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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do Projeto da Linha Dupla Ribeira de Pena - Vieira do Minho 1/2 a 400 kV (adiante designada por 

LRBP.VRM 1/2, a 400 kV). 

O Projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução (PE), abrangendo os concelhos de Ribeira de Pena, 

Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho. 

O Resumo Não Técnico tem como objetivo resumir os aspetos mais importantes do EIA e encontra-se escrito 

numa linguagem que se pretende acessível à generalidade dos potenciais interessados, de modo a 

facilitar a participação de todos os interessados no processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

através da designada “Consulta Pública” do EIA. Sugere-se, para um esclarecimento mais pormenorizado, 

a consulta do EIA completo no sítio da internet da APA em www.apambiente.pt. 

O Projeto em apreciação é da responsabilidade da REN – Redes Energéticas Nacionais, S.A. (REN, S.A.), 

que assume a qualidade de Proponente. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ou seja, a entidade que autoriza a 

implementação do Projeto do ponto de vista ambiental, é a APA. 

A entidade licenciadora do Projeto, ou seja, a entidade que autoriza a implementação do Projeto do 

ponto de vista técnico, é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).  

O Projeto foi desenvolvido com o detalhe de Projeto de Execução, o que significa que já foram 

definidos todos os pormenores da sua conceção, não havendo mais nenhuma fase de avaliação ambiental 

do Projeto. 

O EIA foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, no período compreendido entre os 

meses de março e agosto de 2020. O Aditamento ao EIA foi elaborado em outubro de 2020. 

O EIA é constituído por oito volumes, cada um com o seguinte conteúdo: 

Volume 1 – Resumo Não Técnico, que constitui o presente volume; Volume 2 – Relatório Síntese, que 

inclui toda a informação relevante sobre o Projeto, a caracterização do estado atual do ambiente a ser 

afetado pelo Projeto, a identificação e avaliação dos efeitos no ambiente associados à implementação 

do Projeto nas suas diferentes fases (construção, exploração e desativação), as medidas de minimização 

a implementar, e todos os elementos considerados relevantes para a compreensão da avaliação 
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efetuada; Volume 3 – Peças desenhadas do EIA, que permitem melhor compreender o projeto e a 

análise efetuada no âmbito dos impactes; Volume 4 – Anexos Técnicos, que inclui os elementos técnicos 

que fundamentam as afirmações e conclusões constantes no Relatório Síntese; Volume 5 - Estudo das 

Grandes Condicionantes Ambientais e Volume 6 – Proposta de Corredores Alternativos, que 

abrangeram uma vasta área entre a subestação de Ribeira de Pena e o Posto de Corte de Vieira do 

Minho, estudando-se várias alternativas que foram evoluindo com base nas avaliações ambientais e dos 

pareceres das diversas entidades contactadas; Volume 7 – Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra onde são estabelecidos os procedimentos que a equipa de Acompanhamento Ambiental terá de 

realizar para fiscalizar a atividade do empreiteiro em termos ambientais; e Volume 8 – Plano de 

Acessos onde são delineados os acessos necessários a cada um dos apoios. 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o EIA foi seguido de um 

Aditamento, com o objetivo de a dar resposta a cada uma das questões colocadas pela Comissão de 

Avaliação do EIA. 

2 PORQUÊ O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL? 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro (que republica o Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro), a LRBP.VRM 1/2, a 400 kV está sujeita a Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), conforme estabelecido no número 19 do Anexo I de referido diploma legal, que refere que estão 

sujeitas a AIA as “linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e 

cujo comprimento seja superior a 15 km”.  

Desta forma, o EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os efeitos (impactes) diretos e indiretos do 

Projeto da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, que envolve a construção de uma linha elétrica aérea, a 400kV, 

com uma extensão de cerca de 26,5 km. 

O EIA será posteriormente objeto de consulta pública, culminando o procedimento de AIA com a emissão 

de uma declaração (designada por Declaração de Impacte Ambiental – DIA), que será obrigatoriamente 

considerada na autorização do Projeto.  

3 JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA SUA LOCALIZAÇÃO 

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 
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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 esta 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. O posto de corte de Vieira do Minho e a subestação da Feira são duas instalações da 

RNT atualmente em serviço. Ribeira de Pena será uma subestação nova, presentemente em fase de 

construção, à qual está prevista a ligação das principais centrais do Alto Tâmega. 

A ligação a 400 kV entre a subestação de Ribeira de Pena e o posto de corte de Vieira do Minho, 

através da linha dupla a 400 kV, constitui o projeto em análise no presente estudo. 

Esta nova ligação (LRBP.VRM1/2) 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 

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 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 

1/2) está considerado no PDIRT na Área 2 – Trás-Os-Montes e Eixo do Douro, conforme enquadramento 

na FIGURA 1. 

 

FIGURA 1 - Esquema Ilustrativo das Intervenções Previstas na RNT. 
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4 ANTECEDENTES DO EIA E DO PROJETO 

A 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, foi decidido refazer os estudos ambientais para uma 

nova submissão a AIA, que se apresentam no EIA. 

As principais motivações que estiveram na origem da Declaração de Impacte Ambiental Desfavorável, 

emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente e que tentaram ser resolvidas com o Projeto, agora em 

avaliação. As principais motivações identificadas foram: 

• Área de estudo abrangendo, na sua maior parte, território classificado pela FAO como Sítio 

GIAHS, Património Agrícola Mundial; 

• Existência, na zona próxima ao Posto de Corte de Vieira do Minho do Geossítio de relevância 

nacional “Toco-Soutinho”; 

• Afetação dos Perímetros Florestais da Serra da Cabreira e do Barroso; 

• 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 Elétrica, 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; 

• Interferência do traçado com a freguesia de Salto, sendo esta, de acordo com o referido pela 

Câmara Municipal de Montalegre, “o centro da área de produção de bovinos da raça Barrosã. 

Após a definição do melhor corredor para a passagem da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, deu-se início a um 

novo projeto de execução da Linha Elétrica.  Foram analisadas em gabinete as localizações dos apoios 

da Linha Elétrica, tendo sido posteriormente efetuada uma visita ao local, com a equipa de ambiente, de 

forma a identificar as situações mais críticas no que diz respeito à localização dos apoios e respetivos 

acessos. Alguns apoios sofreram assim algumas relocalizações, tendo o traçado da Linha Elétrica sido 

aferido em conformidade.   
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5 EM QUE CONSISTE O PROJETO EM ANÁLISE? 

O Projeto em avaliação corresponde à ligação, a 400 kV, entre a Subestação de Ribeira de Pena (SRBP), 

em construção, e o Posto de Corte de Vieira do Minho (PCVRM) existente. 

O Projeto da Linha Elétrica Ribeira de Pena – Vieira do Minho 1/2, a 400 kV (LRBP.VRM 1/2, a 400 kV) 

implicará a construção de um troço de linha dupla entre a SRBP e o PCVRM, num total de 62 apoios numa 

extensão de cerca de 26,5 km. 

