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1. INTRODUÇÃO
Em 15/11/2012, ao abrigo da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o
Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 197/2005, de 8 de novembro, e pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro, deu
entrada na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), a comunicação (referência Carta 50/12/PI,
datada de 15/11/2012) da empresa EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. (entidade proponente)
remetendo a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o
projeto "Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV", em fase de Estudo Prévio, tendo sido expresso pelo
proponente pretender a realização de Consulta Pública. A entidade licenciadora do projeto é a
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
O projeto em causa enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual
redação, designadamente nas disposições do n.º 19:
"Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a

220 KV, e cujo comprimento seja superior a 15 km".
Em consequência, a APA, IP, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do ofício
S-008690/2012, de 30/11/2012, a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia
Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:
APA/GAIA – Eng.ª Marina Barros (Coordenação)
APA/DPCA – Dr.ª Rita Cardoso (Consulta Pública)
APA/ARH Norte – Eng.ª Maria João Magalhães (Recursos Hídricos, Qualidade da Água, Domínio
Hídrico)
DGPC – Dr. João Marques (Património)
CCDR Norte – Eng.ª Maria João Pessoa (Sócio-economia; Solos, Ocupação do Solo e
Ordenamento do Território)
ICNF – Dr. António Monteiro (Fauna e Flora; Habitats e Ecossistemas)
LNEG – Dr. Paulo Hagendorn Alves [Geologia e Geomorfologia (incluindo Tectónica e
Sismicidade)]
FEUP – Dr.ª Cecília Rocha (Ambiente Sonoro)
ISA/CEABN – Arq.ta Sandra Mesquita (Paisagem)
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 11.º do diploma legal acima mencionado, foi solicitada a
emissão de parecer externo às seguintes entidades (ofício da APA S-008687/2012, de 30/11/2012):
Estrutura de Missão do Douro (EMD)
Rede Ferroviária Nacional, EPE (REFER)
Estradas de Portugal, S.A. (EP)
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Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Estado-Maior da Força Aérea (EMFA)
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. (ANA)
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)
Os contributos recebidos encontram-se no Anexo ao presente Parecer, constando no Capítulo 5 uma
síntese dos aspetos mais importantes mencionados nos mesmos.
A PDA, objeto da presente apreciação, foi elaborada pela empresa Ecossistema, sendo constituída por um
único volume denominado Relatório Síntese, datado de novembro de 2012, apresentando em anexo:
Peças desenhadas
Anexo 1 - Proposta de Declaração Prospetiva do Valor Universal Excecional do Alto Douro
Vinhateiro
Anexo 2 - Documento da REN S.A. – Rede Elétrica Nacional S.A. sobre a viabilidade técnica de
alternativas
Anexo 3 - Locais com maior presença de observadores (miradouros e monumentos, povoações,
vias rodoviárias e ferroviárias)
Na PDA é referido, que em termos da sua estrutura e conteúdo, foram consideradas:
As normas constantes do Anexo I da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril;
O Anexo 2 do Guia do ICOMOS – Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios1;
O "Guia Metodológico para a AIA de Infraestruturas da RNT de Eletricidade", 2011 – Guia da REN
S.A..

1
O ICOMOS é um dos 3 organismos consultivos do Comité do Património Mundial; estes organismos são designados pela
Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural. O Comité é o órgão responsável pela implementação da
Convenção.
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2. ANTECEDENTES
Em junho de 2011 foi submetido a procedimento de AIA um Estudo Prévio da Linha Foz Tua – Armamar,
a 400 kV (processo AIA n.º 2452), tendo sido objeto de parecer desfavorável por parte da CA a 5 de
Março de 2012. Face a um projeto de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com decisão desfavorável
(datada de 8 de março de 2012), o proponente solicitou, em sede de audiência prévia dos interessados, o
encerramento do procedimento de AIA, o que ocorreu na sequência de despacho favorável de
encerramento do Senhor Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território de 5 de
junho de 2012.
Este projeto, tendo por objetivo o escoamento da energia produzida no Aproveitamento Hidroelétrico de
Foz Tua (AHFT) e a sua entrega na Rede Nacional de Transporte de Eletricidade [RNT(E)], consiste na
construção de uma linha aérea de muito alta tensão (400 kV) para ligação da futura central do AHFT
(concelho de Alijó) à subestação (SE) de Armamar (já em exploração), localizada em Ariceira (concelho
de Armamar).
O Estudo Prévio apresentou, como soluções estudadas, apenas um corredor para o traçado da Linha, com
duas pequenas variantes a esse corredor em dois troços (Alternativa A e Alternativa B) nas proximidades
de Ervedosa do Douro e de Tabuaço. A Linha, com uma extensão de cerca de 29 km, desenvolvia-se
quase na sua totalidade no interior da área da paisagem classificada do Alto Douro Vinhateiro e da
respetiva zona especial de proteção, à exceção do troço final do corredor a partir do km 26+500 até à SE
de Armamar e de pequenos troços compreendidos entre os km 20+300 a 21+800 e os km 22+800 a
23+650.
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Segundo o projeto/proposta de DIA acima referida, designadamente o constante nas "Razões de facto e

de direito que justificam a decisão":
"A presente proposta de DIA é fundamentada no teor do Parecer da Comissão de Avaliação como

resultado da análise global efetuada ao projeto e em concreto aos fatores ambientais analisados
e no relatório da Consulta Pública, destacando-se os seguintes aspetos:
-

A área do projeto insere-se na área do Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de
Proteção, inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO como Paisagem Cultural e
classificada como Monumento Nacional;

-

O Alto Douro Vinhateiro integra-se no território da Região Demarcada do Douro, a mais
antiga região vitícola demarcada e regulamentada do mundo;

-

O projeto desenvolve-se numa zona vinhateira tradicional, que constitui um exemplo de
intervenção humana intensa, adaptada às condições ecológicas e à morfologia do
terreno, o que justifica a classificação como Paisagem Cultural;

-

Face às características deste território, a região atravessada constitui um importante
recurso estratégico para o sector turístico nacional.

Desta forma, a futura presença de uma linha aérea induzirá um impacte direto, negativo, de
magnitude elevada, muito significativo, permanente e não minimizável sobre a paisagem e o bem
cultural em apreço, pela intrusão de uma infraestrutura de carácter artificial e descaracterizador
do território e dos seus usos, comprometendo a integridade e o carácter visual desta Paisagem.
Atendendo a que linha elétrica em causa constitui um projeto associado ao Aproveitamento
Hidroelétrico de Foz Tua, existirão impactes cumulativos negativos com o aproveitamento
hidroelétrico e com a subestação de Foz Tua, que por si só introduziram já impactes negativos na
Paisagem Cultural e no bem patrimonial do Alto Douro Vinhateiro.
Face à localização da subestação de Foz Tua no interior da área classificada, a afetação desta
área por uma linha elétrica é inevitável. No entanto, verifica-se que o estudo das grandes
condicionantes ambientais que levaram à seleção do corredor proposto para avaliação e a análise
efetuada no EIA não considerou a afetação da Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro como
um todo com valor patrimonial intrínseco, atendendo à sensibilidade e importância da área. Ou
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seja, os pressupostos de avaliação do projeto e de elaboração do EIA não tiveram este facto em
devida consideração.
Assim, não obstante a validade das justificações apresentadas no EIA para a definição do traçado
proposto para avaliação os impactes negativos muito significativos na área atravessada
resultantes da implantação do projeto, evidenciam a necessidade de um estudo de soluções
alternativas (outros corredores e/ou outras soluções técnicas e/ou medidas de compensação
ambiental que diminuam o impacte de infraestruturas similares existentes), que demonstrem
serem tecnicamente as melhores e que permitam efetuar uma análise comparativa dos impactes
do projeto, no sentido de garantir a inequívoca minimização da afetação deste bem cultural.
Importa também referir que os impactes causados na paisagem da área classificada do Alto
Douro Vinhateiro e respetiva zona de proteção são evidenciados nos contributos recebidos no
âmbito da Consulta Pública, que, na sua maioria, se opõem à concretização do projeto.
Atendendo à sensibilidade e importância da área do Alto Douro Vinhateiro, inevitavelmente
afetada através da ligação ao ponto de entrega previamente definido, considera-se relevante
equacionar, pela entidade com responsabilidade na matéria, outro(s) ponto(s) de entrega
alternativo(s), assim como ter em consideração os grandes “eixos” de transporte de energia
existentes e previstos no PDIRT, procurando outras soluções ambientalmente viáveis num quadro
de referência mais alargado, que permita evitar, minimizar e/ou compensar os impactes
ambientais nesta área.
A inexistência de outras opções de soluções/corredores alternativos para a linha de MAT, limita a
análise de impactes, não sendo possível aferir as apreciações comparativas com outros
corredores, evidenciadas na fase de consulta pública. Neste sentido, decorrente do exposto e
ponderados todos os fatores em presença, conclui-se que o projeto irá induzir impactes
negativos, muito significativos
Pelo acima referido conclui-se que a linha irá introduzir impactes negativos muito significativos e
não passiveis de minimização nas vertentes da socioeconomia, uso do Solo e paisagem que
conduzem à inviabilização do projeto da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 Kv".
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3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO
O projeto da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV constitui um projeto complementar e indissociável do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT). Tem por objetivo transportar a energia elétrica a
produzir no AHFT para entrega na RNT(E). A interligação entre o AHFT e a RNT(E) requer uma linha
aérea de alta tensão, a 400 kV, com ponto de ligação na SE de Armamar, da RNT(E), o qual foi atribuído
pela DGEG. O AHFT encontra-se em construção, tendo a respetiva central uma potência de 251 MW
reversíveis.

3.2. PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES
Uma das alternativas propostas na PDA para ser analisada no EIA requer a construção de um posto de
corte, a 400 kV, o qual constitui um projeto associado. Constituem também projetos associados o AHFT e
a SE de Armamar.
A modificação de linhas da RNT(E) existentes, prevista numa das alternativas, fará parte do Projeto de
Execução da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV, de acordo com o mencionado na PDA.

3.3. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
Localização Administrativa
O projeto, situado na bacia hidrográfica do Douro localiza-se na NUTS III – Douro, NUTS II – Norte e
NUTS I – Continente.
As freguesias e concelhos abrangidos pelo projeto, considerando as alternativas propostas na PDA para
analise no EIA, são os mencionados no Quadro 3.1, tendo sido considerados para o efeito corredores com
2 000 m de largura.
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Quadro 3.1 - Freguesias e concelhos abrangidos pelo projeto, considerando as alternativas
propostas na PDA para analise no EIA.

Fonte: PDA do EIA da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV

Áreas Sensíveis (de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
maio, na sua atual redação)
Consoante as alternativas propostas, o traçado do projeto da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV,
localiza-se quer no Alto Douro Vinhateiro (ADV), quer na respetiva zona especial de proteção, em
diferentes extensões e locais.
O ADV está inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural (desde
14 de Dezembro de 2001). O ADV integra a lista dos bens classificados como de interesse nacional, com
a categoria de "Monumento Nacional", de acordo com o n.º 3 e n.º 7 do Artigo 15.º da Lei
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n.º 107/2001, de 8 de setembro. Através do Aviso n.º 15 170/2010, de 30 de julho, foi delimitada a Zona
Especial de Proteção (ZEP) do ADV.
O projeto desenvolve-se numa zona vinhateira tradicional, o território da Região Demarcada do Douro, a
mais antiga região vitícola demarcada e regulamentada do mundo que constitui um exemplo de
intervenção humana intensa, adaptada às condições ecológicas e à morfologia do terreno, o que justifica
a classificação como Paisagem Cultural.
Por outro lado, no que concerne ao património classificado e em vias de classificação existente na área
territorial (concelhos e freguesias) abrangida pelos corredores das alternativas do projeto selecionadas
para análise no EIA, situa-se o Santuário de Santa Maria de Sabroso, Monumento de Interesse Público
(MIP) em vias de classificação.
Os corredores propostos não interferem com qualquer outra área sensível, de acordo com o definido na
alínea b) do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação.

