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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Linha Dupla Ribeira de Pena - Vieira do Minho 1/2, a 400 kV 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

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

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

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

Localização 

(concelho e freguesia) 

Concelhos de Ribeira de Pena (União de freguesias de Ribeira de Pena 
(Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega), Cabeceiras de Basto (União das 
freguesias de Gondiães e Vilar de Cunha), Montalegre (Salto) e Vieira do Minho 
(União de Freguesias de Ruivães e Campos e Rossas) 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 
redação 

Proponente REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. 

Entidade licenciadora Direção Geral de Energia e Geologia  

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

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto em avaliação 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 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. 

mailto:geral@apambiente.pt
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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. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 27/08/2020, após receção 
de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, do Instituto da Conservação 
da Natureza e Florestas (ICNF), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional 
de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-
Norte, da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), da Direção Geral de Energia e Geologia 
(DGEG) e do Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" 
(ISA/CEABN). 

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 foi contemplado na presente avaliação. 

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

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do projeto de execução: 

 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos 
pelo proponente sob a forma de Aditamento ao EIA.  

mailto:geral@apambiente.pt
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 Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta 
às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 
20/11/2020. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis de 27 de novembro de 
2020 a 14 de janeiro de 2021. 

• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, às Câmaras Municipais de Ribeira de Pena, Cabeceiras 
de Basto, Montalegre e Vieira do Minho. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no projeto de execução, do 
EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA e 
ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da participação pública. 

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

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

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

• Concluído o período de audiência de interessados sem que o proponente tivesse apresentado alegações, 
foi emitida a presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi solicitada pronúncia às Câmara 
Municipais de Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto, Montalegre e Vieira do Minho. Apenas a Câmara 
Municipal de Montalegre se pronunciou e optou por fazê-lo no âmbito da consulta pública. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, a Consulta Pública foi aberta por um período de 30 dias úteis, de 27 de novembro a 14 de 
janeiro de 2021. 

Neste âmbito foram recebidas 94 exposições com a seguinte proveniência: 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 
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onze entidades locais; 80 cidadãos a título individual. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A análise das exposições recebidas traduz uma grande preocupação com os potenciais impactes negativos 
significativos e não minimizáveis que o projeto poderá induzir nas áreas por ele atravessadas. É transversal 
à maioria destas exposições a opinião de que a alternativa de traçado agora apresentada é muito mais 
impactante que o anterior traçado, 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. Consideram 
ainda que 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.”   
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 
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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.  

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 
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 
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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 
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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: 

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 
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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. 
Consideração dos resultados da consulta pública no contexto da presente decisão 

Os resultados da participação pública foram, sempre que pertinentes, ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida. A maioria dos aspetos manifestados coincidem com as principais temáticas abordadas e 
ponderadas na avaliação e os impactes identificados encontram-se, na sua generalidade, salvaguardados 
no conjunto de condições impostas na presente decisão. 

No entanto, há a salientar o parecer emitido pela Câmara Municipal de Montalegre que, apesar das 
alterações verificadas ao nível do traçado, face ao anteriormente sujeito a procedimento de AIA, continua 
a não ser favorável ao novo traçado da Linha Elétrica. 

 

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

instrumentos relevantes 

Na área de intervenção vigoram os Planos Diretores Municipais (PDM) de Ribeira de Pena, de Cabeceiras 
de Basto, de Montalegre e de Vieira do Minho, verificando-se que o projeto não contraria as disposições 
regulamentares das categorias de espaços afetadas. 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.  

Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública salienta-se que são afetadas áreas 
inseridas em Reserva Ecológica Nacional (REN) e que o projeto tem enquadramento no Anexo II, ponto II - 
Infraestruturas do regime jurídico da REN, nomeadamente na alínea i) - Redes elétricas aéreas de alta e 
média tensão, excluindo subestações. 