Para além da construção de um troço de linha dupla, o Projeto em análise implicará ainda a modificação 

da ligação das linhas Central de Frades – Frades 1 e Central de Frades – Frades 2, a 400kV, a ser 

efetuada no apoio 63 existente, que permite a ligação ao Posto de Corte de Vieira do Minho, numa 

extensão de cerca de 200 m. 

LOCALIZAÇÃO 

Em termos regionais, o corredor da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV localiza-se na Região Norte (NUT II), nas 

Sub-Regiões Alto Tâmega e Ave (NUTS III), integrando administrativamente os concelhos e freguesias 

apresentados no QUADRO 1 e na FIGURA 2. 

QUADRO 1 – CONCELHOS E FREGUESIAS ABRANGIDOS PELO PROJETO. 

NUT III CONCELHO FREGUESIA 
LRBP.VRM 1/2, A 400 KV 

APOIOS 

Alto Tâmega 
Ribeira de Pena 

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

AP1 a AP6 

Montalegre Salto AP26 a AP47 

Ave 

Cabeceiras de Basto 
União das Freguesias de 
Gondiães e Vilar de Cunha 

AP7 a AP25 

Vieira do Minho 
União das Freguesias de Ruivães 
e Campos e Rossas 

AP48 a A63 

 

A LRBP.VRM 1/2, a 400kV desenvolve-se a partir da SRBP, infletindo para norte até à zona do apoio 

n.º 6, onde inflete para noroeste até ao PCVRM. 
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ELEMENTOS DO PROJETO 

Do ponto de vista técnico, o Projeto em estudo é constituído pelos elementos estruturais normalmente 

utilizados pela REN, S.A. nas linhas elétricas da Rede Nacional de Transporte: apoios, cabos condutores, 

cabos de guarda, cadeias isoladoras, fundações dos apoios e circuitos de terras dos apoios. 

Apoios: num total de 62, os apoios são constituídos por 

estruturas metálicas treliçadas convencionais. Em cada apoio 

existirá sinalização claramente visível do solo com as 

seguintes características: chapa de sinalização ou de 

advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o n.º de 

ordem do apoio na linha; chapa de identificação com o nome 

(sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento 

responsável. Adicionalmente, todos os apoios localizados junto 

de vias de comunicação e zonas urbanas, serão equipados 

com placas sinaléticas com o logotipo da REN, S.A..  

Para além desta sinalização serão colocadas as chapas de 

sinalização para visualização aérea. 

Cabos: são compostos por cabos condutores, fios de alumínio e aço que transportam a energia, e por 

cabos de guarda (cabos sem energia), que têm como principal função a proteção da instalação contra 

descargas atmosféricas. Para diminuir os danos provenientes das vibrações, são colocados nos cabos 

(quer condutores quer de guarda) amortecedores de vibração. 

Cadeias de isoladores: a ligação dos cabos condutores aos apoios é efetuada através de cadeias de 

isoladores, consistindo no isolamento dos condutores aquando da fixação destes aos apoios. São 

fundamentalmente constituídas por isoladores e acessórios metálicos que os ligam nas duas extremidades 

ao apoio e aos cabos condutores. 

Fundações dos apoios: são constituídas por quatro maciços de betão independentes, com sapatas em 

degraus e armadura em aço. 
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(Fundações dos apoios) 

Circuitos de terra: todos os apoios são ligados à terra por meio de circuitos de terra. 

De acordo com a circular de Informação Aeronáutica do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) – 

Circular n.º 10/03, de maio de 2003, que estabelece as limitações e altura e balizagem de obstáculos 

artificiais à navegação aérea – considera-se necessário efetuar a sinalização diurna de cabos e apoios. 

A sinalização diurna dos cabos de guarda é efetuada através de bolas alternadamente de cor branca 

e laranja internacional, espaçadas de 60 m e dispostas em ziguezague. Por sua vez, a balizagem diurna 

dos apoios na pintura em faixas de cor alternadamente vermelha ou laranja internacional e branca. As 

faixas a pintar correspondem a troços das estruturas, por forma a realçar a sua forma e dimensões. As 

faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional. 

Serão balizados com sinalização diurna os seguintes vãos: 

QUADRO 2 – VÃOS A BALIZAR 

VÃOS COMPRIMENTO DOS VÃOS (M) 

4 - 5 558,99 

6 - 7 813,48 

19 - 20 585,82 

20 - 21 841,01 

28 – 29 565,55 

30 - 31 598,83 

31 - 32 521,57 
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VÃOS COMPRIMENTO DOS VÃOS (M) 

34 - 35 680,28 

35 - 36 544,15 

45 - 46 532,12 

47 - 48 521,76 

51 - 52 744,94 

54 - 55 693,15 

60 - 61 667,81 

 

De acordo com a análise efetuada no 

presente Estudo de Impacte Ambiental prevê-

se a sinalização salva-pássaros no vão dos 

apoios 6-7, 60-61, 61-62 e 62-63.  

Por conseguinte será efetuada uma 

sinalização preventiva com montagem de BFD 

de 10 em 10 metros em cada cabo de terra, 

dispostos alternadamente, 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). 

(Sinalização – pormenor de dispositivos de balizagem para aeronaves e aves) 

 

Na FIGURA 3, apresenta-se o Projeto da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, sobre a Carta Militar à escala 

1/25 000. 
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ATIVIDADES DO PROJETO 

Fase de construção 

A construção da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV envolverá, de forma genérica, as seguintes atividades: 

• Instalação dos estaleiros e parques de material: a localizar preferencialmente em locais 

infraestruturados existentes na proximidade da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV. 

• Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos provisórios: sempre que possível são 

utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada com os 

respetivos proprietários, tendo-se em consideração a ocupação dos terrenos, a época mais 

propícia (após as colheitas, por exemplo). Nas áreas com sensibilidade ecológica, a abertura ou 

melhoria de acessos é, sempre, avalizada pela equipa de acompanhamento ambiental. 

• Desmatação e abertura da faixa de proteção: tem lugar apenas na envolvente dos locais de 

implantação dos apoios, numa área aproximada de 400 m2, dependente das dimensões dos 

apoios a utilizar e a densidade da vegetação. 

• Abertura da faixa de proteção (ou segurança): sempre que necessário é constituída uma faixa 

de proteção com 45 m de largura máxima, limitada por duas retas paralelas e distanciadas 22,5 

m do eixo da linha, onde se pode proceder ao corte ou decote das árvores para garantir as 

distâncias de segurança exigidas pela legislação em vigor. Esta atividade é realizada com o 

recurso a motosserras. 

• Trabalhos de topografia: estes trabalhos incluem a piquetagem e marcação de caboucos dos 

apoios. 

• Abertura de caboucos: esta atividade é realizada com recurso a retroescavadoras e a circulação 

de maquinaria ocorre numa área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação 

dos apoios. Esta escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, 

dependendo das características geológicas dos locais de implantação dos apoios. 

