres, respetivamente). Considera-se baixo ao nível do parâmetro 
magnitude, provável, mas de significância baixa. 

 Oc. 7, 52, 56 e 57: impacte direto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria associadas à 
utilização/reabilitação de acessos e cujo traçado está a menos de 25 m da estrutura em apreço 
(marcos, abrigo, pedreira e mina, respetivamente). Considera-se baixo ao nível do parâmetro 
magnitude, provável  mas de significância baixa. 

 Oc. 2 e 51: impacte direto, negativo, resultante da movimentação de maquinaria associadas à 
construção da Linha Elétrica ou dos acessos, cujo traçado está a menos de 50 m das estruturas em 
apreço (ponte e caminho, moinho, grafismo rupestre e via, respetivamente). Considera-se baixa ao 
nível do parâmetro magnitude, pouco provável e de significância baixa. 

 Oc. 24: impacte direto, negativo, resultante das ações de construção do Projeto na área classificada 
do Património Agrícola Mundial do Barroso. Considera-se este impacte de reduzida magnitude e 
significância dado que o traçado da Linha Elétrica desenvolve-se de forma marginal no limite sul da 
área delimitada. Refira-se que esta área engloba todo o concelho de Montalegre e Boticas, sendo a 
afetação de áreas agrícolas residual (apenas junto do apoio 29), comparativamente com a totalidade 
de área classificada.  

Verifica-se que serão mantidos os usos pré-existentes com a implementação do projeto, havendo, 
contudo, a passagem da Linha Elétrica nesta área desde o apoio 26 ao apoio 47. O impacte visual 
negativo neste caso decorre da presença permanente dos cabos elétricos e respetivos apoios com 
consequente aumento do grau de artificialização da Paisagem. 

Não obstante a presença da Linha Elétrica, a área manterá genericamente as suas características 
estruturais e funcionais uma vez que não haverá afetação dos lameiros que deram origem à sua 
classificação, e o traçado da Linha Elétrica desenvolve-se de forma marginal no limite sul da área 
delimitada. 
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Consideram-se indeterminados os impactes negativos sobre eventuais ocorrências arqueológicas 
incógnitas, ocultas no subsolo, não identificadas nesta fase de avaliação, em resultado das ações de 
escavação do solo e subsolo. 

Não se identificam impactes diretos, negativos sobre as restantes ocorrências de interesse cultural para a 
fase de construção. 

Na fase de exploração considera-se relativamente à Oc. 24 um “impacte direto, negativo, de reduzida 
magnitude e significância, representando uma intrusão sobre a paisagem classificada do Barroso, tendo em 
consideração o período de vida útil do projeto” (Relatório Síntese, p.451).  

O impacte visual negativo da Linha Elétrica decorre da presença permanente dos cabos elétricos e 
respetivos apoios com consequente aumento do grau de artificialização da Paisagem. Atendendo a que o 
Património Cultural abrange a globalidade da paisagem no sentido que toda ela é uma construção humana 
considera-se que a afetação destes contextos constitui em si mesmo um impacte negativo da 
implementação do projeto. 

As incidências negativas associadas às ações de remodelação ou reparação das infraestruturas com recurso 
a escavação no solo/subsolo (por exemplo, alteração da localização de um apoio), deverão ser avaliados a 
partir dos resultados obtidos com a execução de medidas de minimização propostas para a fase 
construção. 

Plano de Acessos 

O Plano de Acessos apresenta as situações em que os acessos a abrir ou a melhorar se localizam 
confinantes com ocorrências patrimoniais identificadas.  

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 34, 43, 51, 55, 59, 61 e 62, será necessário beneficiar ou 
construir os acessos abrangendo a área de prospeção. 

Assim, segundo o Plano de Acessos, verifica-se que: 

 Relativamente ao apoio P34 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. 

 Na proximidade do apoio 43 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. 

 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 o apoio 59, 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. 

 Para aceder ao apoio 61 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. 

 Para aceder ao apoio 62 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 62, os impactes decorrentes da beneficiação e 
construção do acesso a este apoio são pouco significativos. 
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 Foram identificados vários muros de pedra que poderão ser afetados pela construção dos acessos 
aos apoios 29 e 59. A afetação de afloramentos rochosos poderá ocorrer nos acessos aos apoios 29, 
30, 40, 49, 51 e 60. 

Relativamente aos impactes, conclui-se que no caso particular dos acessos aos apoios 34, 43, 51, 55, 59, 61 
e 62, 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.” (Plano de Acessos, p. 19). 

Remete-se a minimização destas situações para o Acompanhamento Arqueológico e para as medidas 
genéricas aplicadas a todas as ocorrências patrimoniais situadas na zona abrangida pelos acessos. 

Medidas de Minimização 

No EIA são preconizadas um conjunto de medidas de carácter geral e específico, para as diferentes fases de 
implementação do projeto, com as quais genericamente se concorda ainda que da análise do EIA e do 
Plano de Acessos, se evidencie a necessidade de implementação de mais medidas que se apresentam no 
presente parecer. 

4.8. SOCIOECONOMIA 

4.8.1. Caracterização da Situação Atual 

A Linha Dupla Ribeira de Pena - Vieira do Minho 1/2, a 400 kV intersecta as freguesias de Santa Marinha e 
União das Freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega, do concelho de Ribeira 
de Pena, a União das Freguesias de Gondiães e Vilar de Cunha do concelho de Cabeceiras de Basto, a 
freguesia de Salto do concelho de Montalegre e a União das Freguesias de Ruivães e Campos e freguesia de 
Rossas do concelho de Vieira do Minho, nos distritos de Braga e Vila Real. 

No corredor da Linha Elétrica não existem aglomerados urbanos, verificando-se 14 edifícios de diferentes 
tipologias (habitação, infraestruturas agrícolas, armazéns, Posto de Corte de Vieira do Minho, entre outros) 
bem como a presença do Parque de Campismo de Bragadas, intersetado pelo corredor da Linha Elétrica 
numa extensão de cerca de 200 m. 

Dos 14 edifícios identificados, apenas um é considerado recetor sensível (edifício de habitação), 
encontrando-se a aproximadamente 570 m ao eixo da linha. 
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Distância dos edifícios identificados no corredor ao eixo da linha  

 

Fonte: EIA 

 

Existem também estradas e caminhos de terra, que são atravessados pelo corredor da Linha Elétrica. 

A caracterização socioeconómica da área onde se localiza o corredor da Linha Elétrica é feita com recurso 
aos dados disponíveis referentes aos Censos 2001 e 2011, ao Anuário Estatístico da Região Norte Edição 
2018, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, e a fontes cartográficas e bibliográficas, bem como 
ao estudo da área de influência do projeto. Para algumas variáveis censitárias considera-se a desagregação 
por freguesia, tendo em conta a influência que o projeto terá nas freguesias da área envolvente. 

Nos concelhos em análise no período (2001-2011) a população residente toda ela diminuiu contrariando a 
tendência da região Norte e Continente que apresentaram valores positivos destacando-se as freguesias de 
Campos e Ruivães (Vieira do Minho), Gondiães e Vilar de Cunhas (Cabeceiras de Basto) e a freguesia de 
Salto (Montalegre) com perdas superiores a 20%. 

De acordo com os Censos de 2011 as freguesias mais habitadas são, Rossas com 1 673 residentes (concelho 
de Vieira do Minho); Ribeira de Pena (Salvador) com 2 417 residentes (concelho Ribeira da Pena) e Salto 
com 1 429 residentes (concelho de Montalegre). As freguesias em análise (que intercetam a área de 
estudo), apresentam na sua maioria um índice de envelhecimento e índice de dependência de idosos, 
superior ao respetivo concelho. Destaca-se com os maiores índices as freguesias de Gondiães e Vilar de 
Cunhas (concelho de Cabeceiras de Basto) e as freguesias de Campos e Ruivães (concelho de Vieira do 
Minho). 

As freguesias que são intersetadas pelo corredor da Linha Elétrica e que apresentaram taxas de 
desemprego acima de 17% são a freguesia de Rossas (Vieira do Minho); a freguesia de Ribeira de Pena 
(Salvador) e a freguesia de Santa Marinha (Ribeira de Pena). 

De acordo com o EIA no setor do turismo os dados referentes à área em estudo espelham uma reduzida 
oferta desta atividade económica. 
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4.8.2. Avaliação de Impactes 

Na fase de construção é identificado como impacte positivo o pagamento de compensação aos 
proprietários dos terrenos onde serão colocados apoios. Este impacte é considerado como de magnitude 
moderada, certo e permanente. 

A dinamização das economias locais nesta fase decorrente da deslocação de mão-de-obra exterior para o 
local da intervenção poderá fazer-se sentir em setores como a construção, restauração e alojamento, 
traduzindo-se num impacte positivo, mas de magnitude reduzida a moderada, pouco significativa, de 
âmbito local e regional, certo, temporário, reversível e direto. A criação de novos postos de trabalho deverá 
ser em número muito reduzido já que é expectável que grande parte da mão-de-obra seja proveniente de 
trabalhadores já afetos ao empreiteiro responsável pela construção pelo que este impacte é considerado 
positivo, de magnitude reduzida, insignificantes, de âmbito local e regional, certo, temporário (com a 
duração de cerca de 6 meses), reversível, e direto. 

O aumento da circulação de máquinas e veículos afetos à obra poderão deteriorar as vias e constituir um 
incómodo para a população afetada. Este impacte é classificado como negativo, de magnitude moderada, 
pouco significativo desde que sejam aplicadas medidas de minimização para o efeito, de âmbito local, 
certo, temporário. O aumento de emissões de poluentes para atmosfera, assim como um aumento de 
ruído, levando a uma alteração generalizada da qualidade ambiental, principalmente próximo da área de 
intervenção, poderá gerar um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito 
local, certo, temporário (apenas afeta à fase de construção e em determinados dias e períodos do dia), 
reversível, imediato, direto e minimizável através da adoção de medidas adequadas, tais como, controlo de 
velocidades dos veículos, todos os equipamentos deverão estar em bom estado, com manutenções 
aprovadas, a aspersão regular nos locais onde estarão a decorrer as atividades que mais geram emissões de 
poeiras. 

Na fase de exploração, os impactes sobre os recetores sensíveis e sobre as dinâmicas socioeconómicas e 
socioculturais das freguesias afetadas pelo projeto não foram considerados significativos. O EIA não 
considera que o projeto, pelas suas características e pelo enquadramento da área que atravessa 
(analisando os usos que são feitos das áreas atravessadas ou, mesmo, as futuras afetações paisagísticas), 
possa colocar em causa funções socioculturais. 

Os impactes positivos identificados associam-se à manutenção da linha nomeadamente decorrentes da 
aquisição de materiais diversos (como matérias primas e lubrificantes) e serviços, bem como à manutenção 
dos caminhos e corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa de proteção 
(faixa de gestão de combustível). 

Estes custos beneficiarão a economia local, sobretudo as freguesias mais próximas, com reflexos positivos 
na população e atividades económicas, ainda que o impacte seja considerado insignificante, de magnitude 
reduzida, de âmbito local. 

Nesta fase é identificado como um impacte negativo o associado a uma possível desvalorização fundiária 
das propriedades existentes, de magnitude e significância variáveis, dependendo do número de pessoas 
afetadas e da rentabilidade dos terrenos face à condição económica dos lesados. 

4.9. AMBIENTE SONORO 

4.9.1. Caracterização da Situação Atual 

Foi caracterizada através de medições acústicas no local, em três pontos R1, R2 e R3 junto aos recetores 
sensíveis (habitações) mais próximos da futura Linha Elétrica, localizados respetivamente a 450 m, 500 m e 
300 m da Linha. Foram verificados níveis sonoros caraterísticos de zonas calmas (ver quadro abaixo). 
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4.9.2. Avaliação de Impactes 

Nas previsões de ruído particular da Linha Elétrica, efetuadas pela metodologia constante no documento 
“Monitorização do Ambiente Sonoro de Linhas de Transporte de Eletricidade. Anexo I – Modelo de Previsão 
REN/ACC – ET-0011, REN, Ed. 6, são indicados valores de LAeq resultantes dos níveis calculados para 
condições favoráveis (quando ocorre ruído crítico devido a efeito de coroa) e para condições desfavoráveis.  