Instrumentos de Gestão Territorial
Na área abrangida pelo projeto encontram-se em vigor os seguintes Instrumentos de Gestão Territorial:
Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED)
Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Águas Públicas (POAAP) da Régua e do Carrapatelo
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV)
Plano Diretor Municipal (PDM) de Alijó
PDM de Armamar
PDM de Carrazeda de Ansiães
PDM de São João da Pesqueira
PDM de Tabuaço
PDM de Torre de Moncorvo
Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Douro

Servidões, Condicionantes e Equipamentos ou Infraestruturas Relevantes
O território atravessado está sujeito, entre outras, às seguintes servidões e restrições de utilidade
pública:
Domínio hídrico
Pedreiras concessionadas
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Sobreiro e azinheira
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Património Mundial e Monumento Nacional (Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de
Proteção)
Rede ferroviária nacional (linhas do Douro e do Tua)
Rede rodoviária nacional (EN212, EN214, EN222, EN323, ER226-2, ER323)
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Telecomunicações (feixes hertzianos)
Marcos geodésicos
Linhas aéreas de transporte e distribuição de elétricidade
Estradas e caminhos municipais
Linhas telefónicas
Equipamentos coletivos
Outros projetos e elementos existentes (barragem da Valeira e respetiva SE, parques eólicos,
antenas de telemóveis)
Carta de Classificação de Zonas Mistas e Sensíveis

3.4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A extensão da linha varia entre cerca de 29 e 42 km, consoante as alternativas selecionadas na PDA para
análise no EIA. Uma linha de alta tensão é constituída por:
Apoios e respetivos conjuntos sinaléticos.
Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, tendo quatro pontos
de fixação ao solo, sendo as respetivas fundações constituídas por maciços de betão
independentes. Caso seja necessário, será adotada balizagem para aeronaves de acordo com o
definido pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC).
Cabos condutores e de guarda
Acessórios dos cabos e amortecedores de vibração
Cadeias de isoladores e acessórios
Circuitos de terra dos apoios, com dimensões adequadas às características dos respetivos locais
de implantação
O posto de corte, previsto numa das alternativas propostas na PDA para ser analisada no EIA, é
constituído por uma instalação a construir ao ar livre (vedado) e incluirá três painéis, para ligação das
linhas provenientes de Armamar, de Foz Tua, e de Lagoaça, bem como a restante aparelhagem de alta
tensão e os edifícios necessários. As dimensões estimadas da plataforma do posto de corte são
200x100 m.

3.5. AÇÕES OU ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO
A construção da linha aérea de alta tensão, de acordo com o usualmente necessário, envolve as
seguintes atividades:
Instalação do(s) estaleiro(s) e parque(s) de material
Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos (quando não é possível a utilização ou
melhoramento de acessos existentes)
Desmatação (na envolvente dos locais de implantação dos apoios, numa área até 400 m 2
Abertura da faixa de proteção (ou segurança), constituída por uma faixa com 45 m de largura
máxima
Trabalhos de topografia (piquetagem e marcação de caboucos dos apoios)
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Abertura de caboucos, que decorre numa área de cerca de 400 m 2 na envolvente da área de
implantação do apoio, sendo o respetivo dimensionamento de acordo com as características
geológicas dos locais de implantação de cada apoio
Construção dos maciços de fundação e montagem das bases, envolvendo operações de
betonagem; é realizada na área de 400 m2 na envolvente do local de implantação do apoio.
Sendo as fundações constituídas por maciços de betão independentes, o seu dimensionamento é
efetuado face às características geológicas
Montagem ou colocação dos apoios, desenvolvendo-se dentro da área de cerca de 400 m 2 na
envolvente da área de implantação do apoio
Colocação de cabos condutores e de guarda, desenvolvendo-se na área de cerca de 400 m2 na
envolvente da área de implantação do apoio ou a meio vão da linha
No que concerne ao posto de corte, as atividades usuais de construção são:
Instalação do estaleiro e parque de material
Abertura de acessos
Trabalhos de topografia
Construção da plataforma
Abertura de caboucos e execução de fundação (em betão, geralmente armado)
Construção das infraestruturas básicas
Instalação de equipamentos
Relativamente à fase de exploração, as atividades usuais são:
Inspeção periódica do estado de conservação da linha
Observação da faixa de proteção para deteção de situações suscetíveis de afetar o
funcionamento da linha (desenvolvimento de zonas de expansão urbana situadas na faixa de
proteção ou a afetação dos apoios devido ao poiso ou nidificação da avifauna)
Substituição de componentes deterioradas
Execução do plano de manutenção da faixa de proteção, envolvendo intervenções sobre a
vegetação (corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa)
Quanto à fase de desativação, atendendo às características do projeto e uma vez que este tipo de
infraestruturas tem um longo período de vida, não é possível prever o horizonte temporal para
concretização desta fase.
No entanto, uma das alternativas consideradas pressupõe a desmontagem de linhas. Neste caso, as
atividades usualmente realizadas são:
Desmontagem dos cabos de guarda e condutores
Desmontagem das cadeias de isoladores e acessórios
Desmontagem dos apoios e demolição das fundações
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3.6. TIPOS DE MATERIAIS E DE ENERGIA UTILIZADOS OU PRODUZIDOS
Os principais tipos de materiais utilizados correspondem às ligas metálicas (associados aos apoios e aos
cabos), ao betão (utilizado nas fundações dos apoios), ao vidro (que compõe os isoladores e acessórios)
e ao plástico, madeira e cartão (fundamentalmente associados às embalagens utilizadas para transporte
dos vários materiais).
Em termos de energia, na concretização do projeto serão principalmente utilizados combustíveis fósseis
(para utilização em veículos e equipamentos de motor diesel) e a eletricidade produzida por geradores
(que também utilizam diesel como combustível).

3.7. TIPOS DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS
Os principais efluentes produzidos durante a fase de construção de uma linha aérea são: domésticos
(funcionamento das áreas sociais do estaleiro); industriais (funcionamento do estaleiro, oficinas,
máquinas e equipamentos, incluindo águas de lavagem das betoneiras); pluviais (zonas de estaleiro).
Na fase de exploração, atendendo às atividades desenvolvidas nesta fase, não é expectável a produção
significativa de efluentes.
No que concerne aos resíduos na fase de construção de uma linha, os mesmos decorrem das atividades
inerentes: ao funcionamento do estaleiro (área social e de escritório; área industrial); às ações de
construção (caboucos, fundações, apoios, cabos, corte e decote de arvoredo, presença e circulação de
pessoal).
Na fase de exploração, os resíduos tipicamente produzidos associados ao funcionalmente de uma linha,
são os decorrentes de: ações de manutenção, reparação ou substituição dos elementos que constituem a
linha e as cadeias de isoladores; de ações manutenção da faixa de proteção. Relacionados com a
exploração e um posto de corte são usualmente produzidos os resíduos relacionados com: reparação de
cabos e de estruturas de suporte danificadas; substituição de peças/cabos; presença de pessoal e limpeza
da instalação.
A desmontagem de uma linha envolve usualmente a produção de resíduos associados a: desmontagem
de cabos e acessórios, cadeias, apoios; destruição dos maciços de fundação; presença e circulação de
pessoal.
Decorrentes da concretização do projeto serão expectáveis emissões de duas naturezas distintas:
emissões atmosféricas e emissões de ruído.
As emissões atmosféricas relacionadas com a concretização do projeto são usualmente: poeiras
(movimentação de terras e de veículos e equipamentos em vias não pavimentadas); produtos de
combustão dos motores dos veículos e equipamentos.
Na fase de construção ocorre também a emissão de ruído, pela circulação de veículos e maquinaria e pela
abertura de caboucos.
A emissão de ruído ocorre ainda na fase de exploração, associado ao efeito de coroa e a algumas
operações de manutenção (nomeadamente o corte ou decote de árvores na faixa de proteção). Nesta
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fase ocorrem ainda emissões de ozono (associadas ao efeito de coroa provocado pela presença de campo
elétrico intenso. A operação da linha (e do posto de corte) produz ruído, em particular em situações de
elevada humidade; sendo também responsável pela criação e campos elétricos e magnéticos.

3.8. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA
A fase de construção e testes deverá ocorrer de julho de 2014 a dezembro de 2015. A fase de exploração
terá a duração da concessão do AHFT (75 anos), sendo admitido que a fase de exploração da linha possa
exceder este prazo. Na programação não há previsão para a desativação do projeto.
O calendário definido para a construção e a entrada em serviço do AHFT requer que a Linha Foz Tua –
Armamar, a 400 kV, esteja concluída no final de 2015. A conclusão da construção AHFT está prevista
para 2016.

3.9. ALTERNATIVAS
Foi considerado um conjunto de 9 alternativas, sendo apresentados os motivos que levaram à eliminação
de parte delas, sendo proposta na PDA a análise no EIA de 3 dessas alternativas (apresentando cada uma
várias subalternativas/variantes).

Alternativas Consideradas
Tendo sido considerado um conjunto de 9 alternativas (Quadro 3.2), as mesmas foram objeto de análise
pela REN, S.A. [enquanto concessionária da RNT(E)], constando da PDA o documento elaborado por esta
entidade com a análise da viabilidade técnica efetuada. Desta análise excetua-se a Alternativa 4
(eletricamente equiparável à Alternativa 1, no que concerne à ligação à rede). Em resultado da referida
análise, sistematizada no Quadro 3.3, parte das alternativas consideradas foram eliminadas.
O documento elaborado pela REN S.A. refere que "(…) as alternativas viáveis têm que garantir as

condições técnicas de funcionamento da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT[E]), como
descritas no Anexo I do DL nº 78/2011, de 20 de junho, e estar enquadradas com a estratégia de
desenvolvimento sustentado da RNT[E] apresentada no PDIRT 2012-2022 (…)".
Por outro lado, segundo a PDA "(…) o facto de uma alternativa ser tecnicamente inviável não significa
que seja ambientalmente ou economicamente viável, mas apenas que esse dado foi considerado
suficiente para o seu abandono como alternativa para o presente projeto ".
Foram consideradas alternativas:
Tecnológicas: escalão de tensão e tipo de linha (aérea ou enterrada)
De pontos de ligação e corredores de linhas
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Quadro 3.2 – Alternativas consideradas.
Tipo de alternativa
Tecnológica

Designação
Escalão de tensão
Tipo de linha
1
2
3
4

Ponto de ligação e
traçado da linha

5
6
7
8
9

Descrição
Linha aérea a 220 kV ou 400 kV
Linha aérea vs. subterrânea (parcialmente)
Ligação à SE de Armamar, pelo corredor definido no ElA de 2011
Ligação à SE de Armamar, com travessia do Douro na zona da Valeira e
aproveitamento de corredores de linhas existentes a 220 kV
Ligação a um novo Posto de Corte de 400 kV a criar na zona de Torre de Moncorvo,
na proximidade da atual linha Armamar -Lagoaça, a 400 kV
Ligação à SE de Armamar, com travessia do Douro entre Peso da Régua e Pinhão
Ligação à SE de Armamar, recorrendo à utilização parcial da linha existente
Valdigem-Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV
Ligação à SE de Lagoaça
Ligação ao futuro Posto de Corte do Fridão
Ligação a um novo Posto de Corte de 400 kV a criar na zona da Várzea de Trevões,
na proximidade da atual linha Armamar-Lagoaça, a 400 kV
Ligação a um novo Posto de Corte de 400 kV a criar a poente de Valdigem, na
proximidade da futura linha Armamar-Recarei, a 400 kV