• Construção dos maciços de fundação: inclui a instalação da ligação à terra. Envolve operações 

de betonagem no local com recurso a betão proveniente de centrais de betão próximas e 

enchimento e compactação dos caboucos com os produtos resultantes da escavação. 

• Montagem e levantamento dos apoios: transporte e levantamento das estruturas metálicas, 

assemblagem, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são 

transportadas para o local e levantadas com o auxílio de gruas. 

• Colocação dos cabos: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e 

de guarda. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas 
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aéreas, linhas telefónicas, entre outras, são montadas estruturas porticadas para a sua proteção 

durante os trabalhos de montagem. 

• Colocação de dispositivos de balizagem aérea: sinalização para aeronaves e dispositivos salva-

pássaros. 

• Regularização do solo e limpeza dos locais de trabalho; na zona dos apoios, nos acessos; 

reposição das condições existentes anteriormente à implementação dos apoios. 

No que diz respeito à movimentação diária de pessoal para as diversas frentes de obra (número 

variável), resumem-se a deslocações de curta duração para o transporte dos trabalhadores (normalmente 

veículos de 9 lugares) nos períodos da manhã, hora do almoço e ao final o dia, utilizando 

preferencialmente as viais de comunicação existentes. 

Quanto ao transporte de equipamentos, maquinaria, e material, refere-se o seguinte: 

• Será maioritariamente feito em carrinhas de cabine dupla até 3,5 toneladas ou camiões de 2 

eixos até 5 toneladas (sobretudo durante a montagem dos cabos); 

• No decorrer da execução das fundações, são utilizadas retroescavadoras para escavação dos 

caboucos que usualmente não têm viagens diárias de ida e volta, permanecendo numa frente de 

obra até concluídos os trabalhos e serem transferidos para outra frente; 

• As autobetoneiras, com capacidade até 8 m3, utilizarão os trajetos definidos entre a central de 

betão e os locais dos apoios, havendo sempre a preocupação de selecionar uma central de betão 

tão próxima quanto possível do local da obra; 

• Os atados das cantoneiras, que constituem os apoios, são transportados do estaleiro para os 

locais de implantação, normalmente em camiões de 2 eixos com capacidade até 13 toneladas; 

• O levantamento dos apoios é feito por gruas-automóvel, com capacidade variável entre 25 e 

120 toneladas (normalmente uma por apoio). 

Não é previsível que aconteçam situações de constrangimentos de trânsito, referindo-se ainda a este 

propósito que, previamente ao início dos trabalhos, serão contactadas as entidades locais e competentes 

para a apresentação e divulgação do planeamento dos trabalhos previstos. 

Fase de exploração 

Nesta fase têm lugar as atividades 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;  
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• 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. 

 

Fase de desativação 

A REN, S.A. não prevê o abandono da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, procedendo antes, às alterações que 

considere necessárias. No entanto, considera-se, no caso da sua eventual desativação, que as atividades 

associadas serão semelhantes às da fase de construção. Desta forma, as fundações são escavadas até 

cerca de 80 cm de profundidade, para retirar os materiais que as compõem, ficando o restante das 

fundações enterrado e recoberto com terra. Normalmente, os maciços das fundações são partidos, 

retirando-se os elementos metálicos e ficando com os restos de betão enterrados nas covas. 

A desativação da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, processa-se assim, pela seguinte ordem: 

• Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 

• Desmontagem das cadeias de isoladores e acessórios; 

• Desmontagem dos apoios e respetivas fundações. 

 

TEMPO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SEU CUSTO 

Prevê-se o início da obra no primeiro trimestre de 2021, com a emissão da licença de estabelecimento, 

e pretende-se que a entrada em serviço da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV ocorra até ao final de 2021. 

O custo estimado deste investimento é de catorze milhões, duzentos e cinquenta mil euros 

(14,25M €). 
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6 COMO É A ZONA ONDE SE INSERE O PROJETO? 

A descrição do estado atual do ambiente consistiu na caracterização do corredor LRBP.VRM 1/2, a 400 

kV (área de estudo), apresentado na FIGURA 3, e foi efetuada com base nas seguintes áreas temáticas 

(fatores ambientais), tendo sido atribuída uma classificação de três níveis, consoante a sua importância 

face às características do projeto de uma linha e aos potenciais efeitos que a mesma pode ter no ambiente 

e no território: 

 

A descrição que se segue aborda os aspetos mais relevantes de cada uma das áreas temáticas 

analisadas. 

Clima e alterações climáticas: a área de estudo apresenta características de clima de tipo temperado 

e húmido, com verões secos e temperados, sendo a temperatura média anual de 9,9ºC. Nos cenários de 

alterações climáticas é expetável, na região do Projeto, um aumento de temperatura média anual e em 

especial das máximas, uma diminuição da precipitação média anual. Prevê-se ainda uma diminuição do 

número de dias de geada e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

Geomorfologia, Geologia e Sismicidade: a área de estudo situa-se no Maciço Antigo, na Zona Centro-

Ibérica, no limite com a Zona de Galiza Média Trás-os-Montes, numa zona de morfologia acidentada, 

com predominância de granitos, em presença também de xistos. As altitudes rondam os 520 m na zona 

do apoio 1. Atinge a altitude mais elevada no apoio 40 (1103 m), na cumeada das bacias hidrográficas 

do rio do Ouro, ribeira de Amiar e rio de Saltadouro. A partir daí, a altitude vai descendo até ao apoio 

63, onde a cota altimétrica ronda os 700 m. Em toda a extensão o relevo é acidentado. 

Factores Ambientais 
Muito Importantes

•Solos e Ocupação do solo

•Sistemas ecológicos

•Paisagem

•Ordenamento do território e 

Condicionantes ao uso do solo

•Património cultural

•Componente social

•Saúde ambiental

Factores Ambientais Importantes

•Geologia e Geomorfologia

•Gestão de resíduos

•Ambiente sonoro

Factores Ambientais 
Pouco Importantes

•Clima e Alterações climáticas

•Recursos hídricos e Qualidade da 

água

•Qualidade do ar
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Recurso 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 - RH2. A área 

dos apoios 34 a 63 desenvolve-se na massa de água subterrânea Maciço Indiferenciado da Bacia do 

Douro - RH3.  

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. Devido essencialmente às 

formações graníticas, a vulnerabilidade à poluição na área de estudo é muito variável. Normalmente, em 

rochas ígneas fraturadas ou alteradas, a vulnerabilidade à poluição, pode ser considerada média a 

variável.  

Recursos hídricos superficiais: a área de estudo 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. Estas sub-bacias, dividem-se em várias 

sub-bacias de massas de água superficiais. Salienta-se o atravessamento do rio Beça (água superficial 

rio Tâmega) e do rio da Peneda (massa de água superficial rio de Saltadouro, afluente do Cávado), com 

regime de escoamento perene.  

No âmbito do estado global da qualidade das massas de água superficiais onde se insere a área de 

estudo, verifica-se que no geral tem uma classificação Bom. 