A determinação dos valores para o indicador de longa duração LAeq,LT, a fim de avaliar o cumprimento dos 
níveis máximos de exposição, Lden e Ln, estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, tiveram por base o 
período anual, adotando uma probabilidade de ocorrência do efeito de coroa de 0,1. Na avaliação do 
cumprimento do critério de incomodidade foi adotado um p=1, e referido que seria assim representada a 
situação do mês mais crítico, o que se afigura uma metodologia aceitável. 

Os valores obtidos expressam-se no quadro seguinte: 

 

Está assim patente que o projeto tem um incremento mínimo de ruído nos recetores sensíveis avaliados na 
proximidade da Linha Elétrica, prevendo-se o cumprimento, com larga margem, dos limites 
regulamentares, pelo que é possível concluir que os impactes do descritor Ambiente Sonoro não são 
significativos. 

Medidas de Minimização 

Concorda-se com a adoção das ações de caráter geral propostas no EIA. No entanto, quanto à medida C57 
considera-se que as obras devem ocorrer exclusivamente no período diurno de dias úteis. 

4.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Da análise efetuada aos elementos apresentados e no que se refere ao Ordenamento do Território, o 
proponente apresentou, em sede EIA uma tabela onde constam a listagem dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT) aplicáveis à área de implantação do projeto (corredor da Linha Elétrica), ao nível nacional, 
regional e municipal. 

Locais 

Ruído ambiente 
Situação Atual Ruído particular do projeto 

LAeq,LT 
Ruído ambiente futuro 

Ld Le Ln 
Com 
efeito 
coroa 

Sem 
efeito 
coroa 

Anual Ld Le Ln 
LAeq(R.ambienteCo
mCoroa)-
LAeq,R.ref. 

R1 37,5 35,5 35 39 27 30 38 37 36 
Não aplicável 
(LAeq(coroa) < 45 
dB(A)) 

R2 38 37 33 38,5 26,5 30 38 37 35 Idem 

R3 37 35 33 40 28 32 38 37 36 idem 
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Relação dos Instrumentos de Gestão Territorial a que a área de implantação do projeto está 
inserida  
Fonte: EIA 

 

Face aos elementos constantes do EIA, ao nível do Ordenamento do Território, verifica-se que no Relatório 
Síntese consta o enquadramento ao nível do PDM ordenamento, condicionantes, servidões e restrições de 
utilidade pública presentes. O corredor da Linha Elétrica atravessa os concelhos de Ribeira de Pena, 
Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho. Do EIA, Volume 3 – Peças Desenhadas, desenho n.º 15, 
consta a Carta de Ordenamento do Território dos conselhos supracitados, as categorias de espaços que se 
insere. Ao nível do concelho de Ribeira de Pena temos “Espaço Florestal” e “Espaço Agrícola”. Ao nível do 
concelho de Cabeceiras de Basto “Espaço Agrícolas”, “Espaços Florestais”, “Espaços Naturais de Especial 
Vocação Turística” e “Estrutura ecológica”. No concelho de Montalegre “Espaços Agrícolas e Florestais” e 
“Estrutura Ecológica Municipal”. No concelho de Vieira do Minho “Espaços Agrícolas”, “Espaços de Uso 
Múltiplo Agrícola e Florestal”, “Espaços Florestais” e “Estrutura Ecológica Municipal”. No quadro seguinte é 
efetuado o enquadramento por concelho, espaços, subcategoria de espaço, área e percentagem que o 
corredor da Linha Elétrica está inserido. 
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Classes de espaços identificados no corredor da Linha Elétrica  

 

Fonte: EIA 

 

Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, referente aos concelhos de 
Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho, onde o corredor da Linha Elétrica está 
inserido, estão representados no Anexo IV - Desenhos, Des_Parte 2, Desenho 10 (reformulado). No quadro 
seguinte estão representado de forma sintética as áreas intervencionadas. 
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Condicionantes ao uso do solo analisados na área do corredor da Linha Aérea  

 

Fonte: EIA 

 

No âmbito da compatibilização dos Instrumentos de Gestão Territorial onde o corredor da Linha Aérea está 
inserido, refere-se o seguinte: 

A - Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT), a primeira revisão do PNPOT 
foi aprovada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, que revogou a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. O 
projeto em análise tem enquadramento no âmbito dos desafios e objetivos definidos para as próximas 
décadas. 

B - Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) da Região Norte foi determinada pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de março, e cumpriu já as diversas fases de elaboração, 
incluindo a consulta pública, encontra-se, atualmente, ainda em fase de aprovação por parte do Governo 
Português. O projeto em análise tem enquadramento nos objetivos definidos neste plano. 

C - Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM) foi aprovado pela 
Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro e o Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e 
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Alto Douro (PROF TMAD), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 57/2019, de 11 de fevereiro. O 
corredor da Linha Elétrica, de acordo com as características de ocupação e uso do solo, enquadra-se em 
espaço florestal, devendo ser preservadas as espécies florestais definidas nestes Planos. Em matéria de 
espaços florestais de uso condicionado, verifica-se que o corredor da Linha Elétrica integra Áreas 
submetidas a regime florestal, Áreas públicas e comunitárias e Áreas florestais sensíveis, nas duas sub-
regiões abrangidas pelo projeto. Em virtude do corredor da Linha Elétrica se enquadrar em espaço florestal, 
deverão ser preservadas as espécies florestais constantes nestes diplomas. 

No âmbito municipal, o corredor de Linha Elétrica está inserido nos concelhos de Ribeira de Pena, 
Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho. Assim, ao nível dos seus Planos Diretores Municipais, 
procede-se à identificação, caracterização e compatibilização do projeto com cada um dos Planos. 

D - Planos Diretores Municipais 

Plano Diretor Municipal de Ribeira de Pena 

Com alteração regulamentar do PDM republicada pelo Regulamento n.º 376/2009, de 1 de setembro, 
alterada pelo Aviso n.º 1489/2017, de 7 de fevereiro. 

O corredor da Linha Elétrica abrange solo rural do concelho de Ribeira de Pena, fundamentalmente Espaço 
Florestal (Área florestal e silvopastoril de produção e Área florestal de produção condicionada) e Espaço 
Agrícola (Área agrícola complementar). 

1. De acordo com o disposto no Regulamento do PDM (ponto 1 do Artigo 21.º), os espaços florestais são 
áreas de uso e/ou vocação florestal dominante, destinadas prioritariamente ao aproveitamento dos 
recursos florestais e silvopastoris. De acordo com o ponto 3 do mesmo artigo, os espaços florestais 
compreendem as subcategorias: área florestal e silvopastoril de produção e área florestal de produção 
condicionada. Poderá ser admitida nestes espaços, de acordo com o ponto 4 do Artigo 21º outras formas 
alternativas de exploração dos recursos naturais complementares ou compatíveis com o uso dominante 
que não degradem as aptidões produtivas dos solos em presença, desde que devidamente autorizadas 
pelas entidades competentes e em respeito pelo regime de uso, ocupação e utilização estabelecido no 
PROFT. 

2. O Artigo 25º, respeitante ao regime de edificabilidade nos espaços florestais, restringe a edificabilidade, 
entre outras, na alínea d) do ponto 1 à construção de equipamentos de interesse público, reconhecidos 
pela Câmara Municipal como determinantes para a concretização de estratégicas de desenvolvimento do 
Município. 

3. Os Espaços Agrícolas, de acordo com o disposto no Regulamento do PDM, no ponto 1 do Artigo 26.º, 
correspondem aos espaços produtivos agrícolas integrados na RAN e a outras áreas de uso agrícola, 
lameiros e prados de montanha, subdividindo-se em: Áreas Agrícolas Protegidas e Áreas Agrícolas 
Complementares (que ocorre no presente caso). 

4. As Áreas Agrícolas Complementares, de acordo com o disposto no Artigo 28.º, incluem as áreas de uso 
agrícola, pastagens e lameiros de montanha e outras superfícies de aproveitamento agrícola tradicional não 
integradas na RAN, correspondendo a solos de aptidão reduzida ou nula. O Artigo 30.º, respeitante ao 
regime de Edificabilidade, restringe a edificabilidade, entre outros, na alínea c) do ponto 4 à readaptação, 
construção e ampliação de edifícios para fins turísticos ou ainda para equipamentos públicos ou privados 
de interesse municipal. 

Assim, a instalação desta infraestrutura apenas poderá ser admissível desde que devidamente autorizada 
pelas entidades competentes, designadamente o ICNF, e em respeito pelo regime de uso, ocupação e 
utilização estabelecido pelo PROF, atendendo à constante no ponto 4 do Artigo 21.º conjugado com o 
disposto na alínea c) do ponto 4 do Artigo 20.º e desde que sujeito a controlo prévio da Câmara Municipal 
bem como à observância das condicionantes e restrições do respetivo licenciamento. 
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Plano Diretor Municipal de Cabeceiras de Basto 

Regulamento do PDM definido no Edital n.º 1244/2008, de 15 de dezembro, alterado pelo Aviso n.º 
6639/2013, de 21 de maio, pelo Aviso n.º 3003/2018, de 6 de março, e alterado por adaptação através do 
Aviso n.º 8679/2018, de 26 de junho. 

O corredor da Linha Elétrica abrange solo rural do concelho de Cabeceiras de Basto, designadamente 
Espaços Agrícolas, Espaços Florestais, Espaços Naturais de Especial Vocação Turística e Estrutura Ecológica 
(de nível I). As classes mais representativas são as classes de Espaços Florestais e Espaços Naturais de 
Especial Vocação Turística. 

1. Os Espaços Agrícolas, de acordo com o Artigo 33.º ponto 1 são aqueles que possuem características mais 
adequadas para o desenvolvimento de atividades agrícolas ou com estas conexas. Esta classe de espaços 
inclui, para além de outras áreas de uso agrícola, as áreas do concelho classificadas como Reserva Agrícola 
Nacional e Reserva Ecológica Nacional, pelo que nas situações referentes aos espaços contidos naquelas 
Reservas terão necessariamente de ser observadas as condicionantes e restrições impostas pela legislação 
em vigor. Os espaços agrícolas destinam-se preferencialmente ao desenvolvimento de atividades agrícolas. 
Relativamente à edificabilidade definida no Artigo 34.º refere que quando legalmente admissível, observar-
se-ão os condicionalismos constantes no artigo 32.º deste regulamento. No entanto, consultando este 
artigo do regulamento que diz respeito às regras gerais de edificabilidade constata-se que este tipo de obra 
é omisso nas alíneas mencionadas. 

2. No que respeita aos Espaços Florestais, estes são definidos no ponto 1 do Artigo 35.º como áreas nas 
quais o uso do solo é predominantemente destinado à produção florestal, à preservação do equilíbrio 
ambiental ou à valorização paisagística do espaço. No ponto 2 deste artigo, refere que esta classe de 
espaços está, para efeitos do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega — PROFT, incluída nas 
sub-regiões homogéneas da Cabreira, do Tâmega e do Tâmega-Sousa, devendo os usos e atividades 
permitidas nestas sub-regiões prosseguir os objetivos específicos definidos nos artigos 10.º, 11.º e 12.º, do 
presente regulamento. 

Em relação ao regime de edificabilidade nestes espaços o Artigo 37.º refere que nestes espaços e quando 
seja legalmente admissível a edificação, observar-se-ão os condicionalismos constantes no artigo 32.º deste 
regulamento. No entanto, consultando este artigo do regulamento que diz respeito às regras gerais de 
edificabilidade constata-se que este tipo de obra é omisso nas alíneas mencionadas. 