Adaptado da PDA do EIA da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV

Relativamente ao escalão de tensão, foram consideradas as alternativas no escalão de 220 kV ou de
400 kV, atendendo aos escalões existentes na RNT(E). De acordo com a análise efetuada pela REN S.A.:
"A central de Foz-Tua, com 251 MW reversíveis, será integrada na RNT através da sua ligação ao
nível de tensão de 400 kV. O ponto de interligação foi dado pela DGEG no nível de 400 kV da
subestação de Armamar. Esta solução é aquela que se revelou a mais adequada para a recepção
da produção desta central, face ao montante de potência em jogo e tendo em consideração as
capacidades disponíveis nesta zona da RNT.
Efetivamente, apesar de existirem infraestruturas da RNT(E) no nível de tensão de 220 kV
localizadas mais próximas da central de Foz Tua do que as que estão no nível de 400 kV, verificase que a estrutura da rede de 220 kV nesta região já se encontra saturada.
(…)
Este elevado índice de ocupação dos 220 kV na região e a resultante insuficiência de capacidade
disponível para recepção de valores significativos de nova potência verifica-se, não apenas ao
nível das linhas situadas na envolvente da central de Foz Tua, mas também, genericamente, em
todo o eixo compreendido entre as zonas do Douro Internacional e do Porto. (…)
Deste modo, e de forma a capacitar a RNT(E) para poder receber e transportar os elevados
valores de potência renovável que estão previstos para esta vasta região, a rede da REN tem
vindo a ser reforçada com uma estrutura mais potenciada baseada no nível de 400 kV, o qual,
comparativamente com os 220 kV, possibilita o transporte de montantes de potencia mais
elevados, com menores valores de perdas e menor comprimento total de novas linhas.
A ligação da central de Foz Tua aos 400 kV tira proveito da capacidade disponível neste nível de
tensão, sem exigir a construção de novas infra-estruturas a partir do ponto de recepção
(Armamar). Uma hipotética ligação a 220 kV exigiria a construção de novos corredores de linha
de elevada extensão na região com destino ao litoral (…)."
No que concerne ao tipo de linha, foi considerado que a opção por linha subterrânea, mesmo que num
troço parcial, é inviável do ponto de vista:
Ambiental – face à necessidade de abertura de uma vala de largura considerável, para instalação
dos cabos, à qual seria necessário adicionar uma via de acesso contígua e paralela ao longo da
extensão da vala, para possibilitar a realização das operações de manutenção, podendo atingir
15 m de largura; implicando também a existência de pontos de junção, com instalação de caixas
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de visita, espaçados de 500 m (necessitando de corredores de acesso dedicados) e ainda um
posto de transição linha enterrada/linha aérea numa plataforma de 20x40 m;
Técnico - atendendo às dificuldades técnicas e à complexidade, em termos de segurança e de
fiabilidade do serviço, associadas a uma linha enterrada de 400 kV;
Económico.
No que se refere às alternativas de pontos de ligação e corredores de linhas, os motivos de abandono da
Alternativa 4 (não abrangida pela análise efetuada pela REN S.A.), tendo sido considerada
"ambientalmente inviável", prendem-se genericamente com: sobrepassagem de 5 linhas de Alta Tensão,
implicando apoios com uma altura não inferior a 80 m e diminuição da fiabilidade da rede caso ocorra a
queda de um cabo da linha superior; visibilidade de diversos pontos turísticos.

Quadro 3.3 – Síntese da análise das alternativas consideradas.
Tipo de
alternativa
Tecnológica

Alternativa

Extensão

Análise de viabilidade

Conclusão

Linha a 220 kV

-

Abandonada

Linha subterrânea

-

1
2
3
4

29
42
40
45

5

48

6
7
8
9

60
55
30
60

Tecnicamente inviável
Técnica, económica e
ambientalmente inviável
Viável
Viável
Viável
Ambientalmente inviável
Ambiental e tecnicamente
inviável
Tecnicamente inviável
Tecnicamente inviável
Tecnicamente inviável
Tecnicamente inviável

Pontos de
ligação e
traçado das
linhas

Abandonada
Retida para análise
Retida para análise
Retida para análise
Abandonada
Abandonada
Abandonada
Abandonada
Abandonada
Abandonada

Fonte: PDA do EIA da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV

Alternativas a analisar no EIA
A análise de viabilidade efetuada conduziu à seleção das Alternativas 1,2 e 3 para análise no EIA:
Alternativa 1 – interliga Foz Tua à SE de Armamar, com travessia do Douro cerca de 1,5 km a
montante da foz do rio Tua, aproveitando o corredor de uma linha existente a 60 kV;
Alternativa 2 – tem também como ponto de ligação a SE de Armamar, mas atravessa o rio Douro
na zona da barragem da Valeira. Pode incluir a reconstrução de parte da atual linha MogadouroValeira, a 220 kV, para linha dupla de 400+220 kV (entre o encontro com esta linha e a
barragem da Valeira) e a reconstrução da atual linha dupla Valeira-Armamar, a 220 kV, para linha
tripla de 400+2x220 kV (entre a barragem da Valeira e o corredor da Alternativa 1), seguindo
depois como linha simples a 400kV. A travessia do Douro, na zona da barragem da Valeira, será
feita de modo independente, dada a necessidade da linha de 400kV contornar a SE da Valeira,
pois esta não está equipada para o escalão de tensão de 400 kV;
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Alternativa 3 – segue para nascente, pela margem direita do rio Douro, até uma zona a norte de
Torre de Moncorvo, fazendo a ligação a um posto de corte a construir na proximidade da linha
(existente) Lagoaça-Armamar, a 400 kV. Esta alternativa implica ainda uma modificação da atual
linha Lagoaça-Armamar, a 400kV, e a sobre passagem da linha existente Pocinho-Aldeadavila 2,
a 220 kV, e da futura linha Sabor-Pocinho, a 220 kV. Esta solução envolve a terraplenagem de
uma plataforma com cerca de 200x100 m, para a implantação do posto de corte, e a travessia do
rio Sabor.

Localização com a delimitação do corredor e das três alternativas propostas na PDA
para análise no EIA.
Fonte: PDA do EIA da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV (Adaptado)

Por sua vez, a análise de maior pormenor de cada uma destas 3 alternativas conduziu à consideração de
várias subalternativas, traduzindo-se num conjunto de 11 alternativas/variantes, propostas na PDA para
serem analisadas no EIA (Quadro 3.4). Estas 11 alternativas correspondem a opções de orientação de
saída da central de Foz Tua (para norte ou para este), de travessia do rio Tua e, no caso da Alternativa 2,
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da possibilidade de reconstrução de parte das linhas existentes a 220 kV na proximidade da barragem da
Valeira, de modo a passar a existir (nessa zona) apenas uma linha mista de 400 e 220 kV. Assim, as
alternativas em causa correspondem às seguintes opções:
Para todas as alternativas, saída da Central de Foz Tua para norte ou para este;
Alternativa 1, Alternativa 2 ou Alternativa 3, com as duas primeiras a assegurar a ligação à SE de
Armamar e a Alternativa 3 a pressupor a ligação à RNT(E) através de um novo Posto de Corte, a
norte de Torre de Moncorvo. A maior diferenciação entre as Alternativas 1 e 2 é o local de
travessia do rio Douro: 1,5 km a montante da foz do rio Tua ou na zona da barragem da Valeira,
respetivamente;
Para as Alternativa 2 e 3, com saída para norte, opção de travessia do rio Tua próximo da
barragem de Foz Tua ou mais a montante;
Para a Alternativa 2, consideração de uma linha simples a 400 kV ou reconstrução de linhas
existentes a 220 kV, com soluções de linha com circuitos a 220 e 400 kV, em simultâneo.

Quadro 3.4 – Alternativas selecionadas para análise no EIA.
Grandes opções
Ligação à SE de
Armamar e traçado do
EIA de 2011
(Alternativa 1)

Saída da central
de Foz Tua
Para este (E)
Para norte (N)

-

Solução na zona
da Valeira
-

Designação da
alternativa no EIA
1.E

-

-

1.N

Travessia do Tua

Para este (E)
Ligação à SE de
Armamar e travessia
do Douro na zona da
Valeira (Alternativa 2)

Próximo da barragem de Foz
Tua, a montante (A)
Para norte (N)
A montante de Tralhariz (B)

Ligação a um novo
Posto de Corte de 400
kV a criar na zona de
Torre de Moncorvo
(Alternativa 3)

Para este (E)
Para norte (N)

Próximo da barragem de Foz
Tua, a montante (A)
A montante de Tralhariz (B)

Linha de 400 kV
Independente (I)
Linha mista
220/400 kV (M)
Linha de 400 kV
Independente (I)
Linha mista
220/400 kV (M)
Linha de 400 kV
Independente (I)
Linha mista
220/400 kV (M)
-

2.E.I
2.E.M
2.N.A.I
2.N.A.M
2.N.B.I
2.N.B.M
3.E

-

3.N.A

-

3.N.B

Adaptado da PDA do EIA da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV
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Esquema das Alternativas selecionadas para análise no EIA.
Fonte: PDA do EIA da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV
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4. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
A Definição de Âmbito constitui uma fase preliminar do procedimento de AIA através da qual se pretende
identificar, analisar e selecionar as vertentes ambientais significativas que podem ser afetadas pelo
Projeto e sobre as quais a avaliação subsequente deverá incidir, permitindo o planeamento e a definição
dos termos de referência do EIA.
Neste sentido, pretende-se com a presente apreciação verificar a consistência da PDA apresentada, em
termos de estrutura e conteúdo, tendo como referencial o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
maio, na sua atual redação, e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e considerando os seguintes
pressupostos de base:
Elaboração do EIA para o projeto em fase de Estudo Prévio;
Identificação, seleção e análise das questões e áreas temáticas relevantes que constituem o
quadro de ação para a elaboração do EIA, face à tipologia de projeto em causa;
Informação a constar no EIA para posterior apreciação, em sede de procedimento de AIA, seja
suficiente e adequada.
Da apreciação efetuada verifica-se que a estrutura da PDA apresentada está de acordo com as normas
técnicas definidas no anexo I da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. Contudo, quer em termos de
conteúdo, quer em termos de abordagem, foram identificados vários aspetos que deverão ser
considerados na elaboração do EIA, conforme enunciado de seguida.