Destacam-se ainda na área de estudo como linhas de água mais importantes, a ribeira de Lamas do 

Miró, ribeira de Beçós, ribeira do Bragadouro e ribeira de Tranquilho. 
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Solos e ocupação do solo: na área de estudo são predominantes os Regossolos úmbricos, da região de 

Entre Douro e Minho, e os Leptossolos úmbricos, da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em termos de 

aptidão, verifica-se que predominam os solos sem aptidão agrícola, bem como os solos com aptidão 

florestal marginal a moderada. Existem, contudo, uma pequena parte de solos com aptidão agrícola 

marginal.  

Relativamente a áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), salienta-se que estas 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.  

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. Na área de estudo predominam 

os matos e as explorações florestais, sobretudo de pinheiros. 

Ecologia: a vegetação da área de estudo faz-se representar fundamentalmente por comunidades 

arbustivas (urzais e tojais) e por formações herbáceas (prados e juncais). Os carvalhais assumem-se pelas 

formações de Quercus robur em áreas de vale e sobre solos compensados, sendo substituídos pelos 

carvalhais de Quercus pyrenaica. A área de estudo apresenta uma diversidade florística apreciável, tendo 

em conta que a área de estudo se insere numa região com elevado potencial para a ocorrência de 

espécies com elevado valor de conservação. 

Relativamente à fauna, ocorrem potencialmente várias espécies com estatutos de ameaça elevados ou 

quase ameaçadas. De entre as espécies mais ameaçadas, sete apresentam riscos de colisão elevados a 

intermédios com linhas elétricas. Destacando-se, pelo seu estatuto de conservação elevado e pela maior 
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probabilidade de ocorrência, as espécies tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e açor (Accipiter 

gentillis). 

Paisagem: analisando a área de estudo da paisagem observa-se um relevo movimentado, em que as 

áreas mais elevadas correspondem às linhas de festo dos principais cursos de água, verificando-se que 

os pontos mais elevados ocorrem junto às serras da Cabreira, das Torrinheiras e das Lojas, assim como 

junto ao topónimo Lomba da Seixa. Nos vales dos rios principais atravessados pela área de estudo (vale 

do rio Cávado, Rabagão, Beça, Tâmega e respetivos afluentes) as cotas chegam a descer aos 200 m.  

A sul a paisagem é dominada pelos povoamentos florestais, compostos fundamentalmente por 

monoculturas de pinheiro-bravo. Destacam-se também carvalhos em povoamentos florestais mistos, 

sobretudo destas duas espécies. No setor central da área de estudo predominam os matos, associados 

na sua maioria a afloramentos rochosos. Os povoamentos de pinheiro estão também presentes, mas com 

menos expressão. Nas zonas mais planas dominam as pastagens, tanto cultivadas como naturais. A norte, 

apresenta-se uma diversidade de usos agrícolas, intercalados com algumas manchas florestais. Esta 

paisagem é também caracterizada pela densidade e dispersão do povoamento, acompanhado também 

por uma maior rede de vias comunicação, comparativamente com a restante área de estudo, em geral, 

pelos sinais de relativo vigor das atividades económicas, sobretudo ligadas à agricultura, mas, também, 

à indústria e serviços. 

A área em estudo da paisagem insere-se fundamentalmente no Grupo de Unidades de Paisagem Entre 

Douro e Minho que se individualiza na Unidade Homogénea de Paisagem Serra da Cabreira e 

Montelongo. Mas também se insere, marginalmente, no Grupo de Unidades de Paisagem Montes entre 

Larouco e Marão que se individualiza na Unidade Homogénea de Paisagem Terras de Basto.  
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A área de estudo constitui uma área de paisagem de “Média a elevada” a “Média” Qualidade Visual 

da Paisagem. Na Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, de acordo com as classes atribuídas, a 

classe com uma maior representatividade é a classe de “Muito elevada” seguida da classe “Elevada”. 

Quanto à Sensibilidade Visual da Paisagem, de acordo com a topografia, subunidades, e cruzamento da 

qualidade visual com a capacidade de absorção, verifica-se que a grande maioria da área em análise 

apresenta uma classificação de “Média” Sensibilidade Visual. 

Qualidade do ar: pode concluir-se que na área de estudo, não se registam situações preocupantes no 

que respeita à emissão dos poluentes atmosféricos analisados. Em termos mais localizados, as 

características predominantemente rurais da área onde se insere o Projeto, a inexistência de fontes de 

poluição significativas, em conjugação com os fatores climáticos, permitem inferir uma boa qualidade do 

ar no local. 

Gestão de resíduos: compete aos Municípios de Ribeira de Pena, Montalegre, Cabeceiras de Basto e 

Vieira do Minho recolher os resíduos urbanos produzidos no Município e assegurar a limpeza pública na 

sua área de jurisdição. A Resinorte (nos municípios de Ribeira de Pena, Montalegre e Cabeceiras de 

Basto) e a Braval (no município de Vieira do Minho) têm como objetivo a exploração do sistema integrado 

de recolha, tratamento dos resíduos sólidos urbanos dos seus sistemas intermunicipais. 

Ambiente Sonoro: a área envolvente ao Projeto é caracterizada por se encontrar numa zona rural cujos 

recetores sensíveis mais próximos se encontram inseridos em pequenos aglomerados populacionais. As 
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fontes de ruído antropogénicas existentes são as vias de tráfego rodoviário na envolvente, com realce 

para EN312, EM623, EM518, CM1033, CM1031, CM1725 e ER311, o Posto de Corte de Vieira de 

Minho, a Subestação de Ribeira de Pena (presentemente em construção) e parques eólicos existentes na 

proximidade, como fontes de ruído industrial, verificando-se também fontes naturais de ruído. Os 

recetores sensíveis mais próximos do Projeto estão expostos a níveis inferiores aos valores limite de 

exposição definidos. 

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: no decurso do trabalho foram caracterizadas 28 

ocorrências de interesse cultural 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).  

 

Socioeconomia: a área destinada à implementação da futura Linha Elétrica está inserida nos concelhos 

de Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho. Entre 2011 e o ano de 2018, 

os concelhos em análise registaram todos eles um decréscimo de população, valores esses, acima da 

Região Norte e do Continente. As freguesias mais habitadas, de acordo com os Censos 2011, são, Rossas 

(concelho de Vieira do Minho); Ribeira de Pena - Salvador (concelho Ribeira da Pena) e Salto (concelho 
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de Montalegre). As freguesias em análise 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% foram as seguintes: freguesia de 

Rossas (Vieira do Minho); a freguesia de Ribeira de Pena (Salvador) e a freguesia de Santa Marinha 

(Ribeira de Pena). 