3. Relativamente aos Espaços Naturais de Especial Vocação Turística de acordo com o Artigo 44.º são 
constituídos por áreas com características ecológicas e paisagísticas que lhes conferem, no contexto 
concelhio ou supraconcelhio, especial vocação para a conservação do ambiente natural ou cultural 
subjacente ou para a prática de atividades lúdicas e recreativas. Face ao exposto, no ponto 6 do Artigo 45.º 
em toda a área inserida em espaço natural e de especial vocação turística não serão permitidas quaisquer 
alterações ao uso do solo suscetíveis de afetar significativamente os habitats das espécies da fauna e flora 
selvagens ou que degradem os habitats ameaçados. Relativamente ao regime da edificabilidade definido no 
Artigo 46.º refere que quando legalmente admissível a edificação, observar-se-ão os parâmetros 
constantes no artigo 32.º deste regulamento. No entanto, consultando este artigo do regulamento que diz 
respeito às regras gerais de edificabilidade constata-se que este tipo de obra é omisso nas alíneas 
mencionadas. 

4. No que diz respeito aos solos afetos à Estrutura Ecológica (de nível I), o Artigo 50.º define os espaços 
afetos à estrutura ecológica como todos os sistemas de proteção dos valores e recursos naturais, culturais, 
agrícolas e florestais, necessários ao equilíbrio ecológico dos ecossistemas. A estrutura ecológica 
compreende, consoante os valores ecológicos a proteger, os seguintes níveis: Estrutura ecológica de nível I 
(que ocorre no presente caso) e Estrutura ecológica de nível II. Face ao disposto no Artigo 51.º a estrutura 
ecológica de nível I integra áreas da Reserva Ecológica Nacional adjacentes às linhas de água, as 
classificadas como áreas de infiltração máxima e, ainda, as áreas com risco de erosão. De acordo com o 
Artigo 52.º, relativo às regras de uso e ocupação, o uso, ocupação e transformação do solo nestes espaços, 
rege -se pelo disposto na legislação aplicável à Reserva Ecológica Nacional. 
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Assim, a instalação desta infraestrutura na categoria de espaços abrangidos, não contraria as disposições 
regulamentares do Plano Diretor Municipal deste concelho, sendo omisso no que se refere à construção 
desta infraestrutura. Terá, no entanto, de obedecer à legislação aplicável à Reserva Agrícola Nacional e 
Reserva Ecológica Nacional, nos apoios que afetam os solos à estrutura agrícola e ecológica. 

Plano Diretor Municipal de Montalegre 

Definido pelo Aviso n.º 11700/2013, de 18 de setembro, alterada pela Declaração de Retificação n.º 
230/2014, de 3 de março (1ª retificação), pela Declaração n.º 140/2014, de 31 de julho (1ª correção 
material) e pelo Aviso n.º 1069/2020, de 21 de janeiro (1ª alteração). 

O corredor da Linha Elétrica abrange solo rural do concelho de Montalegre, designadamente Espaços 
agrícolas e florestais, e dentro desta classe, as subcategorias de Espaços agrícolas de produção, Espaços 
florestais de conservação, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal e Estrutura ecológica municipal. As 
subcategorias mais expressivas no corredor em análise são os Espaços florestais de conservação e os 
Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. 

Relativamente às subcategorias de Espaços agrícolas de produção, Espaços florestais de conservação e 
Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, o Artigo 23.º define-os da seguinte forma: 

1. Espaços agrícolas de produção: integram as manchas agrícolas de elevada fertilidade, integradas na RAN, 
bem como os solos de aptidão marginal envolventes e que se destinam, preferencialmente, à manutenção 
e desenvolvimento do potencial produtivo. 

2. Espaços florestais de conservação: abrangem os espaços florestais marginais aos integrados nos espaços 
naturais, tendo como função complementar a proteção aos habitats de espécies da flora e da fauna 
protegidos e de geomonumentos, bem como as áreas ocupadas por espécies protegidas e ou relevantes 
para a manutenção da biodiversidade. 

3. Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal: compreendem sistemas agro silvo pastoris, bem como usos 
agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares, desempenhando um papel importante 
como suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas, à pesca em águas interiores, à pastorícia e 
apicultura. 

O relativo aos tipos de obras admitidos nestes espaços, no Artigo 24.º identifica os tipos de obras 
admitidos, associado aos usos e atividades compatíveis ou complementares da utilização dominante. No 
entanto, pode constatar-se que este tipo de infraestruturas não se encontra identificada nos referidos usos. 

4. Relativamente com a interferência com a Estrutura ecológica municipal, o Artigo 61.º no ponto 1, refere 
que a estrutura ecológica municipal engloba as áreas que desempenham um papel determinante na 
proteção e valorização ambiental e na promoção da conexão entre núcleos florestais e ecológicos 
dispersos, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da biodiversidade. De acordo 
com o ponto 2 do mesmo artigo, nestas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal, sem prejuízo 
da legislação geral aplicável e dos usos atuais, independentemente da categoria de espaço a que se 
sobrepõe, é interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, do 
solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 
qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de acordo com as 
normas em vigor. Pode-se ainda ler no seu ponto 4 que, as ações, obras e atividades admitidas na estrutura 
ecológica apenas são licenciadas desde que não provoquem a interrupção ou redução significativa do 
corredor e que não prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação. 

5. Por último, no que diz respeito à interferência com as Áreas potenciais de exploração de recursos 
geológicos (área de salvaguarda) e de acordo com o Artigo 62.º, respeitante a esta categoria de espaço, 
estas áreas correspondem às áreas situadas em unidades geológicas em que é possível inferir a existência 
de recursos passíveis de exploração e onde se deve privilegiar novas áreas, não são permitidas intervenções 
que, pela sua natureza e dimensão, comprometam o aproveitamento e exploração dos recursos geológicos. 
Ainda, no ponto 3, refere-se que a ocupação da superfície, com caracter de definitiva, por atividades não 
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conexas com esta atividade devem acautelar o potencial de reservas podendo, essa ocupação, por decisão 
da Câmara Municipal, ficar condicionada à apresentação de estudos de prospeção e pesquisa que 
constituam critério fundamental para a tomada de decisão. 

Assim, a instalação desta infraestrutura nas classes abrangidas, considera-se compatível com as disposições 
regulamentares, sendo na maioria dos espaços até omisso no que se refere à instalação. No entanto, no 
que diz respeito à interferência com a estrutura ecológica municipal, estas obras, apenas poderão ser 
objeto de licenciamento desde que não provoquem a interrupção ou redução significativa do corredor e 
não prejudiquem os objetos subjacentes à sua delimitação. Relativamente à interferência com as áreas 
potenciais de recursos geológicos, a ocupação de superfície deverá acautelar o potencial de reservas, 
devendo ser obtido parecer da DGEG. 

Plano Diretor Municipal de Vieira do Minho 

Definido pelo Aviso n.º 6569/2015, de 12 de junho, alterado pelo Aviso n. 16567/2019, de 16 de outubro. 

O corredor da Linha Elétrica abrange solo rural do concelho de Vieira do Minho, designadamente, Espaços 
Florestais (nomeadamente, Espaços florestais de proteção e Espaços florestais de produção), Espaços 
Agrícolas, Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal e Estrutura Ecológica Fundamental. Os Espaços 
florestais de produção são os mais representativos. 

1. Relativamente aos espaços florestais, de acordo com o disposto no Artigo 35.º, integram as áreas do 
território concelhio particularmente vocacionadas para o uso florestal, que constitui o seu uso dominante, 
englobando as áreas atualmente submetidas ao Regime Florestal, cujas formas de exploração se devem 
desenvolver no enquadramento das orientações estabelecidas no PROF BM e dividem-se nas seguintes 
subcategorias: 

 Áreas Florestais de Proteção, cuja principal função é a de preservação do equilíbrio ecológico e 
valorização da paisagem; 

 Áreas Florestais de Produção, cuja principal função é a de promover a produção florestal e as 
atividades associadas a esta. 

2. De acordo com o Artigo 36.º, relativo aos usos, o uso dominante desta categoria de espaços é o florestal. 
No entanto, no ponto 3 do mesmo artigo, pode ler-se que, em qualquer das subcategorias de espaços 
florestais podem ser viabilizados como usos compatíveis com o uso dominante, nomeadamente, a) Os usos 
especiais referidos na secção III do capítulo III, nos casos e condições aí estabelecidas. Consultando o 
exposto na Secção III, mais concretamente o Artigo 24.º, relativo às infraestruturas, pode ler-se, no ponto 1 
que a implantação ou instalação de infraestruturas, nomeadamente viárias, de saneamento básico, de 
telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, podem, atento ao disposto no 
artigo 22.º, ser viabilizadas em qualquer área ou local do território municipal, desde que o município 
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais. O 
ponto 2 do Artigo 22.º, refere que a disciplina instituída pelas disposições da presente secção é cumulativa 
com as disposições relativas a servidões administrativas, restrições de utilidade pública e demais 
condicionamentos legais ou regulamentares, e não dispensa a tramitação processual estabelecida para 
cada situação pela legislação em vigor, nomeadamente a recolha de pareceres de entidades exteriores ao 
município. No ponto 2 do Artigo 24.º, refere-se ainda que, nos locais ou perímetros que vierem a ficar 
afetos a estas finalidades só são permitidos os usos e ocupações diretamente relacionados com a sua 
função ou compatíveis com esta, de acordo com os instrumentos reguladores das mesmas atividades. 

3. Os Espaços Agrícolas, de acordo com o Artigo 31.º, são constituídos pelas áreas do solo rural com 
maiores potencialidades para a exploração e a produção agrícola e pecuária, tendo ainda como função 
contribuir para a manutenção do equilíbrio ambiental do território, correspondendo genericamente às 
áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), salvo na área de intervenção do POAC, em que, por 
imperativo de conformidade do presente plano com aquele, as áreas da RAN ficam distribuídas pelas 
categorias de uso que, nos termos do n.º 4 do artigo 4.º, correspondem aos tipos de espaços em que o 
referido plano coloca as áreas integrada na mesma reserva. Relativamente ao uso, definido no Artigo 32.º 
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ponto 1 refere que constituem usos dominantes dos espaços agrícolas a exploração e a produção agrícola e 
pecuária. No ponto 3, do mesmo artigo refere que podem ser viabilizados como usos compatíveis com os 
usos dominantes: a) Os usos especiais referidos na secção III do capítulo III, nos casos e condições aí 
estabelecidas. Consultando o estabelecido nesta seção recai sobre o Artigo 24.º, relativo às infraestruturas, 
já mencionado anteriormente. 

4. Os Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, de acordo com o Artigo 33.º, são os espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal correspondem às áreas agroflorestais que, do ponto de vista estrutural e de 
contiguidade, constituem áreas mistas de ocupação agrícola ou florestal. Ao nível do uso, definido no Artigo 
34.º ponto 1 refere que constituem usos dominantes dos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, 
indiferenciadamente, os usos agrícolas, pecuários ou florestais, cumprindo ainda funções de proteção do 
equilíbrio ecológico e de valorização paisagística. No ponto 3, do mesmo artigo refere que podem ser 
viabilizados como usos compatíveis com os usos dominantes: a) Os usos especiais referidos na secção III do 
capítulo III, nos casos e condições aí estabelecidas. Consultando o estabelecido nesta seção recai sobre o 
Artigo 24.º, relativo às infraestruturas, já mencionado anteriormente. 

5. No que diz respeito à Estrutura ecológica municipal, de acordo com o Artigo 10.º ponto 1, esta integra as 
áreas e sistemas mais importantes para a proteção e valorização ambiental do território, compreendendo 
dois níveis: Estrutura Ecológica Fundamental (que ocorre no presente caso) e Estrutura Ecológica 
Complementar. No ponto 5, do mesmo artigo, refere que os condicionamentos ao uso e transformação do 
solo a cumprir nas áreas incluídas na Estrutura Ecológica Municipal resultam da aplicação da disciplina 
estabelecida no presente regulamento para as categorias de espaços e outras componentes espaciais que a 
integram, articulada, quando for o caso, com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas. Importa ainda 
referir o estipulado no Artigo 8.º, respeitante a tipologia dos usos do solo refere, no seu ponto 1, que a 
cada categoria ou subcategoria de espaços corresponde, nos termos definidos no presente plano, um uso 
ou conjunto de usos dominantes, a que podem ser associados usos complementares destes e ainda, 
eventualmente, outros usos que sejam compatíveis com os primeiros. O ponto 4 do mesmo artigo, 
menciona que os usos compatíveis são usos que, não se articulando necessariamente com os dominantes, 
podem conviver com este mediante o cumprimento dos requisitos previstos neste regulamento que 
garantam essa compatibilização. Ainda no ponto 6, pode ler-se que, podem ser viabilizados como usos 
especiais do solo, dentro dos limites e condições estabelecidas na secção III do presente capítulo, 
atividades ou instalações cuja lógica de localização não se subordina necessariamente à classificação e 
qualificação do uso do solo traduzida em categorias e subcategorias de espaços. Consultando o 
estabelecido nesta seção recai sobre o Artigo 24.º, relativo às infraestruturas, já mencionado 
anteriormente. 