4.1. ASPETOS GERAIS
Previamente às considerações a tecer no âmbito da análise efetuada sobre a informação apresentada na
PDA, salienta-se a inquestionável necessidade de escoamento da energia produzida pelo AHFT e a sua
ligação à RNT(E) sendo inevitável a construção de uma linha de transporte de energia de muito alta
tensão, que arrancará do pórtico de saída da linha, contíguo à SE do AHFT, em pleno ADV.
Na PDA agora apresentada é eliminado um conjunto de alternativas tecnológicas e em termos de
traçados, de acordo com critérios técnicos e ambientais, de uma forma pouco desenvolvida em termos de
justificação técnica, o que inviabiliza a possibilidade de uma completa apreciação de todas as verdadeiras
alternativas deste projeto. A seleção efetuada na PDA baseia-se quase estritamente no parecer técnico da
REN S.A. (não sendo conhecido parecer ou relatório de outra entidade sobre esta matéria), considerandose existir falta de homogeneidade/harmonização dos critérios de análise realizada por esta entidade (no
documento de apreciação das alternativas consideradas), não tendo a mesma competências formais do
ponto de vista ambiental.
Na sequência da apreciação efetuada no âmbito da anterior AIA, foi referido que, atendendo à
sensibilidade e importância da área do ADV, uma eventual reformulação do projeto deveria equacionar
outros eventuais pontos de entrega alternativos que permitissem desenvolver soluções de traçado para a
Linha de MAT que minimizassem e/ou evitassem os potenciais impactes ambientais nesta área.
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Atendendo a que as alternativas do projeto ficaram resumidas, na PDA agora apresentada, a apenas três,
sendo excluídas as restantes seis, e que foram abandonadas as opções da linha enterrada e da linha de
tensão a 220 kV, considera-se que o EIA deverá integrar:
Uma análise, com base num leque mais alargado de fontes de conhecimento, em termos de
opções de tecnologia, nomeadamente conhecimento obtido noutros países sobre esta tipologia de
problemática;
Um parecer da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade
licenciadora, que valide as opções/alternativas apresentadas no EIA como as únicas possíveis,
atendendo à apreciação constante do presente Parecer, considerando todos os pressupostos e
preocupações reiteradas.

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
Na sequência da análise efetuada sobre a informação apresentada na PDA relativa ao projeto e respetivas
alternativas tecem-se de seguida vários comentários. Com base nos mesmos, considera-se que devem ser
objeto de análise no EIA outras alternativas, para além das 3 selecionadas na PDA.
Aspetos gerais
No âmbito da análise efetuada foram identificadas os seguintes aspetos de âmbito geral:
A PDA refere, para várias das 9 alternativas consideradas, a opção de reconstrução/reconversão de
linhas atuais para circuitos duplo ou triplo, o que contribuiria positivamente para a redução de linhas
e da correspondente ocupação de corredores no Norte do país.
Constata-se que a redução de impactes negativos na região apenas se conseguiria através da
renovação gradual da rede geral de transporte, com recurso a novos eixos a 400 kV em circuito
duplo, associados ao abandono de corredores existentes, numa política que se supõe não estar em
franco desenvolvimento.
Os impactes na região são, em termos gerais, proporcionais ao número de linhas e de corredores
ocupados, pelo que, visando a sua redução, a opção de reconstrução/reconversão de linhas atuais
para circuitos duplo ou triplo será uma hipótese a considerar e deverá ser bem explanada no futuro
EIA. Evidencia-se a conveniência de desenvolver detalhadamente no EIA os procedimentos nessa
matéria, de forma a ficar bem claro como decorre esse processo, consoante a alternativa adotada, e
quais os impactes reais (por exemplo, substituição de linhas existentes ou construção e permanência
de linhas aproximadamente paralelas, abandono ou não de corredores atuais após a reconversão,
entre outros aspetos que sejam relevantes);
Constata-se que para diversos fatores ambientais, como é o caso da Geologia, serão de privilegiar as
alternativas com corredores menos extensos, desde que na ausência de impactes concretos.
Na generalidade é de referir que não se identifica uma diferenciação relevante, em termos geológicos
e geomorfológicos, que implique uma opção franca entre as diversas alternativas face a estes fatores.
A componente recursos minerais no fator Geologia suscita preocupações, uma vez que a região inclui
zonas com particular interesse para pesquisa de minerais metálicos, como é sobretudo o caso de WSn, com contractos ativos ou em formalização.
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No entanto, corredores mais extensos terão maior probabilidade de causar afetações sobre recursos
minerais, águas subterrâneas e sobre a geologia/geomorfologia em geral;
Segundo a PDA, poderão estar previstas ações que terão interferência direta com os recursos hídricos
caso seja adotada uma solução que contemple a construção do Posto de Corte, a 400 kV. O impacte
que poderá ser originado, ainda segundo a PDA será a alteração da drenagem. No entanto, caso a
solução selecionada seja apenas a implementação da Linha Elétrica desde o AHFT com ponto de
ligação à SE de Armamar, então as ações a desenvolver não terão interferência significativa com os
Recursos Hídricos Superficiais, desde que todos os apoios sejam implantados em locais a mais de
10 m das margens das linhas de água, não havendo interferência direta sobre as mesmas. No que
concerne aos Recursos Hídricos Subterrâneos, a implantação das fundações dos apoios traduz-se
numa impermeabilização localizada do terreno, cujo impacte será, em princípio, reduzido atendo à
sua dimensão;
Em termos de definição estratégica do projeto considera-se absolutamente fundamental que seja
incluída no EIA a análise de uma alternativa, tecnicamente viável, que não atravesse o vale do rio
Tua nem o vale do rio Douro, uma vez que se tratam de áreas ecologicamente sensíveis e relevantes
para a conservação da biodiversidade no contexto nacional, nomeadamente para a avifauna rupícola;
Necessidade de apresentação no EIA de informação e respetiva avaliação, sobre a consideração no
projeto de um ponto de entrega (ligação da Linha) para norte, eventualmente em Ribeira de Pena
e/ou em Vila Pouca de Aguiar.
Aspetos específicos
No que concerne especificamente às alternativas, referem-se de seguida os aspetos relevantes
identificados e os comentários considerados necessário, tendo em conta os antecedentes do projeto, os
pressupostos apresentados face à sua dimensão, as características do território abrangido e as classes de
espaços e os usos do solo que serão afetados, bem como a reunião realizada (em 24 de janeiro de 2013)
entre a CA, o proponente e a REN S.A. (na qual foi efetuada a apresentação do Projeto):
Deverá ser explorada e apresentada no EIA a avaliação de uma solução alternativa mista que
integre intervenções idênticas à Alternativa 3, ou seja, um posto de corte que permita ligação à
linha existente Armamar/Lagoaça, com uma extensão análoga às alternativas consideradas
viáveis, quer venha diretamente de Foz Tua ou pela Valeira, uma vez que as Alternativas 1 e 2
cruzam, na zona sul de Tabuaço, com uma linha a 400 kV já existente, podendo assim vir a ser
dispensado parte deste troço, ou seja, desde a intersecção das linhas até à SE de Armamar;
No que se refere às subalternativas, verifica-se que as 2.N.A., 3.N.A, têm menor sobreposição às
antigas concessões minerais existentes localmente, designadamente de São Mamede de Ribatua;
As subalternativas 1.E, 2.E.I, 2.E.M, 3.E, sendo as que saem da central de Foz Tua para Este,
promovem uma maior concentração de infraestruturas na área do ADV, contrariando o princípio
de definir um traçado de linha com o mínimo de impacto na área de Património Mundial (PM);
As Alternativas 2 e 3 apresentam potenciais impactes sobre a avifauna rupícola existente na zona
da bacia do Douro, interferindo diretamente com áreas consideradas como muito críticas em
termos de aves rupícolas: na Alternativa 2 evidencia-se o atravessamento do rio Douro; na
Alternativa 3 a interferência mais significativa ocorre na zona a montante, próxima à Zona de
Proteção Especial (ZPE) do vale do rio Sabor, que constitui uma área de grande densidade de
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aves rupícolas e onde já decorre um conjunto de intervenções que afetam essas populações (pela
extensão e localização da Alternativa 3 são de prever impactes cumulativos significativos).
As subalternativas 2.N.B atravessam transversalmente a área muito crítica de um casal de Águia
de Bonelli (HF-TUA-30), com um novo corredor de linha a 400 kV (de grande dimensão como
infraestrutura).

As

subalternativas 2.I

(corredor

independente

a

400

kV)

atravessam

transversalmente a área muito crítica de um casal de Águia de Bonelli (HF-VAL-30), com um novo
corredor de linha a 400 kV (grande dimensão). As subalternativas 2.M (Linha mista 400kV+200
kV – em esteira vertical e de grande dimensão), apesar de aproveitarem o corredor de uma linha
já existente na travessia do Douro, irão implicar maior dimensão de apoios (maior dimensão de
efeito barreira), atravessando transversalmente a área muito crítica de um casal de Águia de
Bonelli (HF-VAL-30). Considera-se que esta Alternativa 2 é muito gravosa em termos de aves
rupícolas, pois, para além dos atravessamentos diretos de áreas muito críticas (zonas situadas a
menos de 1 Km de locais de nidificação) de 2 casais de Águia de Bonelli, esta opção atravessa
áreas críticas de diversas outras aves rupícolas, para além de constituir uma linha bastante
extensa dentro do vale do rio Douro (que nesta zona corresponde a uma área muito importante
para a dispersão de aves rupícolas).
No que se refere à Alternativa 3, a subalternativa 3.N.B, em particular, atravessa
transversalmente a área muito crítica de um casal de Águia de Bonelli (HF-TUA-30), com criação
de uma nova barreira pela linha a 400 kV (grande dimensão). Este traçado atravessa
transversalmente a área muito crítica de um casal de Britango na foz do rio Sabor (NP-VAL-10)
(áreas muito criticas são o conjunto de pontos situados a menos de 1 Km do centro do território em geral do ninho habitual - de um dado casal). Este traçado atravessa áreas críticas de um
conjunto número de aves rupícolas (áreas criticas correspondem a faixas circundantes dos locais
de nidificação com 5 Km de largura ou de raio);
Envolvendo a Alternativa 3 a terraplenagem de uma plataforma com cerca de 200x100 m, para a
implantação do Posto de Corte, e a travessia do Rio Sabor, considera-se que estas intervenções
deverão ser objeto no EIA de análise pormenorizada, face aos impactes negativos que lhes estão
associados;
A Alternativa 8, excluída por a REN S.A. a considerar tecnicamente inviável, sendo "(…) similar à

Alternativa 2 (…)", faria a sua ligação num "(…) futuro Posto de Corte a 400 Kv na linha
Armamar-Lagoaça (…)" implicando igualmente a terraplanagem de uma plataforma com cerca de
200x100 m, tendo a linha uma extensão de 30 km.
Relativamente a esta alternativa, a REN S.A. "(…) considera que implica a abertura de uma nova

instalação da RNT(E) na zona do Douro, em localização muito próxima da já existente SE de
Armamar, sem sinergia com o previsto desenvolvimento futuro da rede (…) " considerando esta
solução "inaceitável e inviável".
Esta alternativa, além de ser sobreponível à Alternativa 2 até à zona entre S. João da Pesqueira e
Ervedosa do Douro, permite um encurtamento substancial da linha (do traçado comum com a
Alternativa 2 ao posto de corte a construir na zona de Várzea de Trevões, são cerca de 5,5 km)
evitando a construção de cerca de 18 km de linha nova até à SE de Armamar.
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Ora, dado o contexto patrimonial excecional onde se desenvolve este projeto, considera-se que a
avaliação ambiental, ponderada da racionalidade, do custo/benefício e da sustentabilidade desta
alternativa, deverá ser sujeita a AIA.
Acresce ainda a evidência de que a eventual conjugação da Alternativa 1 com a Alternativa 8
(que não foi considerada na PDA) dará origem a uma alternativa mais curta de entre todas as
analisadas, e que considera-se ser complementar à Alternativa 8, pelo que deverá ser objeto de
avaliação de impacte ambiental.
Deste modo, as alternativas a estudar deverão incluir a Alternativa 8 e a conjugação da
Alternativa 1 com a Alternativa 8, devendo ser plenamente justificada a sua não inclusão no EIA,
caso tal ocorra;
As alternativas (iniciais) com menor impacte em termos do fator Ecologia (n.os 4, 5, 7 e 9) foram
afastadas de uma fase análise mais aprofundada, de acordo com uma suposta avaliação negativa
do ponto de vista ambiental e técnico. Considera-se que essa decisão está insuficientemente
demonstrada, carecendo de informação adicional e quantitativa sobre esses critérios:
Alternativa 4 – esta alternativa afigura-se ser uma das opções com menor impacte em
termos de património natural, nomeadamente por não envolver atravessamento do vale
do rio Douro (em área sensível) e porque se afasta das zonas sensíveis em termos de
avifauna;
Alternativa 5 (com semelhanças com a opção n.º 4) – esta alternativa afigura-se ser uma
das opções com menor impacte em termos de património natural, nomeadamente
porque não há atravessamento do vale do rio Douro (em área sensível) e porque se
afasta das zonas sensíveis em termos de avifauna;
Alternativa 7 – esta alternativa afigura-se ser uma das opções com menor impacte em
termos de património natural, ou mesmo talvez a melhor opção desse ponto de vista,
nomeadamente porque não há atravessamento do vale do rio Douro (em área sensível) e
por que se afasta por completo do vale do Douro, evitando sobrecarregar esta zona em
termos destas infraestruturas;
Alternativa 9 – esta opção afigura-se ser uma das opções com menor impacte em termos
de património natural, nomeadamente porque não há atravessamento do vale do rio
Douro (em área sensível) e por que se afasta de zonas sensíveis para aves.