A área de estudo é caracterizada por ser uma área com caraterísticas predominantemente 

rurais/florestais. Os aglomerados populacionais mais próximos do corredor da Linha Elétrica (sentido sul 

norte) são, Bragadas; Torneiro; Vilar de Cunhas; Samão; Uz; Moscoso; Lodeiro de Araque; Magusteiro; 

Torrinheiras; Zebral; Espindo; Ruivães; Santo Aleixo de Além – Tâmega; Melhe; Gondiães; Beçós; 

Carvalho; Póvoa; Bagulhão; Caniçó; Borralha; Linharelhos, Lamalonga; Campos; Santa Leocádia; Botica. 

No corredor da Linha Elétrica não existem aglomerados urbanos, existem apenas alguns edifícios, 

nomeadamente 14 edifícios de diferentes tipologias (habitação, infraestruturas agrícolas, a Subestação 

de Ribeira de Pena em construção e o Posto de Corte de Vieira do Minho). Importa destacar que o maior 

número de habitações encontram-se junto ao Posto de Corte de Vieira do Minho onde a futura Linha 

Elétrica se irá ligar. Existem também estradas e caminhos de terra, que atravessam o corredor da Linha 

Elétrica, e que poderão ser usados para aceder à mesma. As principais estradas que são intersetadas ou 

que se encontram próximas ao corredor da Linha Elétrica são, a N312; a M518; a M1725; a CM1031; 

a M1700-1; R311; CM1033; M623 e N103. Para além destas vias importa referir que existe outras 

estradas asfaltadas e de terra batida que são intersetadas pelo corredor da Linha Elétrica. 

Saúde Humana: Não foram identificadas situações ou aspetos que acarretem quaisquer riscos ao nível 

da saúde humana, que possam ser potenciados pela implementação do Projeto. 

Ordenamento do território e Condicionantes ao uso do solo: no vasto conjunto de instrumentos de gestão 

territorial que incidem no corredor em estudo, foram analisados os Planos que possam entrar em conflito 

com o projeto, nomeadamente:  

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte); 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM); 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD); 

• Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos de Ribeira de pena, Cabeceiras de Basto, 

Montalegre e Vieira do Minho. 
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De acordo com as plantas de ordenamento dos PDM consultados, o corredor em estudo é abrangido por 

espaços florestais, espaços agrícolas, espaços naturais e estrutura ecológica municipal. 

Da consulta às entidades e aos PDM anteriormente referidos, foram identificadas, no corredor em estudo, 

condicionantes ao uso do solo que se identificam no QUADRO 4. 

QUADRO 4 – CONDICIONANTES AO USO DO SOLO IDENTIFICADAS NO CORREDOR EM ESTUDO. 

Natureza Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

Recursos Naturais 

Recursos Hídricos 

Domínio público hídrico (DPH) 

Captações de águas subterrâneas para abastecimento 
público  

Recursos 
ecológicos 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Recursos 
Agrícolas e 
Florestais 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Património Agrícola Mundial do Barroso 

Obras de aproveitamento hidroagrícola 

Perigosidade de incêndio florestal 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

Regime florestal – Perímetro florestal 

Povoamentos florestais 

Recursos 
geológicos 

Recursos Minerais e servidões de âmbito mineiro 

Infraestruturas 

Captações de Água, Reservatórios e Condutas 

Servidões de Linhas elétricas e Subestações da RNT 

Servidões Rodoviárias 

Servidões Aeronáuticas 

Servidões Radioelétricas 

Outras condicionantes 

Vértices geodésicos 
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7 QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES QUE PROVOCAM EFEITOS NA 
ÁREA DO PROJETO? 

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do Projeto, 

ocorrendo desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. A magnitude e 

intensidade destas ações é variável, sendo prática corrente diferenciá-las por diferentes fases, 

nomeadamente: planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão. 

Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, considerada sem 

significado, pela ação dos técnicos implicados na conceção do projeto, na planificação da obra e na 

elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental, e como tal, nem sequer é considerada na 

avaliação de impactes ambientais. 

As principais atividades potencialmente geradoras de impacte ambiental são agrupadas nas seguintes 

fases: 

• Construção do Projeto; 

• Exploração e manutenção do Projeto; 

• Desativação do Projeto. 

Na fase de construção identificam-se: 

• Pagamento de compensação aos proprietários dos terrenos onde serão colocados apoios; 

• Instalação dos estaleiros e parques de material; 

• Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos à construção da LMAT; 

• Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos provisórios (inclui ações de 

desmatação/decapagem das áreas a intervencionar e movimentação de terras/ depósito 

temporário de terras); 

• Definição e abertura da faixa de proteção, na qual se realiza o abate ou decote do arvoredo 

suscetível de interferir com o funcionamento da Linha; 

• Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios; 

• Transporte de materiais diversos para construção (betão, elementos metálicos que constituem o 

apoio, cabos, entre outros); 
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• Betonagem e arvoramento dos apoios; 

• Desenrolamento/instalação dos cabos (condutores e de segurança), incluindo a colocação dos 

dispositivos de balizagem aérea; 

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

• Limpeza dos locais de trabalho. 

Salienta-se que, de uma maneira geral, os principais impactes referem-se à utilização de áreas naturais 

e não infraestruturadas, sendo as movimentações de terras reduzidas. 

Na fase de exploração e manutenção identifica-se: 

• Presença da Linha Elétrica; 

• Funcionamento da Linha Elétrica;  

• Atividades de inspeção periódica do estado de conservação da Linha Elétrica e dos dispositivos 

de sinalização (a pé, de helicóptero ou drone); 

• Ações de manutenção da Linha Elétrica; 

• Corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa de proteção (faixa 

de gestão de combustível). 

Na fase de exploração, verifica-se a manutenção de alguns dos impactes ocorridos na fase de construção 

no que se refere à implantação da Linha elétrica e presença da mesma.  

A REN, S.A. não prevê o abandono do corredor das linhas, procedendo antes, às alterações que considere 

necessárias. Assim, caso venha a ocorrer, a fase de desativação corresponderá à remoção das 

infraestruturas com reutilização de componentes e gestão de resíduos, à desocupação do solo e sua 

descompactação e a intervenções paisagísticas no sentido da recuperação dos locais desativados. 

São assim as seguintes ações geradoras de impactes que podem ocorrer na fase de desativação: 

• Desmontagem dos cabos de guarda, dos condutores e das cadeias de isoladores; 

• Desmontagem dos apoios e remoção das fundações até pelo menos 80cm;  

• Transporte de equipamentos, materiais e resíduos para destino adequado; e 

• Recuperação paisagística das áreas intervencionadas, incluindo dos acessos provisórios 

necessários às intervenções (de acordo com o acordado com os proprietários).  
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8 QUAIS OS PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO? 

O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os principais efeitos (impactes) no ambiente que possam 

resultar da construção e do funcionamento da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV. Para esta avaliação, seguiu-se 

a mesma lógica da caracterização do estado atual do ambiente, nomeadamente no que diz respeito aos 

fatores ambientais muito importantes, importantes e pouco importantes, tendo sido analisados os impactes 

para as diferentes fases do Projeto: fase de construção e fase de exploração(funcionamento). 

IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, os impactes positivos estarão relacionados com a presença de 

trabalhadores (criação de postos de trabalho) e com dinamização dos sectores de atividade associados 

ao processo construtivo da Linha Elétrica, através da eventual contratação de empresas prestadoras de 

serviços de transporte, de materiais e de construção, e associados à restauração e hotelaria local. 

Contrariamente e como em qualquer empreendimento, a construção da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, irá 

gerar impactes negativos sobre o ambiente, salientando-se, desde já, que os mesmos se revelaram, na 

sua maioria, pouco significativos: 

• Em termos de ordenamento do território, verificou-se que a implantação dos apoios irá incidir 

sobre espaços que não se encontram destinados para essa finalidade. No entanto, a análise ao 

regulamento dos PDM consultados (Ribeira de Pena, Cabeceira de Basto, Montalegre e Vieira do 

Minho) permite concluir a ausência de impedimentos específicos para a construção da Linha 

Elétrica. Por conseguinte, é esperado que o Projeto em estudo seja compatível com o modelo 

territorial definido para os territórios dos municípios referidos. 

• Ao nível das condicionantes ao uso do solo, salienta-se que não se irá verificar a implantação 

de apoios em áreas sujeitas ao regime da RAN. Verificou-se, contudo, a implantação de 25 apoios 

em áreas sujeitas ao regime de REN, em áreas com risco de erosão e cabeceiras de linhas de 

água, onde serão esperados impactes negativos sobre esta condicionante, embora pouco 

relevante, visto que o Projeto em estudo não coloca em causa as funções desempenhadas por 

esses sistemas. 

• Não se verificando a afetação de habitações, os principais impactes negativos verificados, ao 

nível da componente social, dizem respeito à interferência com a funcionalidade e utilização dos 

espaços e com a alteração da qualidade de vida das populações, ocorrendo, por vezes, 

sentimentos de incómodo na população próxima aos locais de construção face à emissão de 

poeiras e de poluentes atmosféricos e ao aumento dos níveis sonoros, que se possam fazer sentir, 

resultantes das atividades construtivas do Projeto. A interferência com a rede viária local, onde 
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se poderá prever um aumento do tráfego resultante da circulação de veículos pesados poderá 

também induzir o constrangimento do fluxo de tráfego. 

• Sobre a ecologia, os principais impactes negativos estarão relacionados com as atividades de 

desmatação do terreno para a instalação do estaleiro, para a construção dos apoios (cerca de 

400 m2 para cada apoio) e para a abertura da faixa de proteção da Linha Elétrica (uma faixa 

de 45 m de largura centrada no eixo da Linha). Na afetação da flora e vegetação, no Projeto 

em estudo, foi considerada, de uma forma geral, pouco importante por se tratar de matos e áreas 

de povoamento florestal. Em termos de fauna, os impactes negativos esperados estarão 

relacionados com a alteração e perturbação do comportamento e aumento do risco de 

atropelamento de espécies de menor mobilidade (anfíbios e répteis) em consequência da 

presença de maquinaria e trabalhadores, assim como da destruição das áreas de biótopos. 

• Ao nível do ambiente sonoro, poderão registar-se situações pontuais de incomodidade, 

especialmente nos casos em que as atividades construtivas ocorram a uma maior proximidade de 

zonas habitacionais. 

• Na paisagem, os principais impactes negativos estarão relacionados diretamente com uma 

intrusão visual na paisagem, com particular incidência nos observadores externos à obra, 

resultante de uma desorganização espacial e funcional da paisagem, com perturbação na 

manifestação visual do território, devido a ações de beneficiação/construção dos caminhos de 

acesso, da instalação dos estaleiros e dos apoios da Linha Elétrica. Estes impactes serão 

temporários e parte dos mesmos deixarão de se fazer sentir aquando a conclusão da obra. 

• Para o património, verificou-se a proximidade a algumas ocorrências, nãos sendo expectável a 

ocorrência de impactes com significado sobre as mesmas. 

• Os principais impactes sobre os solos resultarão dos trabalhos de desmatação e limpeza do 

terreno que ao remover as suas camadas superficiais (perda do coberto vegetal), os tornarão 

mais propícios aos fenómenos de erosão. Por outro lado, as atividades construtivas conduzirão à 

compactação dos solos, o que poderá levar à deterioração das suas propriedades e perda das 

suas capacidades produtivas. Este impacte restrito às áreas de intervenção dos apoios da Linha 

Elétrica apresenta-se de maior relevância nas áreas de elevada aptidão agrícola, situação esta 

que não foi identificada no presente Projeto. 

• Os impactes sobre a ocupação do solo iniciar-se-ão com as áreas ocupadas para a instalação 

dos apoios (cerca de 400 m2 para cada um), com a correspondente alteração da ocupação 

atualmente verificada. Estes impactes serão verificados essencialmente sobre matos e ocupação 

florestal e, em menor expressão, sobre ocupação agrícola. Atendendo à importância económico 

e social das áreas afetadas, os impactes sobre a ocupação do solo foram considerados 

relativamente importantes. 
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• No que respeito à geologia, com a exceção das operações de escavação para a instalação dos 

apoios e eventual abertura de novos acessos, que vão em profundida relativamente pequena, 

não será de se prever que a Linha Elétrica venha a interferir com recursos geológicos., tais como 

as áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais identificadas no corredor em estudo. 

• Para os restantes fatores ambientais (classificados anteriormente como pouco importantes), não 

será de se prever impactes negativos sobre o clima e alterações climáticas, qualidade do ar, 

recursos hídricos e qualidade da água. Relativamente a estes dois últimos, visto que não haverá 

lugar à instalação de apoios nas imediações de linhas de água não se prevê que venham a 

ocorrer efeitos negativos. Quanto à travessia da Linha Elétrica sobre estes recursos, o 

desenvolvimento do Projeto teve em conta o disposto no Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 

de fevereiro, mantendo a distância mínima legislada dos cabos aos cursos de água.  

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO (FUNCIONAMENTO) 

Na fase de exploração da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, os impactes positivos estarão relacionados com o 

reforço da Rede Nacional de Transportes, contribuindo para o reforço substancial da garantia e da 

qualidade do serviço no abastecimento elétrico à rede de distribuição nos concelhos em estudo (Ribeira 

de Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho) e nas proximidades. Este contributo trará 

um benefício indireto, quer para as populações, quer para as atividades económicas servidas. 

Os impactes negativos serão essencialmente verificados sobre os seguintes fatores ambientais: 

• Condicionantes ao uso do solo, com o condicionamento do uso do solo na envolvente direta, ao 

instituir-se uma servidão administrativa sob forma de faixa de segurança centrada no eixo da 

Linha Elétrica. 