Assim, considera-se que a instalação desta infraestrutura é admissível desde que seja obtida pronúncia do 
município, tendo em conta o disposto no Artigo 24.º do regulamento do PDM. Cumulativamente com as 
disposições relativas a servidões administrativas, restrições de utilidade pública e demais 
condicionamentos legais ou regulamentares, e não dispensa a tramitação processual estabelecida para 
cada situação pela legislação em vigor, nomeadamente a recolha de pareceres de entidades exteriores ao 
município, designadamente CCDRN, ANACOM, ICNF, face à interferência com a REN, Telecomunicações e 
Regime Florestal, tendo em conta o ponto 2 do Artigo 22.º. 

 

Em suma, verifica-se que nos concelhos afetados pelo traçado da linha em estudo não existem disposições 
regulamentares impeditivas da construção deste tipo de infraestruturas no que diz respeito às categorias 
de espaços abrangidas, carecendo, no entanto, da pronúncia dos Municípios. 

 

E - Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

No que respeita às servidões e restrições de utilidade pública, foram consultadas as plantas de 
condicionantes dos PDM de Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho, constante 
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no Volume 3 – Peças desenhadas, desenho 16 e 22 do EIA e no Aditamento – Elementos Adicionais, Anexo 
IV – Desenhos, Desenho 10. 

Em relação à Reserva Ecológica Nacional (REN), definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que define o Regime Jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional, estabelece que a ocupação dos solos integrantes da REN para a instalação de 
redes elétricas, está previsto na alínea i) Redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo 
subestações do Ponto II – Infraestrutura, do Anexo II, relativo aos usos e ações compatíveis com os 
objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
integradas na REN, a que se refere o Artigo 20.º estando sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR, 
e não tem requisitos específicos, de acordo com o estabelecido na alínea i) do Ponto II, da Portaria n.º 
419/2012, de 20 de dezembro. De acordo com o estabelecido no n.º 7 do Artigo 24.º do diploma 
suprarreferido, quando a pretensão se encontra sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental, a pronúncia favorável da CCDRN no âmbito deste procedimento compreende a emissão de 
autorização. 

Ao nível da afetação de outras servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente RAN, com 
afetação efetiva do solo pela colocação dos apoios, Domínio Público Hídrico, Rede Elétrica, Recursos 
Minerais – Mina da Borralha, Infraestruturas de Abastecimento de Água, Regime Florestal e Rede 
Rodoviária, com afetação apenas pela passagem do vão, entre outros incidentes na totalidade da área em 
estudo, foram solicitados pareceres externos, no âmbito do procedimento AIA, a Associação de 
Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT), a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, 
a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o LNEG, a ANACOM, a Agência Portuguesa do Ambiente, as 
Águas do Norte, a EDP Distribuição, a Direção Geral do Território, a ANAC, a Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM), o Sistema Integrado de Redes de Emergência e segurança de Portugal (SIRESP), 
o Instituto Geográfico Português, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a Brisa, o 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP. (IMT) e as Infraestruturas de Portugal, I.P. 

Refere-se que na área envolvente à área do projeto, localizado no concelho de Vieira do Minho, existem 
alguns regadios na envolvente do corredor da Linha Elétrica, sendo que este abrange o Regadio de Ruivães, 
no concelho de Vieira do Minho, que por sua vez engloba o Posto de Corte de Vieira do Minho, onde a 
Linha Elétrica se irá ligar. Este regadio pertence ao rio Lagê, na sub-bacia do rio Saltadouro, sendo 
intersetado em 59,18 ha pelo corredor da Linha Elétrica. A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR) informa que o referido estudo não interfere com quaisquer estudos, projetos ou ações no 
âmbito das atribuições desta Direção Geral, conforme consta o parecer no Volume 4 do Anexo 2 – 
Entidades Contactadas do EIA. 

Quanto à Perigosidade de Incêndio, definido pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que veio 
alterar o alterar o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, refere no seu ponto 2 do Artigo 16.º que fora 
das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas 
na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta 
perigosidade. Conforme consta do EIA, foi consultada a cartografia da Perigosidade de Incêndio do PMDFCI 
dos concelhos abrangidos pelo corredor da Linha Elétrica. No concelho de Ribeira de Pena constata-se uma 
mancha de risco de incêndio Alto, abrangida pelo corredor. No concelho de Cabeceiras de Basto o corredor 
incide praticamente apenas em áreas de Baixo risco de incêndio, havendo algumas pequenas manchas de 
risco Médio. Por último nos concelhos de Montalegre e Vieira do Minho existem pequenas manchas de Alto 
e Muito Alto risco de incêndio. 

4.10.1. Avaliação de Impactes 

De acordo com o EIA, foram identificados os principais impactes decorrentes da implantação do corredor 
da Linha Elétrica nos Instrumentos de Gestão Territorial. Estes impactes, resultam da ocupação física do 
território pelo projeto, na fase de construção e exploração. No âmbito do Aditamento – Elementos 
Adicionais, foi apresentado um quadro síntese dos impactes na fase de construção e exploração. 
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Síntese de impactes do fator ambiental ordenamento do território (fase de construção)  

 

Fonte: EIA 

 

Síntese de impactes do fator ambiental ordenamento do território (fase de exploração)  

 

Fonte: EIA 

 

Refere-se o impacte constante no EIA, relacionado ao território do Barroso por ter sido designado o 
primeiro sítio GIAHS – Sistema Importante do Património Agrícola Mundial em Portugal. Trata-se de uma 
iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) para a promoção e 
preservação do património agrícola. A delimitação cartográfica do Património Agrícola Mundial do Barroso 
engloba a totalidade dos concelhos de Montalegre e Boticas. Assim, é abrangido pelos apoios e faixa de 
segurança da Linha Elétrica no seu atravessamento pelo concelho de Montalegre (entre o apoio 26 e o 
apoio 47), representado no Volume 3 – Peças Desenhadas, Desenho 22. Refira-se a este nível que dada a 
análise efetuada às classes de espaço definidas em sede de PDM, e também à ocupação do solo, em que a 
afetação de áreas agrícolas é residual (apenas no apoio 29), verifica-se que serão mantidos os usos pré-
existentes com a implementação do projeto, sendo que os mesmos são referentes sobretudo à exploração 
florestal e pastorícia. Verifica-se que a presença dos lameiros que deram origem à classificação do 
Património Agrícola Mundial do Barroso irá manter as suas características estruturais e funcionais, não 
sendo abrangidos pelo projeto, salientando-se que o traçado da Linha Elétrica se desenvolve 
marginalmente no limite sul da área delimitada. Face ao exposto, não são assim expectáveis impactes 
sobre esta condicionante. 

No Aditamento foram apresentado os impactes cumulativos decorrentes da localização de outros projetos 
na envolvente. Por conseguinte foi identificado a afetação de áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional, 
uma vez que haverá a afetação de REN pela colocação dos apoios e pela beneficiação e construção dos 
acessos. Contudo, esta afetação são será muito significativa comparativamente com a afetação de alguns 
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dos projetos já existente e previstos, pelo que o impacte cumulativo associado a afetação de áreas de REN 
é pouco significativo, de magnitude reduzida, direto, permanente e irreversível. Ao nível dos instrumentos 
de gestão do território e nas condicionantes ao uso do solo, uma vez que dispõem de uma faixa de 
segurança que assumirá a forma de servidão administrativa. Consideram-se os impactes cumulativos como 
sendo positivos e significativos uma vez que, por razões de segurança, visam essencialmente proteger as 
populações. 

Num sentido mais lato, e dada a importância da proteção e valorização ambiental, presente na paisagem 
tradicional, importa referir que na proximidade do projeto encontram-se alguns corredores ecológicos. De 
acordo com os PROF em questão (EDM e TMAD), os corredores ecológicos contribuem para a formação de 
populações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar populações, núcleos ou 
elementos isolados, e integram os principais eixos de conexão. As normas a aplicar, no âmbito do 
planeamento florestal, são as consideradas para as funções de proteção e de conservação, nomeadamente 
a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e intervenções florestais ao nível da 
condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a subfunção de conservação de 
recursos genéticos, com objetivos de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos 
florestais e manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos. Os corredores ecológicos devem 
ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos de gestão florestal e devem ainda contribuir para 
a definição da estrutura ecológica municipal no âmbito dos PMOT. Refira-se ainda que o projeto em causa 
não coincide com os referidos corredores ecológicos, não se verificando impactes cumulativos sobre os 
mesmos. 

O corredor criado pela Linha Elétrica em estudo será inclusive um elemento importante no âmbito da 
defesa da floresta contra incêndios, passando a integrar a rede secundária das faixas de gestão de 
combustível da região onde se insere, com uma forte componente florestal e risco de perigosidade de 
incêndio médio a elevado. A plantação de vegetação autóctone que a REN introduz nas faixas de servidão 
associadas às suas linhas elétricas, terá também um efeito positivo ao nível da biodiversidade da zona, para 
além do rendimento acrescido que pode ainda proporcionar aos seus proprietários, e consequentemente 
contribuindo para a gestão mais adequada dos recursos do território. 

Não foi devidamente estudado os impactes cumulativos deste projeto com as infraestruturas, 
nomeadamente as várias linhas aéreas de diferentes escalões de Tensão e os dois parques eólicos, mesmo 
solicitados em fase de Elementos Adicionais. 

4.10.2. Síntese 

Da análise efetuada aos instrumentos de ordenamento do território considera-se de realçar o seguinte:  

A área de ocupação conferida pelos apoios da Linha Elétrica é relativamente diminuta comparando-as com 
as de outros projetos de maiores dimensões, consideram-se os impactes cumulativos previstos como pouco 
significativos, sentidos, maioritariamente, ao nível dos matos e dos povoamentos florestais 

Não foi devidamente estudado os impactes cumulativos deste projeto com as infraestruturas, 
nomeadamente as várias linhas Aéreas de diferentes escalões de Tensão e os dois parques eólicos. 

As categorias de espaços dos Planos Diretores Municipais dos concelhos afetos pelo corredor da Linha 
Elétrica, não contrariam as suas disposições regulamentares, no entanto carecem de parecer favorável dos 
respetivos municípios- 

Ao nível da afetação dos perímetros florestais e das áreas integrantes da Reserva Ecológica Nacional 
considera-se que os impactes serão negativos, diretos, permanentes e significativos, embora possam vir a 
ser minimizáveis desde que adotadas medidas de minimização adequadas. 

A Linha Elétrica em estudo não coloca em causa as principais atividades características da área classificada 
pela FAO como Património Agrícola Mundial da Região do Barroso, como Sítios GIAHS (Globally Important 

Agricultural Heritage Systems). 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3364                                                                                                                                                                                                              Pág. 56 
Linha Dupla Ribeira de Pena - Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 

O presente projeto materializa os objetivos estratégicos relativos à política energética, segurança do 
abastecimento, qualidade de serviço e competitividade 

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de novembro a 14 de janeiro de 2021. 