4.3. IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS
Na abordagem das questões significativas verifica-se que a PDA, de modo geral, identifica os impactes
relevantes nas fases de projeto e de construção, bem como em que fases serão analisados, caso se trate
de Estudo Prévio (EIA) ou de Projeto de Execução (RECAPE).
Refere ainda que a "(…) otimização dos traçados da Linha e da localização do Posto de Corte, em fase de
Estudo Prévio (…)" deverá ter em conta vários aspetos, no que concerne aos elementos patrimoniais,
"(…) nomeadamente os atributos que conferem o VUE [Valor Universal Excecional] ao ADV, os elementos
patrimoniais localizados fora do ADV e os resultados dos trabalhos arqueológicos a realizar".
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Relativamente aos fatores ambientais, verifica-se que apenas foram identificados como fatores ambientais
relevantes para o projeto: Geologia, Solos e Hidrologia; Qualidade do Ambiente; Biodiversidade;
Sócioeconomia; Paisagem e Património Cultural. Deste modo, considera-se que deverá ser incluída no EIA
a avaliação dos fatores Qualidade do Ar (fase de construção), Ordenamento do Território e Uso do Solo,
de forma independente e pormenorizada, com propostas de medidas de minimização e/ou medidas de
compensação, considerando as características da intervenção a efetuar e da área onde a mesma se
realiza, atendendo em particular à área de influência do PIOTADV, bem como os impactes cumulativos
decorrentes de infraestruturas similares existente. A avaliação destes fatores ambientais (excetuando-se o
fator Qualidade do Ar), para além dos restantes, deve ser tida em consideração na apreciação a efetuar
no EIA ao nível da Comparação de Alternativas.
Acresce referir que se considera que deverá haver um investimento na pormenorização no futuro EIA, em
detrimento de adiar demasiadas questões de pormenor para o RECAPE, contribuindo assim para uma
avaliação mais fundamentada no processo de implementação deste projeto.

4.4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO E SUA PREVISÍVEL EVOLUÇÃO SEM PROJETO,
AVALIAÇÃO DE IMPACTES, DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO E
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

4.4.1. Geologia, solos e hidrologia
A PDA que se encontra em avaliação apresenta uma estrutura que é adequada ao futuro EIA,
nomeadamente em termos dos aspetos a referir em termos de Caracterização da Situação de Referência
para os fatores geológicos e também dos impactes potenciais a identificar e analisar.
No que se refere a impactes, será de incluir medidas para evitar, reduzir ou compensar esses mesmos
impactes, nomeadamente na geomorfologia, decorrentes da destruição de afloramentos ou da afetação
geral, como é o caso da interação com a paisagem. Concorda-se com as medidas de mitigação indicadas
na PDA, nomeadamente as exemplificadas ao referir o "Guia de Boas Práticas", publicado pela EDP
Distribuição (pág. 62-63 da PDA).
A Caracterização da Situação de Referência, excluindo a hidrogeologia e os recursos minerais, referidos
mais adiante, deverá contemplar:
Apresentação da geomorfologia da região de implantação dos corredores selecionados, baseada
em bibliografia especializada;
Caracterização geral da geologia e apresentação das unidades litostratigráficas presentes,
baseada na notícia explicativa das folhas da carta geológica na escala 1:50.000 e 1:200.000 onde
se localiza essa região e em bibliografia especializada;
Representação de cartografia geológica, através de figura ou extrato de carta geológica com a
região e alternativas analisadas no EIA, devidamente legendada, com escala e orientação e com
referência à fonte da informação;
Caracterização da Sismicidade regional e da Tectónica e Neotectónica regional e local, baseadas
nas notícias explicativas das folhas acima referidas, em bibliografia especializada e em

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 181
Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV

23

Parecer da Comissão de Avaliação
Março de 2013

reconhecimento no terreno. Em termos de enquadramento neo-tectónico é de destacar os
acidentes regionais ativos de Régua-Verin e da Vilariça, bem como, localmente, a falha NNE-SSW
de Ribalonga. A definição com detalhe do traçado de corredores e implantação de apoios deverá
ser efetuada atendendo à localização da fracturação, em geral já conhecida, ou de identificação
viável no terreno;
Caracterização dos riscos geológicos, nomeadamente decorrentes da sismicidade e de
movimentos de massa ou queda de blocos, devendo ainda ser atendida a necessidade de uma
correta avaliação geotécnica e de estabilidade dos locais de implantação de apoios;
Referência à eventual existência de património ou valores geológicos que interesse preservar,
indicando em concreto se foi detetada alguma ocorrência com interesse conservacionista,
inclusive tendo em conta que o EIA usualmente recorre a trabalhos de reconhecimento de
campo.
Recursos Minerais
Devem ser integrados no EIA os recursos minerais metálicos e não metálicos existentes na área de
incidência do Projeto, não só em termos de substâncias e de áreas licenciadas, concessionadas ou
integradas em contratos de prospeção e pesquisa, mas também tendo em conta que uma determinada
área poderá deter um elevado potencial em termos de recursos minerais e não estar licenciada ou
concessionada por motivos de natureza diversa. Estes eventuais recursos devem ser preservados de
modo a garantir o seu futuro acesso, tentando desde já minimizar possíveis impactes futuros, por
exemplo através de uma escolha adequada de alternativas de corredor.
Evidencia-se que a área de estudo insere-se numa província metalogénica com recursos minerais
metálicos diversos, como é o caso de formações com potencial em volfrâmio e estanho, incluindo
concessões e contratos de prospeção e pesquisa, em curso ou em formalização. De referir ainda a área
com potencial em ferro, situada perto de Moncorvo.
Há também registo de ocorrências minerais antigas, sobre as quais há alguns dados no LNEG, mas sendo
o conhecimento geológico e económico em geral reduzido. É o caso das ocorrências de São Mamede de
Ribatua (W-Sn), de Várzea de Trevões (Pb-Zn), de Távora – Quinta da Aveleda e da Espinhosa – Quinta
do Ameal (ambas de ouro).
Em termos de recursos minerais não metálicos, afloram rochas granitoides, com locais que estão em
exploração como inertes, podendo ser solicitadas novas concessões.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Relativamente ao caso concreto dos Recursos Hídricos Subterrâneos considera-se importante que a
Caracterização da Situação de Referência inclua, na vizinhança dos corredores em análise, dos novos
acessos, de postos de corte e dos apoios a construir, um inventário de captações de água subterrânea
(públicas e privadas) e respetivo uso.
No caso de existirem captações de água subterrânea (públicas ou privadas) considera-se fundamental a
caracterização das mesmas quanto ao tipo de captação, cota, comprimento da galeria e direção (no caso
de ser mina) ou profundidade da captação (no caso de ser furo ou poço), caudal ou nível de água e
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outras características técnicas da captação, de modo a averiguar se a implementação do projeto afetará
direta ou indiretamente essas captações.
Chama-se especial atenção para o atravessamento dos concelhos de

Armamar e Tabuaço

(nomeadamente no caso da Alternativa 1), em que há uma grande probabilidade de haver afetações
diretas ou indiretas de captações subterrâneas, pois a maior parte dos sistemas de abastecimento público
de água têm origem subterrânea.
No que se refere à indicação das especialidades técnicas envolvidas para a elaboração do EIA (pág. 66 da
PDA), considera-se que a Geologia deverá ser objetivamente contemplada, uma vez que a experiência
demonstra que se trata de uma temática geralmente mal descrita quando retratada por especialistas de
outras áreas e que assim motiva sempre pedido de elementos adicionais.

4.4.2. Ordenamento do Território e Uso do Solo
No que se refere aos fatores ambientais Ordenamento do Território e Uso do Solo, deverá ser incluída no
EIA a avaliação os seguintes aspetos relevantes:
Deverá ser realizada a caracterização da situação de referência refletindo o estado atual do
ambiente na área de estudo considerada, para o fator Uso do Solo, atendendo à dimensão do
projeto, às características da área atravessada e ao uso e ocupação do solo dominante (Solos
Agrícolas, constituídos por pequenas parcelas agrícolas em produção, maioritariamente de vinha,
sendo o sustento da grande maioria da população – pequenos agricultores; e Solos Florestais);
Deverá ser efetuado o enquadramento das zonas que integram o projeto, com os projetos
associados, nos vários Instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área em estudo.
Igualmente deverá ser realizada a respetiva caracterização e contabilização (por área e
percentagem) das várias categorias de espaços afetados;
Deverá ser efetuado o enquadramento do projeto nos regimes jurídicos das diferentes
condicionantes ao uso do solo e servidões administrativas, analisadas as implicações para o
projeto das respetivas disposições e identificados os procedimentos administrativos que deverão
ser conduzidos de modo a garantir a conformidade das diferentes alternativas do projeto, com os
Instrumentos de Gestão Territorial. O EIA deverá ser complementado com um trabalho de campo
específico, necessitando ainda da obtenção dos diversos pareceres, das entidades públicas e
privadas com tutela sobres as diferentes áreas, para as diferentes servidões;
Implantação do projeto na Carta da REN dos concelhos envolvidos e quantificação da área de
REN abrangida, total e por cada um dos sistemas de REN afetados (incluindo os projetos
associados), para cada uma das alternativas apresentadas;
No âmbito da REN, deverá ser efetuado o enquadramento da pretensão no seu regime jurídico,
publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado no Decreto-Lei
n.º 239/2012, de 2 de novembro;
Dado tratar-se de uma zona inserida no ADV e na respetiva ZEP, publicada pelo Aviso
n.º 15170/2010, de 30 de julho, e uma vez que se trata de um projeto com grande impacto
visual, esta questão deverá ser devidamente tratada, havendo que garantir que serão
identificadas e implementadas medidas adequadas de mitigação dos impactes paisagísticos,
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tendo em vista a salvaguarda dos valores da área de estudo, atendendo a que se trata de uma
área regulamentada pelo PIOTADV, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 150/2003, de 22 de setembro;
Deverão ser identificados os impactes decorrentes da implantação do projeto, e dos projetos
associados, para as diferentes fases, e propostas as medidas de minimização adequadas, para
cada um dos fatores, incluindo os específicos sobre cada um dos sistemas de REN afetados;
Inventariação, análise e proposta de medidas de minimização, para os fatores em análise, dos
impactes cumulativos que decorreram da implantação deste projeto, com os restantes projetados
ou em fase de construção, localizados nas imediações, devendo ser consideradas as linhas de
transporte de energia dos vários parques eólicos localizados nas imediações das alternativas
consideradas.