• Componente social: os principais impactes negativos estarão relacionados com a sensação de 

risco sobre pessoas e bens, nomeadamente no que diz respeito aos efeitos dos campos 

eletromagnéticos e no contacto acidental com elementos em tensão. No entanto, considera-se que 

a ocorrência desses riscos será pouco provável: de acordo com as medições efetuadas nas linhas 

da REN, S.A., os valores de campos eletromagnéticos emitidos situam-se abaixo dos limites mínimos 

recomendados internacionalmente, e por outro lado, todos os apoios, tal como regulamentado, 

irão possuir uma chapa sinalética em local visível, indicando PERIGO DE MORTE. Com alguma 

importância, serão de se verificar impactes negativos resultante do condicionamento da ocupação 

do solo nas imediações da Linha Elétrica que poderá ser indutor da desvalorização fundiária das 

propriedades existentes. A significância dos mesmos estará dependente do número de pessoas 

afetadas e da rentabilidade dos terrenos face à condição económica dos lesados. 
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• Ecologia: os principais impactes negativos sobre a ecologia estarão relacionados com a 

possibilidade de colisão das aves. Embora não tenha sido confirmada a presença na área de 

estudo de espécies ameaçadas, o facto de se ter identificado para a região onde se insere o 

Projeto espécies não ameaçadas mas com elevado risco de colisão, o EIA propõe como medida 

a sinalização da Linha Elétrica, a montagem de sinalizadores salva-pássaros em alguns troços. 

• Ao nível do ambiente sonoro, no caso particular da Linha Elétrica em estudo, a mesma está 

integrada numa zona com características rurais cujas principais fontes de ruído estão associadas 

ao tráfego rodoviário. Assim, o efeito coroa não se fará sentir junto dos recetores sensíveis mais 

próximos, dada a distância a que a Linha Elétrica se encontra dos mesmos. 

• Paisagem: o impacte negativo sobre este fator ambiental na fase de exploração estará 

relacionado com a presença da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV. De acordo com a análise efetuada no 

EIA, os impactes mais significativos estarão associados à visibilidade dos apoios situados nas zonas 

mais declivosas e mais expostas, bem como as zonas de maior valor paisagístico. Das povoações 

e lugares com maior visibilidade para a Linha Elétrica, destacam-se a povoação de Campos, 

Cunhas, Lamalonga, Linharelhos, Reboreda, Torneiro e Vilar de Cunhas que avistam mais de 15 

apoios. Destaca-se também a delimitação do Património Agrícola Mundial do Barroso que 

engloba a totalidade dos concelhos de Montalegre e Boticas, sendo, por conseguinte, abrangido 

pelo Projeto no seu atravessamento pelo concelho de Montalegre (entre o apoio 26 e o apoio 

47), mas que manterá as suas características estruturais e funcionais independentemente da 

presença do Projeto, 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. Não são assim expectáveis impactes com significado a este nível. 

• Património: não existindo a necessidade de intervir em novas áreas, apenas se destaca o impacte 

negativo, mas pouco significativo, da intrusão da Linha Elétrica na área classificada do Barroso.  

• Ocupação do solo: nesta fase tornam-se permanentes os impactes sobre a ocupação do solo 

onde se encontram implantados os apoios, embora se façam sentir sobre áreas mais reduzidas 

do que na fase de construção (120 m2 por cada apoio). 

Para os restantes fatores ambientais (ordenamento do território, solos, geologia e geomorfologia, clima, 

recursos hídricos e domínio hídrico, e qualidade do ar) o EIA não identificou impactes relevantes. 
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9 O QUE FOI PROPOSTO PARA MINIMIZAR E ACOMPANHAR OS 
EFEITOS NEGATIVOS DO PROJETO? 

As medidas de minimização propostas no EIA têm como objetivo otimizar o desempenho ambiental do 

Projeto, eliminando ou minimizando os impactes negativos que possam condicionar a sustentabilidade do 

Projeto ou induzir uma afetação demasiado severa sobre qualquer dos fatores ambientais analisados. 

Estas medidas incluem um conjunto de recomendações e boas práticas ambientais que deverão ser 

tomadas em consideração pelo Empreiteiro/ Dono da Obra, tendo sido diferenciadas por fase de 

construção e fase de exploração. 

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nesta fase, as medidas previstas foram sobretudo direcionadas para reduzir os impactes inerentes às 

atividades de construção da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, incluindo, por conseguintes, recomendações para 

a abertura dos acessos, a instalação e funcionamento do estaleiro, a gestão de resíduos e os trabalhos 

da obra: 

A DEFINIÇÃO DE ACESSOS E A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO: 

No que respeita aos acessos a utilizar, é recomendado a preferência á utilização de estradas e caminhos 

já existentes em detrimento da abertura de acessos temporários.  

Para a seleção ao local do estaleiro, e de forma a que os mesmos se venham a localizar em zonas 

sensíveis, foi elaborada uma carta de restrições à sua localização, onde são identificadas as áreas 

interditas à localização destas infraestruturas. A título de exemplo, a localização dos estaleiros não 

poderá ocorrer na proximidade de áreas urbanas, em zonas de proteção do património, a menos de 50 

m das linhas de água permanentes, entre outras áreas. Foram ainda propostas medidas destinadas em 

assegurar o bom funcionamento do estaleiro, de forma a reduzir os impactes negativos que o mesmo 

poderá ter no ambiente, tais como: a preferência pela seleção de áreas já infraestruturadas, vedar a 

zona dos estaleiros; quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de 

implantação dos estaleiros; efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local; quando tal não 

for possível, adotar wc com infraestruturas para recolha das águas residuais; estabelecer um local de 

armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para 

destino final ou recolha por operador licenciado, etc. 
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A GESTÃO DE RESÍDUOS: 

Deverá 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. 

Ainda na sequência, deverá ser implementado, em fase de obra, o Plano de Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição que sistematizará as ações a seguir pelo empreiteiro de forma a cumprir a 

legislação ambiental em vigor e minimizar os potenciais impactes ambientais negativos gerados pela 

execução dos trabalhos, contribuindo assim para uma redução das afetações resultantes da fase de obra. 

TRABALHOS DA OBRA: 

De acordo com as boas práticas ambientais em obras da REN, S.A., o empreiteiro deverá implementar 

um Plano de Acompanhamento Ambiental da obra, destinado a sistematizar e aglomerar todas as 

medidas de gestão ambiental, incluindo as medidas de minimização de impactes. Este Plano será utilizado 

por todos os intervenientes em obra, nomeadamente: empreiteiros, dono de obra, fiscalização e 

autoridades ambientais, e permitirá a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e 

a eventual correção das medidas identificadas e adotadas, para uma melhoria contínua do desempenho 

ambiental do Projeto. 

Uma vez que o EIA se desenvolveu em Fase de Projeto de Execução, existiram um conjunto de dados que 

permitiram a elaboração desse plano, tendo em consideração as especificações técnicas da REN, S.A.. 

Numa fase posterior, esse mesmo plano deverá ser adaptado à Declaração de Impacte Ambiental 

emitida. 

Foram ainda propostas medidas de boas práticas ambientais, tais como promover ações de 

sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra, proceder à limpeza regular da via 

pública, reutilizar as terras para a consolidação das fundações, etc. 