Durante este período foram recebidos os seguintes pareceres: AGIF Agência para a Gestão Integrada de 
Fogos Florestais; ANAC Autoridade Nacional de Aviação Civil; DGADR- Direção-geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Regional; DGEG- Direção geral de Energia e Geologia; EMFA – Estado-maior da Força 
Aérea; Câmara Municipal de Montalegre; União das Freguesias de Ruivães e Campos; AJA ESPINDO - 
Associação Juntos pela Aldeia de Espindo; Associação de Preservação da Identidade da Freguesia de 
Campos, coadjuvado por abaixo-assinado com cerca de 370 assinaturas; Comunidade Local dos Baldios de 
Caniço; Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Campos e Conselho Diretivo dos Baldios de Zebral; 
Movimento Não às Minas – Montalegre; Fraga Miranda, Unipessoal Lda; Abaixo-assinado subscrito por 
onze entidades locais; 80 Cidadãos a título individual. 

A análise das exposições recebidas traduz uma grande preocupação pelos impactes negativos significativos 
e não minimizáveis, que o projeto irá induzir nas áreas por ele transpostas. É transversal à maioria destas 
exposições, a opinião de que a alternativa de traçado agora apresentada, designada por “Corredor Norte”, 
é muito mais impactante que o anterior traçado “Corredor Sul”, cuja avaliação de impacte ambiental 
resultou numa decisão desfavorável. A instalação destas linhas de transporte de eletricidade, como amiúde 
referido, afeta negativamente os valores naturais e humanos presentes e configura-se como uma 
descontinuidade no habitat serrano, com impacto negativo para as populações e espécies animais ali 
presentes. E penalizará fortemente a atividade turística, eixo fundamental da economia da região. 

Apresenta-se, em seguida, uma súmula dos principais aspetos que refletem as principais preocupações das 
exposições recebidas. 

A Câmara Municipal de Montalegre manifesta o seu desacordo quanto à implantação do projeto. Apesar 
de ter verificado que no traçado ora proposto há, relativamente ao projeto anterior, uma diminuição da 
sua extensão e, por inerência, do número de apoios (de 43 para 22), considera, quer pela afetações 
previstas em várias povoações do concelho Salto, Beçós e Bagulhão e Lodeiro d’Arque cuja proximidade 
destas ao traçado da linha dista cerca de 700 m, seja visualmente, seja em termos de condicionamento dos 
seus lameiros, seja pela afetação de uma área de planalto, de pastagens bastante extensas, em área muito 
preservada, paisagística e nos ecossistemas, que não haverá uma diminuição dos impactes deste projeto 
relativamente ao anterior, pelo que reitera os comentários então apresentados: “…a região do Barroso é a 
única em Portugal a ostentar a dupla distinção de Património Agrícola Mundial, atribuída pela FAO das 
Nações Unidas e de Reserva Mundial da Biosfera, atribuída pela UNESCO. Tais distinções, sublinha, apenas 
são concedidas a regiões que gozem de condições naturais de exceção, onde se mantenham inalteradas as 
paisagens rurais e onde se mantenham métodos tradicionais ancestrais de agricultura e pastoreio. Depois, 
menciona o Ecomuseu do Barroso e destaca que uma das suas funções é a dinamização de um território de 
interior desfavorecido, motivando as populações na salvaguarda das suas tradições e no empenho da 
preservação ambiental de forma sustentável. Lembra que Salto é o centro da área de produção de bovinos 
da raça Barrosã, cuja qualidade se deve, essencialmente, às condições locais de pastoreio, que ficarão 
muito comprometidas com o projeto de linha e reforça que tem desenvolvido todo um conjunto de 
intervenções que conduzam à preservação das capacidades endógenas do território, designadamente, a 
criação do Centro Interpretativo das Minas da Borralha e a aquisição de equipamentos industriais, alguns 
com o objetivo de criação de uma unidade hoteleira. Conclui esta entidade que embora compreenda a 
necessidade técnica da intervenção, o projeto irá condicionar muito do território que se pretende 
dinamizar, e defende que haver outras alternativas de traçado, menos lesivas para a região.”   
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A Câmara Municipal de Montalegre reforça que não se conforma com a implantação do projeto. Porém, 
não descura a possibilidade de negociação de contrapartidas que minimizem os impactes negativos do 
projeto. 

A União das Freguesias de Ruivães e Campos discorda da passagem da Linha Dupla Ribeira de Pena - Vieira 
do Minho 1/2 a 400 kV no corredor Norte na área, posição corroborada pela sua população e entidades, 
pelos impactes negativos que estes irão induzir nas atividades económicas cruciais na região, 
designadamente o turismo e a agricultura, na paisagem, no ambiente e na biodiversidade. 

Os contributos da Associação de preservação da identidade da freguesia de Campos bem como os 
habitantes (permanentes e não permanentes) dos lugares de Campos, Lamalonga e Zebral, comércio local, 
casas de turismo, produtores de gado e demais associações; do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia 
de Campos e  do Conselho Diretivo dos Baldios de Zebral; do abaixo-assinado subscrito por 11 assinaturas e 
de uma larga percentagem (98%) dos cerca de 80 cidadãos que a título individual se manifestaram, 
expressam uma total oposição à passagem da linha de alta tensão pelo designado Corredor Norte.  

Desde logo porque o traçado proposto muito afetará uma área coincidente com a já pouca floresta que 
resta na freguesia de Campos, assolada por um grande incêndio que deflagrou na região e que agora tende, 
finalmente, a reflorescer. Depois pelos impactes negativos significativos e não minimizáveis em áreas 
relevantes para o desenvolvimento socioeconómico da região, que tem como pilares fundamentais, o 
turismo e a agricultura. Relativamente ao primeiro é largamente referida a existência de duas aldeias 
classificadas como aldeias de Portugal: Campos e Lamalonga, sendo que a primeira foi, de resto, distinguida 
com prémio de Boas Práticas Locais para o Desenvolvimento Sustentável e os fortes investimentos que têm 
sido realizados na área do turismo pelos vários agentes públicos e privados: Centro Interpretativo de 
Campos; Requalificação de Património (Moinhos, Fornos Comunitários e Canastros); Zona da Quebrada 
(Minas de Volfrâmio e Represa Fluvial); Casas Particulares; Casas de Turismo; Comércio Local e várias Rotas 
(Rota do Pão e do Volfrâmio) (parte do percurso da Rota do Volfrâmio irá coincidir com o itinerário do 
corredor da linha de alta tensão). Para além destes, está ainda em preparação a candidatura para 
construção do Passadiço dos Moinhos de Campos, que inicia junto à Ponte de Zebral, percorrendo o rio 
Lage e os seus 29 moinhos, até á ponte, submersa, de Castelões. O início deste Passadiço coincide com o 
cruzamento da linha de alta tensão junto à Ponte de Zebral o que, certamente, porá em causa a realização 
do projeto. Acresce aos aspetos já focados, porque também muito relevantes para o turismo e muito 
afetados pela linha, o Carvalho centenário, sito na aldeia do Zebral proposto para Árvore Centenária 
Classificada e o Trilho Pedestre de Campos.  

Por sua vez, a agricultura constitui grande parte da subsistência das populações destes lugares e assenta 
fundamentalmente na produção animal, com destaque para a criação da raça Barrosã, certificada com 
denominação de origem protegida. Vários agricultores têm gado bovino a pastorear na área onde está 
sugerida a passagem da linha o que irá provocar que os animais procurem outras zonas, o que para os 
agricultores acarretará mais controlo e mais despesas. 

Apesar de refutarem qualquer decisão favorável ao projeto, para minimizar a afetação da sustentabilidade 
das populações locais e contribuir para a fixação de jovens são propostas as seguintes medidas: 
financiamento de dois postos de trabalho (técnico e técnico superior) para dar apoio ao Centro 
Interpretativo de Campos e de Espindo, durante 40 anos, renováveis; requalificação da Ponte da Lage e o 
caminho de acesso à Casa Florestal de Campos, assim como a requalificação da Ponte Romana de Campos.  

É, ainda, apresentada, em anexo, uma proposta de alternativa de localização do traçado. 

A Associação juntos pela aldeia de Espindo expressa a sua preocupação pelo traçado da linha proposto 
não só pelo impacte induzido na deslumbrante paisagem da Serra da Cabreira mas também pelos riscos 
para a saúde que a proximidade aos campos eletromagnéticos, que são gerados pelos cabos de alta tensão, 
podem constituir para a saúde. Esta entidade assegura que a solução pode passar por enterrar as linhas. 
"Não é uma solução ideal, mas diminui os riscos e não tem impacto paisagístico….” 

A Comunidade Local dos Baldios de Caniço considerando os impactes negativos expectáveis 
designadamente na paisagem, no turismo na rutura das tradições na sociedade e nas famílias não vê outra 
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alternativa que não afirmar que a intervenção pretendida pela REN só poderá ser levada a cabo, se as 
contrapartidas oferecidas / negociadas forem suficientemente compensadoras e correntes a ponto de 
minimizarem todos os impactes expectáveis. 

O Movimento Não às Minas - Montalegre refere que o projeto terá um impacte muito significativo nos 
territórios abrangidos e nas populações locais, seja pelo impacte visual dos postes, seja pelos campos 
eletromagnéticos que poderão originar vários problemas para a saúde pública, conforme comprovam 
diversos estudos desenvolvidos por organismos de elevada credibilidade. Também a biodiversidade dos 
concelhos abrangidos (nomeadamente, do concelho de Montalegre) ficará muito afetada, podendo alterar 
as rotas de migração de várias espécies e deteriorando os habitats naturais das espécies locais, 
nomeadamente o lobo ibérico e o gado de raça barrosã, que convivem harmoniosamente, lado a lado. E 
relembra que o concelho de Montalegre detém duas distintas classificações atribuídas por organismos 
internacionais - Património Agrícola Mundial, pela FAO, e, Reserva Transfronteiriça da Biosfera Gerês-
Xurés, pela UNESCO - as quais poderão ser afetados negativamente. Além dos impactes na saúde humana e 
na biodiversidade, também será notória a descaracterização da paisagem com as enormes torres e linhas a 
poluir visualmente as belezas naturais das serras desta região.    

A Fraga Miranda Unipessoal gere dois estabelecimentos turísticos- uma casa de Turismo de Habitação e 
um Alojamento Local- tendo nos seus quadros dois postos de trabalho; Os hóspedes/clientes são oriundos 
das mais diversas nacionalidades e procuram estes empreendimentos para, a partir deles, desfrutar das 
magníficas paisagens das serras do Gerês e da Cabreira; Ao longo dos anos, estas paisagens têm sido cada 
vez mais afetadas pela colocação de postos de alta tensão e muito alta tensão, bem como pelo impacto de 
uma subestação elétrica e um posto de corte, ambos a menos de dois quilómetros dos alojamentos. A 
construção de mais uma linha de muito alta tensão que atravessará toda a Serra da Cabreira, diminuirá 
consideravelmente o potencial turístico da região, dificultando a viabilidade económica da empresa, bem 
como a manutenção dos postos de trabalho, pelo que manifesta a sua oposição ao projeto. 

Dois outros cidadãos referem, para além dos já referidos impactes para a freguesia de Campos, ser 
possuidores uma exploração agrícola sendo que os seus animais refugiam-se sobretudo no corredor de 
floresta onde está prevista a passagem da linha. Com o abate da floresta, os animais procurarão locais mais 
longínquos o que acarreta mais despesa e mais trabalho para os poder controlar.  

Quanto à freguesia de Salto apesar do reconhecimento uma melhoria significativa do traçado que se 
apresenta numa faixa mais próxima do limite da freguesia, como diz outra cidadã, mantem-se a 
preocupação pela afetação da região do Barroso, única em Portugal a receber uma dupla distinção: 
Património Agrícola Mundial, atribuída pela FAO das Nações Unidas e Reserva Mundial da Biosfera, 
atribuída pela UNESCO. Esta dupla distinção apenas é concedida a regiões que gozem de condições naturais 
de exceção, que mantenham inalteradas as paisagens rurais e que preservem métodos tradicionais 
ancestrais de agricultura e pastoreio e ficará muito comprometida com o projeto de linha. 

As restantes entidades, cujos contributos a seguir se sintetizam, não se opõem ao projeto por o mesmo não 
colidir com outros da sua competência.  