4.4.3. Recursos hídricos
No que concerne aos Recursos Hídricos, em termos gerais, considera-se que a informação apresentada
na PDA prevê as questões pertinentes a abordar no EIA.

4.4.4. Ambiente sonoro
Em relação aos impactes da fase de construção, no que se refere ao Ambiente Sonoro, considera-se que
estes devem ser objeto de avaliação no EIA, embora se aceite que as medidas de minimização específicas
sejam analisadas em sede de RECAPE.
Relativamente à informação patente no Quadro 4.3 da PDA (que identifica os impactes ambientais a
analisar no EIA, em fase de Estudo Prévio), considera-se que a fase de construção também deve ser alvo
de avaliação no EIA, principalmente, no caso das alternativas que impliquem a construção de um posto
de corte (que envolve movimentações de terra potencialmente elevadas, com operações de construção
associadas naturalmente mais ruidosas).
A caracterização do território deverá passar, tal como indicado na PDA, pela identificação dos recetores
sensíveis ao ruído que estejam localizados dentro dos corredores objeto de avaliação e nas imediações do
posto de corte.
Estes recetores, por área geográfica deverão ser caracterizados por campanhas de medições, desde logo
no EIA, nas condições da normalização em vigor, atualmente, NP ISO 1996.
A metodologia de tratamento de informação, além da cartografia dos recetores e da classificação acústica
do território, deverá incluir informação relativa aos resultados das campanhas de medições, de modo a
servir de suporte à respetiva avaliação de impactes.
Quanto à Metodologia de Avaliação de Impactes, em relação ao Ambiente Sonoro, considera-se que esta
também deverá incluir a matriz de avaliação da escala/severidade dos impactes mencionada no ponto 5-8
do Guia do ICOMOS (2011) e a informação relativa à magnitude dos impactes incluída no seu Apêndice
3B, uma vez que como identificado no ponto 5-5 desse Guia, o ruído constitui um dos impactes diretos
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que pode ocorrer como consequência de operações de construção ou da exploração do projeto e que
pode ser relevante, mesmo a distâncias significativas do local do projeto.
No que concerne aos impactes cumulativos, atendendo ao tipo de intervenção e a uma eventual
sobreposição de fontes de ruído (cruzamento entre linhas, posto de corte e respetivas ligações, SE e
respetivas ligações, parques eólicos), considera-se que este fator ambiental também deverá ser avaliado
sempre que tais situações ocorram.
A proposta para a consideração de medidas de minimização afigura-se adequada ao tipo de projeto.
Os planos de monitorização a elaborar deverão ser ajustados aos impactes identificados.

4.4.5. Biodiversidade (vegetação, habitats, fauna, conectividade ecológica)
Relativamente às propostas metodológicas de PDA apresentadas no relatório, considera-se que na
generalidade os procedimentos apresentados são adequados e que permitirão uma elaboração correta do
EIA. Considera-se que os fatores sobre biodiversidade são suficientes para uma caracterização
aprofundada de impactes e que incluem os principais elementos necessários a uma adequada apreciação
sobre as interferências desta infraestrutura em termos de património natural e biodiversidade.
Verifica-se que na PDA as áreas sensíveis para a avifauna e para quirópteros (identificadas de acordo com
o ICNF) são consideradas como principais condicionantes na fase de Estudo Prévio.
Salienta-se a necessidade de que as metodologias referentes à avaliação de impactes (incluindo também
os impactes cumulativos) incluam referências explícitas à identificação de áreas sensíveis para a avifauna
rupícola, nomeadamente assegurando a disponibilização de dados inéditos e atualizados (e não apenas as
fontes bibliográficas, nomeadamente a informação do ICNF) e com respetiva expressão geográfica.
No que se refere à metodologia para análise de impactes cumulativos, considera-se que os itens
propostos e o âmbito temático estão corretamente identificados.

4.4.6. Sócio-economia
Considerando-se redutora a abordagem apresentada para o fator ambiental Sócio-economia, o EIA
deverá incluir a informação necessária e suficiente que permita conhecer a realidade socioeconómica
afetada bem como os impactes inerentes à sua implementação. Assim sendo, o EIA deverá também
incluir a seguinte informação:
Identificação de áreas agrícolas que serão afetadas, com quantificação e caracterização por
tipologia de área agrícola afetada (vinha, olival, pequenas explorações agrícolas, etc.),
considerando os vários hectares de terrenos que venham a ser afetados pelos corredores
propostos para várias alternativas, recorrendo a cartografia de apoio;
Identificação de todos os lugares, edifícios, habitações, quintas e/ou explorações agrícolas,
equipamentos sociais e todos os recetores sensíveis possivelmente afetados, direta e
indiretamente, com as devidas distâncias, quer em fase de obra quer na fase de exploração, com
recurso a cartografia de apoio, quer para a "Caraterização da situação de referência", respetiva
avaliação de impactes e definição de medidas de minimização;

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 181
Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV

27

Parecer da Comissão de Avaliação
Março de 2013

A existência de um Plano de Comunicação cumpre a função essencial de constituir uma
ferramenta base sobre a qual se desenvolverão todas as atividades de comunicação do projeto,
com o objetivo de assegurar uma divulgação e uma acessibilidade adequadas junto da
comunidade impactada, direta e indiretamente pelo projeto e da opinião pública em geral.
Deste modo, caso o proponente tenha elaborado algum Plano de Comunicação (nomeadamente,
inquéritos à população ou outras ações que evidenciem um bom nível de conhecimento das
características e impactes do projeto, pela população local), os resultados devem ser vertidos no
EIA, na avaliação de impactes e na definição de medidas de minimização/compensação. Caso tal
não tenha sido efetuado, deverá ser apresentada no EIA uma proposta de Plano de Comunicação
com especificação da metodologia e dos meios utilizados para esse Plano de Comunicação do
projeto à população local;
Decorrente da avaliação mais cuidada dos impactes socioeconómicos identificados, deverão ser
propostas medidas de minimização adequadas, ajustadas às eventuais perdas irreversíveis e à
realidade local;
Considerar a avaliação deste fator na apreciação a efetuar no EIA ao nível da Comparação de
Alternativas.

4.4.7. Paisagem
A área onde se desenvolvem as alternativas de projeto para a Linha Foz Tua – Armamar, a 400kV inserese no "Alto Douro Vinhateiro", classificado pela UNESCO como "Património Mundial" na categoria de
"paisagem cultural evolutiva e viva", e na respetiva ZEP. Deste modo, reveste-se de especial importância
a análise do fator Paisagem, que deverá incluir a informação necessária para suportar a tomada de
decisão no que respeita a esta componente ambiental.
O EIA a elaborar deverá incluir todos os elementos necessários a uma correta avaliação dos impactes
decorrentes da implementação das várias alternativas de projeto sobre os atributos que conferem ao ADV
o "Valor Universal Excecional" que justificou a sua classificação como Património Mundial ao abrigo dos
critérios iii), iv) e v) da UNESCO: é um testemunho excecional de uma tradição cultural – a produção do
vinho; as componentes da sua paisagem - socalcos, quintas, aldeias, capelas e estradas – são
representativas do vasto leque de atividades associadas a essa tradição cultural; e é um exemplo
excecional de uma utilização do território que se traduz numa forma única de interação humana com o
meio ambiente e, consequentemente, numa paisagem cultural singular de extraordinária beleza.
Proposta metodológica de caracterização do ambiente afetado e sua previsível evolução sem
projeto
A proposta metodológica apresentada na PDA segue genericamente os princípios habitualmente aplicados
em estudos de paisagem em contexto de impacte ambiental. No entanto, alerta-se para o facto de que
considerar a "intrusão visual" como tipologia única de impacte decorrente da implementação do projeto
no fator ambiental Paisagem pode resultar numa análise redutora e insuficiente. Assim, para que os
estudos de caracterização da Paisagem sejam suficientemente abrangentes para suportar a tomada de
decisão, devem ser considerados globalmente os impactes cénicos decorrentes da implementação do
projeto, assim como os impactes estruturais na Paisagem. Os impactes estruturais consistem em
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alterações nos elementos e nas funções (naturais e culturais) presentes na Paisagem e que lhe conferem
o VUE, determinando uma alteração das características da mesma com repercussões no seu carácter. A
avaliação destes impactes deverá ter em conta as características das várias ações englobadas no projeto
em análise, assim como a maturidade da Paisagem em presença, a sua raridade, estado de conservação
e resiliência, bem como o carácter previsto da paisagem resultante.
Para a definição da área de estudo é referida uma envolvente de 3 km em torno do eixo dos corredores.
Dada a sensibilidade da área em estudo, considera-se que deverá ser efetuada uma primeira análise de
bacias visuais (da soma das alternativas consideradas) sobre uma envolvente de 5 km, que servirá depois
de base para a delimitação da área a estudar (e que deverá incluir todas as áreas na envolvente de 3 km,
acrescidas das zonas de maior visualização potencial distantes do eixo das linhas entre 3 e 5 km).
De modo a clarificar a extensão da área cenicamente afetada pela implementação das várias soluções de
projeto em análise, o EIA deverá apresentar, para cada uma das alternativas em separado, as respetivas
bacias visuais. Estas deverão ser realizadas com base nos eixos definidos (uma vez que o EIA será
desenvolvido sobre um Estudo Prévio), considerando uma altura estimada para os apoios e a sua
localização a espaçamentos médios. Esta informação deverá ser apresentada com transparência sobre
Carta Militar, a escala 1:50000 ou maior.
Proposta para a consideração da mitigação e da valorização
Considerando, mais uma vez, a localização das alternativas deste projeto dentro do ADV e respetiva ZEP,
reveste-se da maior importância garantir que serão feitos todos os esforços no sentido de identificar
todas as medidas de mitigação adequadas para reduzir, sempre que possível, os impactes paisagísticos
previstos. Neste contexto, considera-se adequado o recurso às recomendações constantes no "Guia de
Boas Práticas para a Integração Paisagística de Infraestruturas Elétrica", como referido na PDA.
Porém, reconhecendo que a implementação do projeto se traduzirá numa afetação cénica inevitável,
assim como numa afetação da integridade da paisagem cuja mitigação é limitada, deverá ser explorado
um conjunto de medidas de compensação dos impactes não mitigáveis.
Proposta metodológica para a elaboração do plano de monitorização
Concorda-se com o referido neste capítulo da PDA: a evolução da Paisagem Cultural do ADV na zona de
implementação do projeto deverá ser objeto de monitorização.
O Plano de Monitorização referido deverá incluir os seguintes elementos:
1. Parâmetros a monitorizar, em função dos valores em presença e dos objetivos a atingir,
recomendando-se o recurso a fotografias terrestres oblíquas, obtidas em pontos pré-definidos;
2. Periodicidade e duração da amostragem;
3. Locais de amostragem, devendo sempre efetuar-se repetições em número suficiente para
garantir a representatividade necessária. Se se recorrer a fotografia para análise da evolução
da paisagem, os pontos de amostragem deverão ser caracterizados por um conjunto de
coordenadas planimétricas, um azimute, um ângulo de inclinação e uma distância focal;
4. Métodos e equipamentos de recolha de dados;
5. Critérios de avaliação dos dados recolhidos, incluindo a definição de metodologias objetivas de
avaliação da evolução da paisagem;
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6. Consequências dos resultados da monitorização: definição de medidas a adotar em função dos
resultados obtidos.
Considerações adicionais
A avaliação do impacte ambiental do projeto da Linha Foz Tua – Armamar, a 400kV no "Alto Douro
Vinhateiro", classificado pela UNESCO como "Património Mundial" na categoria de "paisagem cultural
evolutiva e viva", constitui uma questão particularmente sensível, como é referido no parecer elaborado
pela EMD (na qualidade de entidade consultada) uma vez que lhe compete zelar pelo cumprimento das
exigências decorrentes do PIOTADV e da classificação pela UNESCO como "Património Mundial".
Os principais valores que justificam a classificação desta área pela UNESCO materializam-se em
elementos que se enquadram no âmbito de vários fatores ambientais, não sendo por isso
convenientemente abrangidos e descritos em qualquer deles. Os fatores Paisagem e Património Cultural
reúnem, no entanto, a maior parte da informação relevante para esta análise.
Assim, considera-se que deverá ser incluído no EIA mais um capítulo de síntese, com o objetivo de reunir
e integrar a avaliação do fator ambiental Paisagem e a avaliação do fator ambiental Património, assim
como outras, se necessário. Esse capítulo de síntese poderá designar-se, por exemplo, "Paisagem
Cultural", e deverá unir as mais valias de dois corpos de conhecimento distintos com metodologias
próprias, convergindo numa avaliação integrada e consistente dos impactes nesta "paisagem cultural
evolutiva e viva". Deve ser um capítulo autónomo, independente dos restantes fatores ambientais.
Este capítulo deverá seguir uma metodologia desenvolvida em acordo com as diretrizes constantes no

Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties, ICOMOS, janeiro de
2011, sem no entanto se esgotar no conteúdo deste documento, procurando as melhores orientações
técnicas disponíveis.

4.4.8. Património cultural
A proposta metodológica apresentada é bastante detalhada. No que concerne à caraterização do fator
ambiental Património Cultural (p. 54-55), remete para a "(…) lista de atributos suscetíveis de conferir o

VUE do ADV" (p. 20) e que, em síntese, integra elementos do património arqueológico e do património
arquitetónico, vernacular ou não, bem como os atributos naturais da paisagem onde se inserem,
discriminando, para além das fontes de informação, a metodologia da sua recolha e tratamento.
Quanto à metodologia para a avaliação de impactes, esta é apresentada para a generalidade dos fatores
ambientais, procurando os critérios apresentados "(…) dar resposta às exigências comunitárias e

nacionais, bem como às orientações constantes dos guias da Comissão Europeia" (p. 57).
Na "Proposta para a Consideração da Mitigação e da Valorização " (p. 62-64) verifica-se que não está
previsto ser tida em consideração no EIA a Compensação Ambiental, tal como enunciado no Guidance on

Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties, ICOMOS, janeiro de 2011, e nas
conclusões do Parecer da CA (de 5 de março de 2012) relativamente ao anterior EIA da Linha, e que não
se pode confundir com a "valorização em AIA", o que segundo a PDA constitui uma abordagem diferente,
pelo que esse item deverá ser considerado no EIA.
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Refira-se que é relevante a indicação das condições em que será possível aceitar a execução do projeto,
atendendo ao respetivo contexto de sustentabilidade do bem Património Mundial, incluindo a sua
autenticidade e integridade. Deste modo, a mitigação de impactes deverá ponderar a proposta de
medidas de compensação ambiental dos impactes não minimizáveis do projeto no ADV.
Relativamente à monitorização da área do ADV, considera-se positiva a proposta da PDA, carecendo de
desenvolvimento no EIA.
Na generalidade, a proposta de estrutura do EIA afigura-se adequada. No entanto, considera-se que dado
o contexto de Paisagem Cultural com VUE onde se desenvolve este projeto, é pertinente o cruzamento da
informação e análise dos fatores ambientais Património Cultural e Paisagem, que origine uma análise
específica no EIA, dedicada à síntese destes dois fatores, e que deverá constituir um capítulo autónomo,
independente dos restantes fatores ambientais.
O EIA a "(…) ser elaborado por uma equipa interdisciplinar" (p. 66), prevê que esta inclua, para além de
um arqueólogo, um "especialista em património cultural" (com formação em várias áreas específicas).
No entanto, considera-se que a equipa deverá incluir, para além do mencionado arqueólogo, os
especialistas necessários que contribuam para a correta caraterização do ambiente, nomeadamente, da
área da Arquitetura, da Antropologia Cultural e da História de Arte, e não apenas um especialista que
abranja todas estas áreas.
Evidencia-se ainda que a equipa multidisciplinar deverá integrar os elementos técnicos especializados,
necessários para a correta caraterização do contexto de Paisagem Cultural.

4.5. PLANEAMENTO DO EIA
A PDA apresenta uma proposta de estrutura para o EIA, a qual se considera na generalidade adequada e
em conformidade com as normas técnicas constantes do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril,
sendo também indicadas as especialidades a incluir na equipa técnica. No entanto, salienta-se que, além
do proposto na PDA apresentada, o EIA deve refletir os resultados da apreciação constante no presente
Parecer.
Sendo elencadas no Quadro 10.1 da PDA as entidades da administração potencialmente interessadas em
participar, considera-se que, no âmbito da elaboração do EIA, deverá ser consultada a Comissão Nacional
da UNESCO.
Sendo prevista a inclusão nos anexos do EIA da lista de entidades e pessoas contactadas no âmbito da
elaboração do EIA, considera-se que deverão ser também incluídos os contributos recebidos. O conteúdo
destes contributos deverá ser sistematizado num quadro síntese, devendo ainda ser apresentada a
demonstração de que os mesmos foram contemplados no projeto e/ou no EIA, devendo, em caso
negativo, ser apresentadas as razões e fundamentação que determinaram essa exclusão.
A Participação Pública em AIA consiste numa “formalidade essencial do procedimento de AIA que

assegura a intervenção do público interessado no processo de decisão e que inclui a consulta pública”,
conforme disposto na alínea m) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
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A Diretiva Comunitária n.º 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003,
transposta parcialmente pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, o qual altera e republica o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, refere no considerando (3) que “A efetiva participação do público

na tomada de decisões permite ao público exprimir, e ao decidir tomar em consideração as opiniões e
preocupações que podem ser relevantes para essas decisões, aumentando assim a responsabilização e
transparência do processo de tomada de decisões e contribuindo para a sensibilização do público às
questões ambientais e o apoio às decisões tomadas."
Para uma eficiente participação dos cidadãos é indispensável o acesso a uma informação tão completa
quanto possível, transparente e de fácil consulta, para que se possa atingir os objetivos dessa
participação. Assim, uma vez que o EIA tem como objetivo servir de suporte à AIA e que este
procedimento inclui obrigatoriamente um período de Consulta Pública, no qual este documento é
disponibilizado a entidades e cidadãos interessados, o EIA tem que apresentar a informação de forma
sistematizada, organizada e suficientemente completa e integralmente em português para que possa
servir o seu objetivo.
O Resumo Não Técnico (RNT) constitui uma das peças do EIA e deve sumarizar e traduzir em linguagem
não técnica o conteúdo do EIA, tornando este documento mais acessível a um grupo alargado de
interessados. Deste modo, o RNT é um documento essencial na Participação Pública em processos de
AIA.
Face à extensão e à complexidade técnica que normalmente caracterizam os relatórios dos EIA, é
fundamental que o RNT seja preparado com rigor e simplicidade, de leitura acessível e dimensão
reduzida, mas suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi concebido.
O RNT deverá cumprir os requisitos estabelecidos nos “Critérios de Boa Prática para a elaboração e
avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” APAI/APA, 2008 (disponível para
consulta no sítio eletrónico da Agência Portuguesa do Ambiente, IP, em http://www.apambiente.pt).
Deverá ser apresentado em documento autónomo, em suporte impresso e em suporte informático selado,
de acordo com o disposto no Despacho n.º 11874/2001 (Diário da República – II série, n.º 130, de 5 de
junho).
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5. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS
Os pareceres emitidos pelas entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto
entidades externas à CA, constam na íntegra em anexo ao presente Parecer.
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese das questões que se consideram mais importantes,
constantes dos pareceres recebidos, e que deverão ser consideradas na elaboração do EIA e do próprio
projeto, devendo ser demonstrado no EIA o cumprimento das questões referenciadas, devendo, em caso
negativo, ser apresentadas as razões e fundamentação que determinaram essa exclusão.
No que concerne aos aspetos mencionados pela EMD, relativamente aos fatores ambientais Paisagem e
Património cultural, há a referir que deverá ser atendido o mencionado no presente Parecer da CA na
apreciação específica efetuada para cada um destes fatores ambientais, devendo ser incluído no EIA mais
um capítulo de síntese, autónomo e independente dos restantes fatores ambientais, com o objetivo de
reunir e integrar a avaliação do fator ambiental Paisagem e a avaliação do fator ambiental Património,
assim como outras, se necessário.
Por outro lado, considera-se que se deverá proceder à clarificação do atributo “Conjuntos de produção e
armazenamento vinícola exteriores aos povoados” definido em 2.8 da PDA (e comentado no contributo da
EMD), tendo em conta que no enunciado na WHC Nomination Documentation (2001), e na Retrospective
Statement of Outstanding Universal Value, relativamente ao património vernacular, encontram-se
identificadas, para além das quintas e casais, vários conjuntos de armazenamento e produção ( wine
lodges). Note-se que este deve corresponder a uma citação parcial do descrito no PIOTADV em Ação
n.º 1 - Recuperação do património vernacular, que distingue dos "Conjuntos de produção e
armazenamento vinícola exteriores aos povoados e núcleos centrais das quintas inseridos na mancha de
vinha e ou à margem de vias de comunicação tradicionais".
Assim, a frase poderá ser retificada passando a fazer referência aos "Conjuntos de produção e

armazenamento vinícola quando exteriores aos povoados e núcleos centrais das quintas ".