Em relação à REN, ponderados os requisitos do regime específico e verificando-se que existe conformidade 
com os PDM, a pronúncia favorável emitida pela CCDR no contexto do presente procedimento de AIA 
compreende a aceitação da comunicação prévia prevista no mesmo regime jurídico, nos termos do n.º 7 e 
do n.º 9 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

O projeto abrange ainda 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 
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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. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

No âmbito da presente avaliação importa ter em conta, como antecedente relevante, que a Linha Dupla 
Ribeira de Pena- Vieira do Minho 1/2, a 400 kV, foi objeto de um procedimento de AIA em 2018, o qual 
culminou com a emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável, emitida a 14 de maio 
de 2019. Dada a importância do projeto em causa, o proponente optou por refazer os estudos ambientais 
com objetivo de identificar corredores alternativos para desenvolvimento do projeto que permitissem 
minimizar os impactes identificados no referido procedimento de AIA. No contexto dos estudos 
desenvolvidos, foram definidos dois corredores alternativos (o Corredor Base Norte e o Corredor Base Sul) 
e analisadas oito alternativas possíveis de combinação dos mesmos. Em resultado, foi selecionado um 
corredor no qual foi desenhado o traçado da linha elétrica agora em avaliação. 

Assim, tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 
natureza dos aspetos ambientais associados, foram considerados mais relevantes para a decisão os fatores: 

 Sistemas ecológicos, dado que apesar da área de estudo não coincidir com nenhuma área integrada 
no sistema nacional de áreas classificadas, foram identificadas espécies classificadas, nomeadamente 
ao nível da avifauna. Estas espécies encontram-se 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 

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

 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 
mobilidade e à sua perturbação. No caso do 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 
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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. 

Foram ainda avaliados os fatores ambientais Geologia e Geomorfologia, Solos e Uso do Solo, Património 
Cultural, Ambiente Sonoro, Recursos Hídricos, para os quais foram identificados impactes pouco 
significativos e um conjunto de condições para minimização dos mesmos. 

No que se refere aos resultados da participação pública, verifica-se que os mesmos incidem sobre as 
principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação desenvolvida, tendo sido nessa sede 
devidamente considerados e estando refletidos, na sua generalidade, no conjunto de condições impostas 
na presente decisão. De salientar, no entanto, o parecer emitido pela Câmara Municipal de Montalegre 
que, apesar das alterações verificadas ao nível do traçado face ao anteriormente sujeito a procedimento 
de AIA, continua a não ser favorável ao novo traçado da Linha Elétrica. 

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

Refira-se ainda que, relativamente à ocupação de áreas afetas à REN, a pronúncia da CCDR Norte no âmbito 
do procedimento de AIA compreende a aceitação da comunicação prévia para as intervenções 
consideradas. 

 

Elementos a Apresentar 

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

Previamente ao início da fase de execução da obra: 

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. Estes resultados devem ser acompanhados da respetiva 
avaliação de impactes.  

2. Plano de Acessos reformulado, 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: 

a) 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.  

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

c) Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal. 

d) 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: 

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

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

c) 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.  

d) Plano de Manutenção. 
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Previamente ao término da fase de execução da obra: 

5. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, elaborado de acordo com as seguintes orientações: 

a) Deve ser apresentado como documento autónomo. 

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

c) 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. 

d) 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. 

Medidas de Minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve integrar o 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, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação. Devem também ser disponibilizadas a esta autoridade 
as Shapefiles do layout final do projeto 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal 
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 
remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 
verificador.  

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

1. A implantação dos apoios no terreno e o acesso aos mesmos deve: 

a) 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.  

b) No caso do apoio 3 e dos acessos aos apoios 1 e 3 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. 

2. Para acesso aos locais dos apoios deve ser privilegiada, sempre que possível, a utilização de caminhos 
existentes. 

3. Na abertura dos acessos novos e nos caminhos a beneficiar deve ser tida em conta a necessidade de: 

a) Minimizar da afetação das condicionantes identificadas no Plano de Acessos 
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b) Reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 
movimentações de terras; 

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

d) Efetuar 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; 

e) Reduzir a afetação de áreas de REN; 

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

g) Assinalar 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; 

h) Acordar 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.  

4. Minimizar 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). 

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

6. 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”. Neste 
contexto, devem ser consultadas as câmaras municipais para verificar a eventual existência de pedreiras 
na área afetada pelo projeto. 

7. Atualizar a planta de condicionamentos. Esta deve incluir a totalidade das ocorrências patrimoniais 
identificadas e interditar, num raio de pelo menos de 25 m em torno de cada ocorrência, a instalação 
do estaleiro, de novos acessos à obra e das áreas de empréstimo e de depósito de inertes. A planta de 
condicionamentos deve ainda ser atualizada sempre que se venham a identificar elementos que 
justifiquem a sua salvaguarda. 