A AGIF apresenta, quanto à proposta de traçado para o desenvolvimento da linha e atenta a eventuais 
condicionalismos no âmbito das Redes de Defesa da Floresta previstas no Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta contra incêndios, o conjunto de contributos que a seguir se enunciam: 

Sobre a rede de pontos de água: não foram evidenciados impactes sobre os pontos de água que integram a 
rede de pontos de água definida nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

Sobre a Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível: a análise da proposta de traçado da LRBP.VRM 
1/2, a 400 KV evidencia a existência de troços sobrepostos à RPFGC, numa extensão de 4 488 metros, sem 
que se tenha desenvolvido sobre os impactes na garantia da funcionalidade da RPFGC instalada, 
nomeadamente quanto aos condicionalismos provocados na intervenção direta de combate ao fogo, sejam 
por meios terrestres ou por meios aéreos, destacando-se os seguintes troços: 
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1) Subestação Ribeira de Pena/P01 a P02 – 580 metros; 2) P07 a P10 – 1218 metros; 3) P12 a P17 – 1670 
metros; 4) P36 a P39 – 1600 metros. 

Da análise técnica efetuada, a instalação da linha elétrica de acordo com o traçado proposto condicionará 
de forma permanente o desenvolvimento pleno das operações de combate a incêndios rurais ancorados na 
RPFGC existente, comprometendo dessa forma a eficácia e segurança das operações de supressão naquele 
território e, também, os investimentos públicos efetuados pelas entidades da administração central e local 
na instalação e manutenção daquela infraestrutura. 

Sobre a Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível: a proposta do desvio da linha elétrica entre o 
apoio 43 até ao apoio 48, para um corredor adjacente à linha elétrica já existente, permite sobrepor o 
traçado da linha elétrica a uma parcela de Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustíveis (MPGC) 
definidos no PMDFCI de Vieira do Minho, numa extensão de 1 045 metros, maximizando a concentração da 
área de gestão de combustível, salvaguardando uma importante área de povoamentos de Pinus sylvestris, 
Betula celtibérica, Pseudotsuga menziesii e folhosas ripícolas. 

Dessa forma, será possível potenciar a rede secundária de FGC associadas à infraestrutura proposta a 
outras FGC associadas a outras infraestruturas de DFCI, aumentando a efetividade da compartimentação da 
paisagem alcançada com FGC ou MPGC de maior dimensão. 

A ANAC informa que o traçado da linha não é abrangido por qualquer servidão aeronáutica civil, nem 
interfere com superfícies de proteção de aeródromos civis certificados ou pistas para ultraleves autorizadas 
pela ANAC e não constitui também obstáculo a pontos de recolha de água por aeronaves envolvidas ao 
combate de incêndios rurais (pontos de scooping). Uma vez que se encontra prevista a balizagem diurna de 
todos os vãos que compõem a linha e que estão nas condições a que se refere o ponto 3.1 “Construções ou 
quaisquer outros equipamentos considerados obstáculos”, da Circular de Informação Aeronáutica 10/03, 
de 6 de maio, “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”, (vãos 4-5, 6-
7, 19-20, 20-21, 28-29, 30-31, 31-32, 34-35, 35-36, 45-46, 47-48, 51-52, 54-55 e 60-61), o parecer da ANAC 
é favorável ao projeto. 

A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das 
suas atribuições e competências, pelo que nada tem a opor. 

A DGEG informa, quanto aos recursos energéticos: na área abrangida pelo projeto não existem, à data, 
servidões de gás, no entanto, ressalva-se que a área de implementação do projeto poderá interferir com o 
desenvolvimento de redes de distribuição secundárias de gás natural, pelo que deverá o promotor 
contactar as empresas distribuidoras locais com vista à ponderação e harmonização de eventuais 
interferências; quanto aos recursos geológicos, mais propriamente a depósitos minerais (minas), a área 
abrangida pelo projeto interseta as seguintes áreas: Área Potencial de Lítio Barroso-Alvão S” definida na 
RCM n.º 11/2018 de 31/1; Área do Pedido de concessão MNPC3312 – “Borralha”, que se encontra em 
tramitação; Área do Pedido de prospeção e pesquisa MNPPP0482, “Viso” (Aviso 4386/2019, DR 53, Série II, 
15-03), em tramitação; Área de recuperação ambiental “Borralha”. Relativamente aos depósitos minerais 
considera possível a compatibilidade e coexistência da atividade de recursos geológicos com o projeto, 
desde que sejam salvaguardados os direitos dos recursos geológicos requeridos/atribuídos. No que respeita 
às massas minerais (pedreiras), apesar de à data não constar no registo de licenciamento nenhuma 
pedreira na área do estudo, o licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4 é efetuado pelas câmaras 
municipais pelo que recomenda a consulta a essas entidades. 

O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à 
Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua concretização. Contudo, adverte esta entidade, que a 
linha elétrica pode constituir um obstáculo aeronáutico, pelo que lhe deverá ser remetido, em fase prévia à 
construção, o projeto de execução com a indicação das coordenadas de implantação e altitudes máximas 
de cada apoio da linha de transporte de energia. Mais informa que a balizagem aeronáutica deve ser de 
acordo com as normas expressas no documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de 
maio”, da ANAC. 
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6. CONCLUSÕES 

O projeto da Linha Dupla Ribeira de Pena – Vieira do Minho, 1/2 a 400 kV, consiste numa linha dupla aérea 
de muito alta tensão, a 400 kV, a desenvolver entre a subestação de Ribeira de Pena, em construção e o 
posto de corte de Vieira do Minho, existente, num total de 62 apoios e cerca de 26,5 km. A Linha Elétrica 
atravessa os concelhos de Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho.  

A Linha Elétrica é de duplo circuito com os condutores dispostos em dupla bandeira, com cada terno 
(circuito) a ocupar um dos lados dos apoios. Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas 
convencionais, construídas a partir de perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de 
chapas de ligação e parafusos. 

Esta Linha Elétrica, em conjunto com a futura linha Feira – Ribeira de Pena a 400kV, permitirão criar as 
condições necessárias para o escoamento da produção do conjunto de centrais hidroelétricas localizadas 
na zona do Alto Tâmega, tornando assim viável a sua interligação à Rede Nacional de Transporte. 

O eixo em causa referente à Linha Dupla Ribeira de Pena- Vieira do Minho (LRBP.VRM) 1/2, a 400 kV está 
considerado no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT) na Área 2 – Trás-
Os-Montes e Eixo do Douro. 

O projeto não abrange áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou Sítios da Rede Natura 2000, nem 
Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, no entanto, apresenta alguma 
proximidade às seguintes áreas sensíveis: Zona Especial de Conservação (ZEC) Serras da Peneda e do Gerês 
(PTCON001) (a cerca de 2 km a norte); Parque Nacional de Peneda Gerês (a cerca de 2 km a norte); Zona 
Especial de Conservação (ZEC) Alvão/Marão (PTCON003) (a cerca de 4,6 km a sudeste); Parque Natural do 
Alvão (a cerca de 15 km a sul); Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra do Gerês (PTZPE002) (a cerca de 7 km 
a norte). 

Também não é intersectado qualquer corredor ecológico definido nos Programas Regionais de 
Ordenamento Florestal (PROF) de Entre Douro e Minho (Portaria nº 58/2019 de 11 de fevereiro) e PROF de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (Portaria nº 57/2019 de 11 de fevereiro), embora se localize nas proximidades 
dos corredores ecológicos correspondentes aos vales dos rios Ave e Tâmega. O projeto intersecta ainda, 
muito marginalmente, a Reserva da Biosfera Gerês-Xurés, na sua área de transição. 

No que diz respeito ao Regime Florestal, o projeto interfere com os perímetros florestais do Barroso, da 
Serra da Cabreira (Cabeceiras de Basto) e da Serra da Cabreira (Vieira do Minho).  

O projeto interceta ainda a área classificado do Barroso - Sistema Importante do Património Agrícola 
Mundial – GIAHS / FAO, que abrange todo o território pertencente ao concelho de Boticas e Montalegre 
sendo, por conseguinte, abrangido pelo projeto no seu atravessamento por este último (entre o apoio 26 e 
o apoio 47). 

No âmbito da avaliação desenvolvida e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de 
implantação considera-se como fatores ambientais relevantes os Sistemas ecológicos, Paisagem e 
Socioeconomia. 

 Os Sistemas ecológicos. Apesar da área de estudo não coincidir com nenhuma área integrada no 
sistema nacional de áreas classificadas, identificaram-se espécies classificadas, nomeadamente 
avifauna, que se encontram entre os grupos faunísticos mais afetados por esta tipologia de projeto. 
Também a presença de lobo ibérico (Canis lupus signatus) se verifica na área de estudo, sendo que o 
corredor da linha em apreço abrange a área de dispersão (e de possível contacto) de três alcateias 
identificadas e, inclusivamente, interceta a área de atividade de duas alcateias 

 A Paisagem, tendo em consideração a afetação de áreas com qualidade visual elevada. 

 A Socioeconomia, tendo em consideração o próprio objetivo do projeto. 

Nos Sistemas Ecológicos, prevê-se que os principais impactes sobre a fauna, decorrentes da fase de 
construção, correspondem à perda de habitat, à mortalidade por atropelamento de espécies com menor 
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mobilidade e à sua perturbação. No caso do o lobo-ibérico (Canis lupus signatus), parte do projeto 
desenvolve-se nas áreas de atividade de duas alcateias, sendo a esse nível que a perturbação e a perda de 
habitat se tornam mais preocupantes. Com efeito, trata-se de uma espécie muito sensível à presença 
humana e que requer manchas de habitat favorável de elevada dimensão para levar a cabo o seu ciclo de 
vida. 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos causados na fauna prendem-se com a mortalidade 
e alteração dos padrões de comportamento face à presença do novo elemento por parte da avifauna, e à 
perda e alteração do habitat. A ocorrência de colisões de espécies avifaunísticas ameaçadas com a 
infraestrutura está relacionada, entre outros aspetos, com a presença habitual de indivíduos nas 
proximidades da linha e com a interferência desta com habitats potenciais dessas espécies, corredores de 
migração ou com áreas importantes para a sua conservação. As áreas críticas para aves identificadas 
localizam-se a norte do corredor da Linha Elétrica. Todavia, o atravessamento do vale do rio Beça, da 
paisagem agrícola de salto e do vale do rio da Laje constituem áreas sensíveis para a avifauna, em face dos 
biótopos favoráveis que apresentam. O impacte da mortalidade inerente à colisão de aves é considerado 
negativo, permanente e irreversível, e a sua significância irá depender do estado das populações das 
espécies afetadas.  

Ao nível da Paisagem os impactes decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença 
permanente da Linha Elétrica e da faixa de proteção legal, visualmente disruptiva com a envolvente. A faixa 
desprovida traduz-se numa perda de qualidade cénica, dado haver abate de vegetação, sobretudo, de 
porte arbóreo, e por ser uma faixa linear, ou seja, os contornos deste corredor são artificiais. O impacte 
visual negativo faz-se sentir em sobretudo em três situações, sobre as povoações, as vias rodoviárias 
(observadores temporários) e áreas de qualidade visual elevada. Nas áreas de qualidade visual elevada 
regista-se um efeito de mosaico cultural e, correspondem a áreas com valores/atributos visuais, 
predominantemente, naturais como: áreas agrícolas; espaços naturais; pastagens/lameiros; matos; 
afloramentos rochosos; povoamentos florestais de castanheiros; povoamentos florestais de folhosas e 
carvalhos; vegetação ripícola; cursos de água e planos de água. Nesta classe importa ainda destacar 
algumas das áreas com valor visual muito significativo: a área de Património Agrícola Mundial do Barroso 
(GIAHS do Barroso); Geossítio “Toco-Soutinho”; Depósito Glaciário do Soutinho; Moreia dos Gaviões e 
Caldeirão. A afetação da integridade visual tem um impacte de significativo a muito significativo, sendo de 
destacar o atravessamento da área de património agrícola mundial do Barroso pela Linha Elétrica, ainda 
que este se faça numa zona mais periférica. No que se refere à minimização dos impactes visuais negativos 
gerados pelo projeto, verifica-se que a maior minimização ocorrerá apenas ao nível das áreas físicas de 
implantação, evitando, ao máximo a afetação de afloramentos rochosos. 