De modo a minimizar os impactes identificadas para os vários fatores ambientais analisados, foram 

propostas ainda um conjunto de medidas sectoriais, relacionadas com a necessidade de: 

• Minimizar os impactes negativos das emissões de poeiras, 

• Evitar situações de poluição das linhas de água e dos solos; 

• Restringir os trabalhos de construção civil, de forma a minimizar a perturbação sobre a flora e a 

fauna; 

• Sinalizar preventivamente a Linha; 
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• Restringir as atividades mais ruidosas a um determinado período de tempo, de forma a minimizar 

os impactes negativos em termos de ruído; 

• Acompanhamento arqueológico assegurado pela presença de um arqueólogo por cada frente 

de obra ativa em simultâneo, de todos os trabalhos que impliquem movimentações de terras, 

desmatação, escavação e abertura de caminhos de acesso. O arqueólogo residente deverá estar 

presente em obra desde o início dos trabalhos, de forma a poder acompanhar efetivamente as 

intervenções no solo. Após a desmatação, a equipa responsável pelo acompanhamento 

arqueológico de obra deverá efetuar nova prospeção arqueológica sistemática do terreno, nas 

áreas de visibilidade reduzida e nula, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, 

bem como dos caminhos de acesso e outros trabalhos. A área dos novos acessos devera ser 

prospetada antes de qualquer intervenção. 

MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, prevê-se a manutenção das zonas de proteção dos apoios e da faixa de 

proteção através do corte manual ou mecânico da vegetação, de forma a reduzir o risco de incêndio. 

MONITORIZAÇÃO 

A necessidade de monitorização, na sequência de um processo de avaliação de impacte ambiental, 

justifica-se em dois casos: quando persiste um grau de incerteza relevante sobre a significância de um 

determinado impacte, e quando as medidas de minimização ambiental aplicadas necessitem de ser 

aferidas e/ou reavaliadas, ao longo do tempo de vida útil do Projeto. 

Neste sentido, e da análise de impactes efetuada para o Projeto da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, o EIA 

considerou a necessidade de proceder a um ano de monitorização da Ecologia, de forma a monitorizar 

a mortalidade induzida pela Linha Elétrica sobre as comunidades de aves e avaliar o grau de sucesso 

das medidas de minimização propostas na redução dessa mortalidade. Nesse mesmo Plano foram 

indicados os seguintes aspetos: 

• Os parâmetros a monitorizar; 

• Os locais e frequência de amostragem; 

• As técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos a utilizar; 

• Os métodos de tratamento de dados; 

• Os critérios de avaliação de dados; 

• As medidas de gestão 

• A periodicidade dos relatórios de monitorização e os critérios para a decisão sobre a revisão do 

plano. 
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10 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO 
APÓS A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO? 

Os resultados obtidos, vertidos no EIA, permitem extrair as seguintes conclusões mais relevantes 

relativamente aos efeitos do Projeto na área onde se vai implementar: 

A LRBP.VRM 1/2, a 400 kV em estudo será construída nos concelhos de Ribeira de Pena, Cabeceiras de 

Basto, Montalegre e Vieira do Minho, nos distritos de Braga e Vila Real, e permitirá dotar esta zona da 

RNT de uma estrutura de alimentação que se revela sólida e duradoura, cumprindo com os Padrões de 

Segurança para o Planeamento da RNT, contribuindo assim para um reforço substancial da garantia e 

qualidade de serviço no abastecimento elétrico à rede de distribuição nesta região.  

Importa, todavia, considerar que, como qualquer outro projeto, este, acarretará, nomeadamente ao nível 

da fase de construção, impactes negativos. Parte destes impactes continuarão a ser sentidos durante a 

fase de exploração, considerando-se, no entanto, que serão contrabalançados pelo impacte positivo 

verificado nesta fase resultante do reforço das redes elétricas da RNT, que garante a integração das 

novas centrais hidroelétricas da região Norte de Portugal e cria melhores condições para evacuação de 

energia eólica já existente e também nova, com autorização para ligação. 

Durante a fase de construção, o Projeto em análise acarretará maioritariamente impactes negativos 

pouco significativos, associados às atividades decorrentes da desmatação e corte de vegetação, 

decapagem dos solos, movimentações de terras e circulação de maquinaria que fomentam a suspensão 

de poeiras, com a consequente afetação nas vertentes geológicas e geomorfológicas, nos solos, nos 

recursos hídricos, na ecologia e na qualidade do ar, verificando-se, fundamentalmente, uma perda 

irreversível das áreas seminaturais atualmente existentes, nomeadamente áreas integradas no regime de 

REN, e uma desorganização espacial associada às diversas etapas e obras.  

Os impactes mais significativos verificados dizem respeito sobretudo à paisagem pela introdução de 

elementos de alguma dimensão, com impactes visuais e estruturais, e também à ocupação do solo, 

nomeadamente, no que se refere à necessidade de assegurar uma faixa de proteção correspondente a 

um corredor de 45 m centrado no eixo da Linha, atendendo à presença de espécies arbóreas, 

especialmente de crescimento rápido, de forma a garantir as distâncias de segurança exigidas pelo 

RSLEAT e especificações da REN, S.A.  

Durante a fase de exploração do Projeto, os impactes negativos mais significativos dizem respeito, por 

um lado, à introdução de elementos estranhos na paisagem traduzindo-se num efeito de intrusão visual e 
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desorganização da funcionalidade da paisagem, por outro, ao condicionamento de áreas nas imediações 

dos apoios da Linha Elétrica em estudo, refletindo-se na desvalorização fundiária, assim como, a presença 

da faixa de proteção que se prologará durante a fase de exploração. 

Por sua vez, os impactes positivos expectáveis de ocorrer nesta fase, estão relacionados com o reforço 

da garantia e qualidade no serviço do abastecimento elétrico, garantindo a compatibilidade do Projeto 

com os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, nomeadamente com o Plano Regional de 

Ordenamento do Território (PROT) Norte e com os Planos Diretores Municipais dos concelhos de Ribeira 

de Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho. 

Cabe ainda referir que, numa fase preliminar ao início do Projeto, a área de estudo foi apresentada a 

diversas entidades, entre as quais as Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos, tendo as mesmas 

fornecido elementos e informação que serviram de base ao desenvolvimento dos estudos e na sequente 

seleção dos corredores e definição do traçado da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV. Adicionalmente, foram 

realizadas reuniões em momentos diferentes do Projeto e nas quais não foram apresentadas pelas 

edilidades, condicionantes de fundo à sua concretização. Por conseguinte, é expectável a compatibilidade 

do Projeto com o modelo territorial definido para os territórios dos municípios em questão.  

Neste sentido, considera-se que a proposta para o traçado da LRBP.VRM 1/2, a 400 kV, reúne as 

condições ambientais e técnicas para que não se verifiquem impactes ambientais muito significativos que 

justifiquem uma não concretização deste Projeto, particularmente se forem cumpridas todas as 

recomendações patentes no presente estudo e no Plano de Acompanhamento Ambiental. 