8. Sinalizar e vedar 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 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.  
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9. O planeamento 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 deve ter em conta a necessidade de ser realizado o 
acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos ocultos no 
solo ou sob densa vegetação arbustiva 

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

a) 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. 

b) 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. 

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

d) Os trabalhos são concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação. 

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

11. 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. 

12. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente, mediante comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. A 
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações 
a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação 
temporária das acessibilidades.  

13. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas, receção de 
reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar 
pontos de atendimento telefónico e através da internet e estes contatos devem estar afixados, pelo 
menos, à entrada do estaleiro e em cada frente de obra. Deve ser mantido um registo dos contactos e 
reclamações efetuadas, com identificação das pessoas atendidas, motivo do contacto ou reclamação, 
tipo de encaminhamento e resposta dada pelo proponente e/ou entidade executante.  

14. Promover ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados, de modo a que estes 
sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre. Estas ações 
devem ser focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais, nas medidas de 
minimização e nas boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos. 

15. 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. 
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16. 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.  

17. 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.  

18. 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. 

19. 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. 

20. 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.  

21. 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.  

22. 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 
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. 

23. Colocar balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de 
Maio. 

24. 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. 

25. 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). 

26. Na abertura de novos acessos, caso seja necessário atravessar linhas de água de regime torrencial, 
devem ser colocadas chapas ou manilhas para fazer o atravessamento. 

27. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes. 
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28. 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. 

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

30. 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. 

31. 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. 

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

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

34. A localização dos estaleiros deve cumprir o disposto na planta de condicionamentos, devendo ainda ser 
dada preferência à localização em áreas já infraestruturadas (p.e. campos de futebol, armazéns, etc.).  

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

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

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

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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.  

42. 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. 
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43. 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. 

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

45. 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, salientando-se a 
necessidade de haver um cuidado particular no caso da criação/beneficiação dos acessos aos apoios 34, 
43, 51, 55, 59, 61 e 62. 

46. 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. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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. 

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

52. 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. 

53. 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 
sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função do tempos de 
duração e das condições atmosféricas. 
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54. 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. 

55. 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.  

56. 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. 

57. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra, garantindo o cumprimento de todas as exigências 
legais associadas. 

58. 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. 

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

60. 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. 

61. 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. 

62. 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. 

63. 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. 

64. 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. 

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

66. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 
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67. 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. 

68. 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.  

69. 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. 

70. 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. 

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

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

73. 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. 

74. 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. 

75. 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 

76. 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. 

77. 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.  

78. 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. 
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79. Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em 
resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra. 

80. 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.  

81. 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. 

82. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, nos termos em que o mesmo vier a 
ser aprovado no contexto da presente decisão. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

83. 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. 

84. 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. 

85. 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. 

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

87. Durante as intervenções de manutenção devem ser evitadas afetações sobre áreas mais sensíveis, 
nomeadamente, com vegetação ribeirinha, carvalhais, e matos orófilos.  

88. 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. Deve ser mantido 
um registo relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos. 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

89. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do projeto e a dificuldade de prever as 
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor, deve o proponente, 
no último ano de exploração do projeto, apresentar um plano de desativação pormenorizado, 
contemplando:  

 Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;  

 O acompanhamento arqueológico dessas ações  

 O destino a dar a todos os elementos retirados;  

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

 A solução final de requalificação da área de implantação do projeto; 
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 As medidas de minimização a implementar, que poderão ser as mesmas das fases prévia à 
execução da obra e de execução da obra, caso sejam aplicáveis às ações a desenvolver nesta fase; 

 O plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

 

Programas de Monitorização 

Programa de Monitorização da Avifauna 

Deve ser implementado o programa de monitorização proposto no EIA, tendo ainda ter em consideração 
as seguintes orientações. 

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 
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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. 

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. 

 

 

mailto:geral@apambiente.pt

	Dados Gerais
	Conteúdos TUA
	Enquadramento
	Enq1 - Sumário

	Localização
	LOC1 - Localização
	LOC1.1 - Mapa
	LOC1.5 - Confrontações
	LOC1.6 - Área do estabelecimento
	LOC1.7 - Localização


	Prévias construção
	PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

	Construção
	Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

	Exploração
	EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

	Desativação/Encerramento
	ENC1 - Tipo de desativação

	Obrigações de comunicação
	OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

	Anexos TUA
	Anex1 - Anexos