Para o fator ambiental Socioeconomia, destacam-se os impactes positivos associados ao próprio objetivo 
do projeto. A Linha Elétrica irá permitir criar as condições necessárias para o escoamento da produção do 
conjunto de centrais hidroelétricas localizadas na zona do Alto Tâmega, tornando assim viável a sua 
interligação à Rede Nacional de Transporte. Como impactes negativos destacam-se a afetação da 
população, além dos relacionados com os incómodos causados decorrentes dos trabalhos de construção e 
à perda de rendimentos pela ocupação dos terrenos, a perturbação que esta tipologia de projeto gera na 
população em geral quando afetada pela implantação de uma Linha Elétrica de muito alta tensão. Este tipo 
de impacte pode verificar-se com a participação negativa que se verificou ao nível da consulta pública. 

Na consulta pública, destaca-se o parecer da Câmara Municipal de Montalegre que continua a não ser 
favorável a este novo traçado da Linha Elétrica. Verifica-se que esta exposição, e outras apresentadas, 
consideram que o projeto irá induzir impactes negativos significativos e não minimizáveis nas áreas por ele 
transpostas. 

Relativamente ao ordenamento do território, verifica-se que o projeto não contraria as disposições 
regulamentares das categorias de espaços dos Planos Diretores Municipais dos concelhos afetados. Tal não 
obsta, contudo, à necessária articulação com os municípios em causa e à obtenção dos pareceres 
aplicáveis, nomeadamente no que se refere ao cumprimento dos requisitos de edificabilidade dos seus 
Planos Diretores Municipais. Quanto à afetação de áreas integrantes da REN, a pronúncia favorável da 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte no âmbito do presente procedimento de 
AIA, compreende a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN. 

Face ao exposto, tendo em conta os impactes positivos identificados e que os impactes negativos acima 
referidos podem ser na sua generalidade suscetíveis de minimização, propõe-se a emissão de decisão 
favorável condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE À CONSTRUÇÃO  

Apresentar, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

1. Resultados da prospeção arqueológica efetuada, das áreas destinadas aos novos acessos ou daqueles 
que são previstos melhorar, de áreas de estaleiros, depósitos temporários, caso estes locais se 
encontrem fora das áreas já prospetadas. Apresentar a avaliação de impactes.  

2. Reformulação do Plano de Acessos, tendo em conta os resultados da prospeção, com apresentação das 
fichas de sítio das ocorrências patrimoniais afetadas pelos acessos, a avaliação de impactes e medidas 
de minimização propostas. 

3. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras, para a faixa dos 45 m, que deve 
incluir: 

- Cartografia mais precisa e atualizada à data próximo do início da obra com a localização das 
manchas de espécies vegetais exóticas invasoras. Neste âmbito, deve proceder-se à identificação e 
localização das manchas, ou núcleos, afetados por espécies vegetais exóticas invasoras, ao longo da 
faixa de proteção legal da linha e acessos, de forma a poderem ser cartografadas e incluídas no 
planeamento da desarborização/desmatação de forma a estas áreas terem um tratamento 
diferenciado e adequado por parte do Empreiteiro. A mesma visa também ser utilizada durante a 
fase de exploração.  

- Exposição das metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença que venha a ser 
identificada. 

- Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal. 

- Programa de Manutenção para a fase de exploração.  

4. Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha Elétrica. O plano deve ser 
constituído por peças escritas e desenhadas e nele devem constar os seguintes elementos: 

- Cartografia a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua preservação 
e proteção. 

- Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da 
plantação de espécies autóctones. 

- Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais de 
plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial.  

- Plano de Manutenção. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de 
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, 
para efeitos de concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra e das Shapefiles do layout final do 
projeto, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.
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Fase Prévia à Execução da Obra 

1. Atualizar a planta de condicionamentos.  

2. Incluir na planta de condicionamentos a totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas, nesta 
deve ser interdita, em locais a menos de 25 m das ocorrências patrimoniais, a instalação do estaleiro, 
novos acessos à obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes. 

3. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deve ser atualizada. 

4. A implantação dos apoios no terreno e o acesso aos mesmos deve evitar (afastar o mais possível) ou 
minimizar a afetação de afloramentos rochosos, destacando-se em particular os apoios 28, 30, 46, 49, 
59, 60 e 62, e os acessos aos apoios 29, 49, 59 e 60.  

5. A implantação do apoio 3 e a construção dos acessos aos apoios 1 e 3, deve ser efetuada com a 
participação da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, de forma a garantir que a adutora gravítica 
existente na proximidade (a cerca de 5,5 m) seja salvaguarda. 

6. Na definição de novos acessos a abrir e caminhos a beneficiar deve ser considerada a minimização da 
afetação das condicionantes identificadas no Plano de Acessos. 

7. Na abertura dos acessos novos e nos caminhos a beneficiar deve (devem): 

- 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; 

- 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 devem ser 
estilhados e espalhados no local de forma a manter os nutrientes no local.  

8. A intervenção nos terrenos inseridos nos perímetros florestais e na área classificada pela FAO como 
Património Agrícola Mundial da Região do Barroso, como Sítios GIAHS (Globally Important Agricultural 

Heritage Systems), deve ser a mínima necessária. 

9. Para aceder aos locais dos apoios dever-se-á privilegiar, sempre que possível, a utilização de caminhos 
já existentes. 

10. Contactar empresas distribuidoras de gás natural, para prevenir eventuais interferências do projeto 
com o desenvolvimento de redes de distribuição secundárias. 

11. Salvaguardar os direitos dos recursos geológicos requeridos/atribuídos dos depósitos minerais, tendo 
em consideração as áreas intersetadas pelo projeto, nomeadamente Área Potencial de Lítio Barroso-
Alvão S” definida na RCM n.º 11/2018 de 31/1; Área do Pedido de concessão MNPC3312 – “Borralha”, 
que se encontra em tramitação; Área do Pedido de prospeção e pesquisa MNPPP0482, “Viso” (Aviso 
4386/2019, DR 53, Série II, 15-03), em tramitação; Área de recuperação ambiental “Borralha”. 
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12. Consultar as câmaras municipais para verificar a eventual existência de pedreiras na área afetada pelo 
projeto. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

13. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta 
deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 

14. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem próximo das áreas de 
intervenção devem ser protegidos através da instalação de sinalização/vedações, a uma distância 
significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos por parte das 
máquinas em movimento. Destaca-se as áreas associadas aos apoios 14; 21; 22; 28; 40; 41; 42; 45; 48; 
51; 53; 54; 55; 58; e 61.  

15. Proteger os muros de pedra seca existentes devendo a sua delimitação ter em consideração a área de 
trabalho (400m2) de apoio à implantação dos apoios. Destaca-se as áreas associadas aos apoios, onde 
deve ser efetivamente aplicado: 14; 21; 22; 28; 40; 41; 42; 45; 48; 51; 53; 54; 55; 58; e 61.  

16. 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 a interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o 
acesso às propriedades. 

17. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário 
proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser 
realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

18. Realizar uma prospeção das áreas que serão afetadas para verificar a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras deve dar-se início 
à Implementação do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras, que deve ter 
continuidade para a fase de construção propriamente dita.  

19. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que: 

- Nos troços entre os apoios 20 e 41 não devem ser executados quaisquer trabalhos de construção 
da Linha Elétrica, inclusivamente abertura ou melhoramento de acessos, no período que vai desde 
1 de abril até 31 de agosto de cada ano. 

- As obras, em toda a Linha Elétrica, são interrompidas no período compreendido entre 1 hora antes 
do pôr-do-sol e 1 hora após o nascer do sol, inclusive, evitando a perturbação durante a noite e o 
crepúsculo, períodos de maior atividade do lobo. 

- Não são realizadas tarefas de desmatação durante o período de nidificação de espécies de avifauna 
(entre março e junho).  

- Os trabalhos são concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação; 

20. A implantação dos apoios deve respeitar sempre que possível a preservação de exemplares arbóreos 
de espécies autóctones, destacando-se o género Quercus e. Os indivíduos identificados e a preservar 
devem ser alvo de uma marcação, prevenindo qualquer tipo de afetação.  

21. Sinalizar os cabos de guarda das zonas críticas para as aves identificadas (entre os apoios 6 e 8 e os 
apoios 60 a 63) com BFD de espirais de fixação dupla de 35 cm de diâmetro, dispostos alternadamente 
de 10 em 10 metros em cada cabo de terra, o que em perfil resultará num espaçamento de 5 em 5 
metros. Devem ser adotadas duas cores distintas para a sinalização de cada cabo de terra (branco e 
vermelho/laranja), alternando as referidas cores em cada cabo de terra. Nos troços de linhas elétricas 
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em que, para dar cumprimento à circular aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, seja necessário efetuar 
balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, não será necessário aplicar sinalização 
para aves. 

22. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 
10/03, de 6 de Maio. 

23. As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a abertura de fundações, 
devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, 
culturas e gado. 

24. No corredor da Linha Elétrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação autóctone, 
preservando as unidades arbustivas e utilizando técnicas de poda das árvores, em detrimento do seu 
corte, no caso das espécies que não tenham crescimento rápido (carvalhos e bétulas). 

25. Na abertura de novos acessos, caso seja necessário atravessar linhas de água de regime torrencial 
colocar chapas ou manilhas para fazer o atravessamento. 

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

27. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra, procedendo, sempre 
que necessário à desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e linhas de 
água que possam ter sido acidentalmente afetados pelas obras de construção. 

28. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 

29. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). Deve ser efetuada uma 
abordagem aos valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem – vegetação, 
afloramentos rochosos, valores culturais (muros de pedra) e patrimoniais entre outros. 

30. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e 
entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as 
entidades com jurisdição na área de implantação do projeto, ou que desenvolvam atividades 
relevantes na área de influência do projeto, nomeadamente as Câmaras Municipais de Ribeira de 
Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho e o ICNF. 

31. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de 
freguesia e câmaras municipais. 

32. 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 nas atividades das populações. 

33. 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 da população local. 

34. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

35. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos 
o mais brevemente possível. 

36. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio 
eletrónico. Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de 
informação recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 
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37. Os estaleiros do projeto devem ser localizados em local a definir conjuntamente com a Equipa de 
Acompanhamento Ambiental, cumprindo sempre o disposto na planta de condicionamentos, e 
preferencialmente em áreas já infraestruturadas (p.e. campos de futebol, armazéns, etc.). Deve ser 
organizado nas seguintes áreas: 

- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

- Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 
impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

38. A área destinada ao estaleiro deve ser vedada em toda a extensão. Na vedação devem ser colocadas 
placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar 

39. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

40. Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deverá ser criado um sistema de drenagem de águas 
pluviais. 

41. Caso não seja um local infraestruturado, o estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Em 
alternativa, caso os contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as 
águas residuais devem drenar para uma fossa séptica estanque, a qual deve ser esvaziada sempre que 
necessário e removida no final da obra. 

42. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das diferentes 
áreas e dos locais onde se encontram os diversos contentores. Os contentores e outros equipamentos 
de armazenamento de resíduos devem estar devidamente identificados com uma placa referindo o 
tipo de resíduo a que se destinam. 

43. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 
obra. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos 
solos. 

44. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado o 
perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. A balizagem/ 
sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a obra, 
devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras em cada 
troço em obra. (CEABN: esta mm em substituição à tua 5.3.1.2, concordas?) 

45. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto nem na envolvente 
próxima. O betão necessário deve vir pronto de uma central de produção de betão devidamente 
licenciada. 

46. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária - vedações, paliçadas - no que 
diz respeito aos acessos - pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais sensíveis, de forma a 
permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

47. Implementar o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha Elétrica. 

48. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 
patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas 
durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de acompanhamento), situadas a menos de 
50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo 
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estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. A 
sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que devem ser 
regularmente repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, 
estas devem ser vedadas com recurso a painéis.  

49. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar 
eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro 
terá que articular atempadamente com o Dono da Obra e a equipa de supervisão, sobre a previsão das 
ações relacionadas com a remoção e revolvimento do solo (desflorestação/desmatação e decapagens 
superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo, a fim 
de ser providenciado o necessário acompanhamento arqueológico da obra.  

50. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desflorestações/desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, 
como a instalação do estaleiro. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo. 

51. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ 
(mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. 
Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural. 

52. As ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução do projeto, e 
por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante 
representação gráfica, fotográfica e textual. 

53. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 
entre outras). No caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das 
ocorrências identificadas, devem ser efetuadas sondagens de diagnóstico. 

54. Para a criação/beneficiação dos acessos aos apoios 34, 43, 51, 55, 59, 61 e 62 recomenda-se um 
Acompanhamento Arqueológico cuidado aquando da realização dos trabalhos.  

Desmatação e movimentação de terras 

55. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a 
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no 
período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais 
nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

56. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser 
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

57. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a execução 
da obra. 

58. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar 
ravinamentos e/ou deslizamentos. 

59. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do 
solo não devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi 
removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de 
recuperação. As pargas devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma 
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sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função do tempos de 
duração e das condições atmosféricas. 

60. A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 
veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

61. Nas áreas a desarborizar e 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 e deve seguir as orientações expressas no documento e cartografia elaboradas com 
este fim.  

62. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem ser 
objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser totalmente 
separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser 
reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

63. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

64. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no 
estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 
licenciados. 

65. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 
margens e leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

66. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

67. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações 
de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que 
a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

68. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 
previamente autorizado. 

69. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito. 

70. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, 
armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona 
de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

71. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser 
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa 
designada para o efeito. 

72. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais de 
onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro, sempre que possível e que 
os materiais tenham características geotécnicas adequadas. 
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73. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na 
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

74. O material lenhoso resultante da desflorestação e da desmatação deve ser devidamente encaminhado 
para valorização. 

75. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

76. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação 
e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos 
solos. 

77. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 
esse fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 
conteúdo.  

78. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade 
responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

79. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

80. São proibidas queimas a céu aberto. 

Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

81. A circulação nas vias que atravessam as localidades deverá ser efetuada a velocidade muito reduzida. 

82. Efetuar revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as suas condições de 
funcionamento são adequadas. 

83. A lavagem de betoneiras deve ser feita, preferencialmente, na central de betonagem de onde vem o 
betão. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deve proceder-se 
apenas à lavagem dos resíduos de betão das caleiras de escorrência junto ao local do apoio cuja, de 
modo a que os resíduos resultantes fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, no 
aterro das fundações. 

84. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetados/danificados no decurso da obra, 
com a maior brevidade possível. 

85. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para 
as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto 
possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

Fase final da execução das obras 

86. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem do 
estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a remoção de 
todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e limpeza destes 
locais. 

87. Após a concretização da obra, deve ser feito o acompanhamento das condições do revestimento 
natural das superfícies intervencionadas, de modo a verificar a recuperação e instalação da vegetação. 
Durante esta fase, devem ser também tomadas as necessárias medidas corretivas de possíveis zonas 
com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se 
encontre danificado ou mal implantado.  
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88. Efetuar a renaturalização das áreas intervencionadas, incluindo os caminhos abertos para colocação 
dos apoios, por regularização da morfologia do terreno, descompactação das áreas temporariamente 
utilizadas e posterior cobertura com a terra vegetal previamente decapada. 

89. Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em 
resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra. 

90. 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.  

91. Em fase de obra os muros de pedra solta que vierem a ser eventualmente desmontados devem ser 
reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original, 
empregando preferencialmente mão-de-obra local com este conhecimento, para evitar o arrumo de 
pedra seja dissonante com o realizado nos muros existentes. 

Fase de Exploração 

92. Implementar o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL) elétrica 
aérea devendo ser mantido, sempre que possível, a vegetação arbustiva e/ou arbórea. O corte/abate 
de árvores a ocorrer, apenas se pode realizar em situações particulares e justificadas, particularmente 
quando se trate de sobreiros, azinheiras e pinheiros mansos. A aplicação de técnicas de desbaste, a 
ocorrer, sobre as referidas espécies, deve ser o mais possível evitada e a ser necessária deve realizar-
se seletivamente sobre ramos do menor diâmetro possível. 

93. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 
empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de 
minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

94. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação 
de maquinaria e pessoal afeto, em áreas anteriormente não afetadas, deve efetuar-se o 
acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

95. As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas. 

96. Durante as intervenções de manutenção da Linha Elétrica devem ser evitadas afetações sobre áreas 
mais sensíveis, nomeadamente, com vegetação ribeirinha, carvalhais, e matos orófilos. Ao longo do 
corredor de proteção da Linha elétrica deverá preservar-se, sempre que possível, a vegetação 
arbustiva e utilizar-se técnicas de poda nas árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies 
que não tenham crescimento rápido (carvalhos e bétulas). 

97. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

98. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e 
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 

99. Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento 
de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações criado na fase de construção. Elaborar um 
relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos 
através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

Fase de Desativação 

100. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o promotor, no 
último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação 
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do projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal 
então em vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente 
as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos 
os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um 
plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- ponderação da remoção total ou parcial das fundações; 

- solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível com 
o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em 
vigor; 

- ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

- definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas da fase de 
construção, dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

101. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA  

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) proposto no EIA. Este 
Plano deve incluir todas as medidas definidas na DIA, e outras medidas que poderão ser determinadas após 
a obtenção de resultados de outros estudos ou planos/programas que se venham a realizar. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas que deve ser apresentado à Autoridade 
de AIA para análise e aprovação, antes do término da obra. O plano deve ter em consideração os seguintes 
aspetos: 

- Deve ser apresentado como documento autónomo. 

- 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. 

- 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. 

- Definição da camada a espalhar de forma a acomodar todo o volume das terras vivas/vegetais 
provenientes da decapagem com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com espécies. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Programa de Monitorização da Avifauna 

Implementar o programa de monitorização proposto no EIA, e ainda ter em consideração os pressupostos a 
seguir mencionados. 

Objetivos 

 Determinar a mortalidade de aves causada pelo projeto; 

 Determinar a indução de um efeito de barreira / área de exclusão da avifauna por parte da nova 
linha; 

 Avaliar a eficácia das medidas de minimização e, designadamente, da sinalização da linha. 

Parâmetros a Monitorizar 

 -Mortalidade de aves; 

 -Frequência de voo através e ao longo da linha elétrica; 

 -Índices de abundância de aves suscetíveis à colisão. 

Locais e Frequência de Amostragem 

 A amostragem deve abranger uma fase anterior à construção e uma duração mínima de três anos na 
fase de exploração. Devem ser feitas avaliações anuais dos resultados e da necessidade da 
continuidade do programa de monitorização para além desse período. 

 O programa de monitorização deve abranger pelo menos 20% das linhas a construir e devem ser 
prospetados troços sinalizados e não sinalizados, de forma a permitir uma avaliação sobre a eficácia 
das medidas de minimização e, nomeadamente, da sinalização. 

 A prospeção de cadáveres ao longo do traçado da linha deve abranger o maior número possível de 
biótopos, devendo ser selecionados, para a realização destas amostragens, troços prospetáveis onde 
seja possível maximizar o sucesso. 

 As campanhas de prospeção devem ser realizadas anualmente em quatro períodos distintos, 
correspondentes às épocas fenológicas das aves: invernada (inverno), nidificação (primavera), 
dispersão (início do verão) e migração pós-reprodutora (outono). As campanhas devem ser 
compostas por pelo menos quatro visitas consecutivas, realizadas com um intervalo máximo entre si 
de sete dias. O intervalo entre visitas pode ser adaptado em função dos resultados obtidos nos 
testes de decomposição/remoção de cadáveres. 

 Devem ser realizados testes de detetabilidade para determinação da taxa de detetabilidade de 
cadáveres, bem como testes de decomposição/remoção de cadáveres por predadores, nas quatro 
épocas fenológicas anteriormente referidas. Cada campanha para a realização destes testes deve ter 
a duração de sete dias, sendo a verificação dos cadáveres diária nesse período. Para que a estimativa 
de remoção seja representativa da área de estudo devem ser efetuados no mínimo três replicados 
para cada biótopo/habitat. 

 Para avaliar a frequência de voo através da linha e para estimar índices de abundância de aves 
devem ser realizados censos nas mesmas épocas em que as campanhas de prospeção de cadáveres 
serão efetuadas (invernada, nidificação, dispersão de juvenis e migração pós-reprodutora). De forma 
a garantir a significância estatística dos resultados, devem ser efetuados pelo menos dois pontos por 
biótopo, duas vezes por estação de amostragem. 
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Relação entre Fatores Ambientais a Monitorizar e Parâmetros do Projeto 

 A integração de toda a informação e dos dados recolhidos durante o período de monitorização deve 
permitir determinar quais os impactes das linhas sobre a avifauna local, se os houver, quais as 
espécies mais afetadas, quais os biótopos e épocas do ano mais sensíveis. Perante os resultados, 
será avaliada a necessidade de prolongamento da monitorização. 

 A comparação da mortalidade verificada durante as campanhas, com a frequência com que as aves 
atravessam as linhas, permite estimar probabilidades de colisão, sendo possível discriminar os 
resultados em função dos biótopos e da diversidade específica. A significância dos impactes pode ser 
assim avaliada com base na análise estatística da mortalidade, em termos das populações presentes 
na região atravessada pelas infraestruturas. 

Medidas de Gestão Ambiental a Adotar Face aos Resultados da Monitorização 

Em caso de verificação de situações consideradas críticas no que diz respeito à mortalidade de aves, em 
particular no que diz respeito a espécies importantes, em termos de conservação ou a um elevado número 
de espécies, deve ser ponderada a implementação de medidas adicionais, que devem passar pelo fomento 
e gestão do habitat de forma a contrariar a tendência de declínio verificada ou pela adoção de medidas 
adicionais tendentes à redução ou neutralização das colisões. 

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Revisão do Programa de Monitorização 

No final de cada ano de monitorização deve ser efetuado um relatório técnico (entregue num período 
máximo de 40 dias após a realização da última amostragem do ano), cuja estrutura deve estar de acordo 
com o anexo V da portaria 395/2015 de novembro, ou legislação posterior que a venha alterar. Esse 
relatório técnico deve apresentar os trabalhos efetuados no ano a que diz respeito, bem como uma 
comparação com os trabalhos dos anos precedentes, de modo a fazer todo o historial do programa de 
monitorização. Deve também avaliar a eficácia das metodologias utilizadas para a monitorização, bem 
como propor uma alteração das mesmas, caso a equipa responsável pelo programa entenda que se afigura 
necessário. 

No último ano dos trabalhos deve ser apresentado um relatório final com a descrição de todos os trabalhos 
desenvolvidos e resultados obtidos durante o programa. Este relatório final deve ser conclusivo quanto aos 
impactes provocados pelas linhas sobre a avifauna, em termos de efeito de exclusão e mortalidade, e 
desenvolver uma abordagem comparativa com outros trabalhos referentes a impactes de linhas elétricas 
sobre a avifauna, realizados em Portugal. 
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Carta de restrições à localização de estaleiros
e parques de materiais

Subestação e Posto de Corte

Posto de Corte Vieira do Minho

Subestação Ribeira de Pena (em construção)

Esquema de Folhas

LRBP.VRM 1/2 a 400kV

Apoios

Linha elétrica

Corredor em estudo

Faro

Beja

Viseu

Évora

Porto

Braga

Lisboa

Leiria

Guarda
Aveiro

Setúbal

Coimbra

Santarém

Bragança

Vila Real

Portalegre

Castelo Branco

Viana do Castelo

Enquadramento Nacional

Restrições à localização de estaleiros e parques de materiais

Domínio Público Hídrico

Reserva Ecológica Nacional

Reserva Ecológica Nacional

Habitats

Património cultural

Limite de concelho (CAOP2019)