Quadro 5.1 - Síntese das questões mais importantes dos pareceres recebidos.
Entidades
EMD

Síntese das questões
Tal como recomendado no Relatório da Missão Conjunta do Centro do Património Mundial
(CPM)/ICOMOS/IUCN, deverá ser selecionada a opção pela linha com o mínimo de impacto na área
de PM e que quaisquer potenciais impactos, incluindo a integridade visual, sejam cuidadosamente
avaliados (ponto 5.2.8 das Conclusões e Recomendações). Neste contexto, é essencial garantir que
a AIA inclua a “avaliação de impacte patrimonial”, a qual não deverá cingir-se às questões do
edificado mas também, e principalmente, aos impactes na Paisagem Cultural, aos impactes nos
atributos que conferem VUE ao ADV, seguindo a metodologia recomendada no Guidance on
Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties, ICOMOS, January 2011 adiante designado Guia do ICOMOS - (ponto 5.3.6 do Relatório).
Grande preocupação com a necessidade de se avaliar corretamente os efeitos cumulativos dos
diversos projetos executados e previstos, aliás como também traduz o Relatório da Missão
Conjunta.
Pertinência da pronúncia por parte da DGEG sobre a fundamentação para a análise de viabilidade
das alternativas efetuada na PDA.
Deverá ser avaliada a Alternativa 8 uma vez que, além de ser sobreponível à alternativa 2 até à
zona entre S. João da Pesqueira e Ervedosa do Douro, permite um encurtamento substancial da
linha (do traçado comum com a solução 2 ao posto de corte a construir na zona de Várzea de

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 181
Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV

33

Parecer da Comissão de Avaliação
Março de 2013

Trevões, são cerca de 5,5 km) evitando a construção de cerca de 18 km de linha nova até à SE de
Armamar.
Se a Alternativa 3 é considerada ainda no limiar do aceitável e implica a construção de um novo
posto de corte de 400 kV na zona de Torre de Moncorvo para ligação à linha Armamar-Lagoaça a
400 kV, e de um traçado de 40 km em sentido contrário ao dos centros de consumo, questiona-se
porque é a alternativa 8 considerada inaceitável e inviável, sendo a argumentação baseada na
proximidade à SE de Armamar sem sinergia com o previsto desenvolvimento futuro da rede.
As “subalternativas” 1.E, 2.E.I, 2.E.M, 3.E deverão, desde já, ser abandonadas por serem as que
saem da central de Foz Tua para Este, promovendo uma maior concentração de infraestruturas na
área do ADV, contrariando o princípio que tem vindo a ser prosseguido pela EMD de definir um
traçado de linha com o mínimo de impacto na área de PM, propondo-se, assim, que não sejam
consideradas para análise no EIA.
Aspetos específicos
No Quadro 2.3, a pág. 15, é afirmado que o PIOTADV foi suspenso pela RCM n.º 98/2010, de 15
de janeiro, a qual apenas suspendeu o POARC e os cinco PDM nas áreas abrangidas pelo futuro
AHFT. De referir que aquela suspensão foi entretanto prorrogada, através do RCM n.º 107/2012,
de 18 de dezembro. Será necessário acautelar a correção da informação que vier a incorporar o
EIA.
No Quadro 2.4 das Servidões e restrições de utilidade pública, conviria incluir o regime legal
aplicável ao corte e arranque de oliveiras (povoamentos) estabelecido no Decreto-lei n.º 120/86,
de 28 de Maio, bem como o Decreto-lei n.º 423/89, de 4 de Dezembro que define o regime de
proteção do azevinho espontâneo. Ainda neste quadro, no que se refere ao ADV e à respetiva zona
especial de proteção (ZEP), falta mencionar o Aviso n.º 15170/2010, de 30 de julho, que
estabelece esta última.
Na pág. 18 (primeiro parágrafo) afirma-se que as alternativas consideradas e, em particular, as
selecionadas para análise no EIA, foram definidas tendo em conta a minimização da travessia do
ADV e da sua ZEP. Esta abordagem preliminar é obviamente correta, mas considera-se que
deveriam ter sido apresentadas evidências que demonstrassem essa análise prévia comparativa.
Esta lacuna deve ser suprida no âmbito do EIA para as alternativas que vierem a ser avaliadas
No ponto 2.8 Descrição sumária da área de implantação do projeto é dada particular relevância à
localização no ADV PM para efeitos da avaliação de impacte patrimonial. Considera-se que a
abordagem efetuada, que parte dos critérios de inscrição na Lista do PM, passando pela proposta
de Declaração de VUE e pelos conteúdos do PIOT ADV é correta e permite a identificação dos
atributos suscetíveis de conferir VUE ao ADV. No entanto, sugerimos que:
- na Vegetação natural sejam incluídos, para além dos matos, as matas (mediterrânicas de
Quercus rotundifolia e/ou Quercus suber com Juniperus ssp.);
- seja individualizada a Flora e habitats, que deverá incluir, para além das referidas galerias
ripícolas, as comunidades de leitos de cheia e as espécies rupícolas termófilas;
- para além da Linha do Douro e respetivas estações e apeadeiros, seja considerada a Linha
do Tua a manter, e respetivas estações e apeadeiros.
Por outro lado, surgem dúvidas quanto à pertinência de identificar, na listagem apresentada, os
Conjuntos de produção e armazenamento vinícola exteriores aos povoados, uma vez que se
considera que os “conjuntos” com interesse patrimonial se encontram essencialmente associados
às quintas e assentos de lavoura.
A interpretação do significado da paisagem cultural impõe a integração da componente patrimonial
na paisagem, bem como da paisagem no património porque de uma paisagem cultural e evolutiva
se trata. Necessidade de integração de aspetos específicos em cada um destes fatores.
No Quadro 4.1 – Identificação de potenciais impactes relevantes nas fases de projeto e de
construção, considera-se que a classificação de impactes para P1 Localização do traçado e P2
Localização do posto de corte, no que se refere a Destruição ou afetação de elementos
patrimoniais, a Intrusão visual e a Ocupação e condicionamento do uso do território deverá passar
a ser de Potenciais impactes significativos, a analisar no EIA (código vermelho) e não Potenciais
impactes negativos evitáveis ou minimizáveis através da seleção da localização, a analisar no EIA
(código amarelo).
No ponto 4.3 Principais condicionantes a considerar na fase de Estudo Prévio, considera-se que as
Paisagens Vinhateiras, de acordo com a publicação do Museu do Douro (Fauvrelle e Rosas, 2008),
não deverão constituir-se como verdadeiras condicionantes. De facto, o estudo referido
“Arquiteturas da Paisagem Vinhateira” (2008), e sem prejuízo do mérito que lhe é inerente, não
resulta de um levantamento sistemático, pelo que não constitui um inventário das paisagens
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vinhateiras. Assim, não deverá ser como tal considerado no Desenho 3 Condicionantes como
Paisagem Vinhateira (Inventário do Museu do Douro) pois induz em erro e gera diferenciação onde
esta pode não existir.
Embora os “Elementos patrimoniais, nomeadamente os atributos que conferem VUE ao ADV”, os
“Habitats, áreas sensíveis para a flora e a fauna e áreas importantes para a conetividade ecológica”
e a “Qualidade da paisagem e [a capacidade de] absorção visual” não tenham sido considerados
nas principais condicionantes que foram tidas em conta na definição das Alternativas 1, 2 e 3,
considera-se que são matérias da maior relevância para a seleção de alternativas e avaliação de
impactes no ADV e na respetiva ZEP. Como tal, devem ser igualmente considerados no
mapeamento das principais condicionantes.
Sobre a Proposta Metodológica de Caraterização do Ambiente Afetado e sua previsível Evolução
sem Projeto (ponto 5) chama-se a atenção para a necessidade de incluir nas fontes de informação
para a fase seguinte do procedimento os recentes trabalhos promovidos pela EMD como sejam os
Estudos de Base e o Relatório de Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro
Vinhateiro – Paisagem Cultural Evolutiva Viva (Andresen e Rebelo, 2013) e o Landscape Master
Plan, December 2012 (Plano Geral da Paisagem da Zona de Construção do AHFT em Património
Mundial – ADV), dado que contêm informação adicional específica, sistematizada e atualizada para
diversos Fatores ambientais nomeadamente os mencionados nos pontos: 5.5 uso do solo, 5.6
paisagem cultural e 5.7 património cultural, que consideramos como fundamentais para a avaliação
de impactes em áreas de património mundial e respetivas zona tampão.
O inventário referido no ponto 5.7 para cada elemento patrimonial (ou conjunto de elementos), e
que conterá um conjunto de campos, adaptados do anexo 3C do guia do ICOMOS (2011) terá de
conter aqueles elementos que correspondem aos atributos previamente identificados no ponto 2.8
da PDA.
Quanto à Proposta Metodológica para Avaliação de Impactes recomendamos que, no ponto 6.1,
nos métodos quantitativos, sejam igualmente considerados os atributos que conferem VUE ao ADV
e que têm natureza física, material.
De referir a necessidade de adaptar a previsão dos locais identificados no Anexo 3 da PDA
(mencionado a pág. 59) de forma a permitir avaliar os impactes na paisagem para a Alternativa 8.
A proposta de Metodologia para a análise de impactes cumulativos (ponto 6.3) parece correta.
Contudo, nos projetos existentes ou previstos, a considerar para avaliação dos impactes
cumulativos julga-se que deverão ser também incluídos outros aproveitamentos hidroelétricos para
além do AHFT (abrangendo mini-hídricas), projetos mineiros, bem como as componentes do
projeto de mobilidade turística para o Vale do Tua, dentro dos limites espaciais pertinentes para
análise do significado do impacte sobre o recurso. No caso da Paisagem, julga-se que a definição a
priori de uma faixa de 3 km poderá revelar-se insuficiente, situação que só será possível validar
quando da definição das bacias visuais.
No ponto 7 da Proposta para a Consideração da Mitigação e da Valorização, será necessário vir a
considerar a(s) nova(s) alternativa(s) a sujeitar a análise no EIA.
Parece muito interessante a incorporação de conceito de valorização neste contexto,
nomeadamente como oportunidade de gerar um maior conhecimento e aumento da sensibilização
para os valores do património (como recomendado Guia do ICOMOS (2011)), o que pressuporá
que o EIA venha a incluir propostas de medidas e ações concretas para atingir aqueles objetivos.
Concorda-se com a necessidade de definir um plano de monitorização dos impactes na paisagem e
no enquadramento visual da paisagem cultural do ADV, em particular dos elementos que
constituem atributos do seu VUE, como previsto no ponto 8.
Está prevista a anexação ao EIA de um “Estudo de Impacte Patrimonial”, documento autónomo
elaborado de acordo com o Guia do ICOMOS (2011). Sublinha-se a necessidade de articular e
integrar os conteúdos e os resultados do “Estudo de Impacte Patrimonial” sobre a avaliação dos
impactes no VUE do ADV, seus atributos, autenticidade e integridade, na avaliação desenvolvida ao
longo do EIA.
Relativamente às Entidades da administração potencialmente interessadas em participar, elencadas
no Quadro 10.1, entende-se que deverá ser incluída a Comissão Nacional da UNESCO.
Quanto à referência final à participação do Comité do Património Mundial, convém esclarecer que
se trata de um órgão internacional, eminentemente político, que reúne uma vez por ano.
É essencial que a cartografia do EIA com localização dos elementos do projeto bem como dos
valores e atributos relativos ao uso do solo, paisagem cultural e património, seja fornecida em
formato digital compatível com o software da ESRI, para permitir uma análise técnica mais
adequada.

Procedimento de Definição do Âmbito n.º 181
Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV

35

Parecer da Comissão de Avaliação
Março de 2013

REFER

EP

DGEG

EMFA

ANA

Na área de estudo considerada para a Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV, estão inseridas as
linhas ferroviárias do Douro e Tua. A linha do Douro, em exploração ferroviária até à estação do
Pocinho, encontra-se eletrificada apenas desde Ermesinde a Caíde, devendo no entanto, para
efeitos de estudo, ser considerada como estando eletrificada em toda a sua extensão.
As alternativas 1 e 2 da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV, cruzam as linhas ferroviárias do
Douro e Tua. No atravessamento da linha do Douro, no que concerne às distâncias de segurança
associadas aos cabos em atravessamentos ao caminho-de-ferro, devem ser considerados os
valores definidos no Regulamento de segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão para o caso de
linhas cuja eletrificação esteja prevista a médio ou longo prazo.
Deve ser garantida uma distância transversal, entre os postes de Muito Alta Tensão (MAT) e a
plataforma das linhas ferroviárias, não inferior a 1,5 vezes a altura dos postes, com vista a garantir
que em caso de queda dos postes de MAT, estes não atinjam de forma direta a infraestrutura
ferroviária.
Deverão ser tidas em consideração as orientações mencionadas no parecer emitido no âmbito do
anterior procedimento de AIA (AIA2452).
A área em estudo interfere no distrito de Bragança com a EN212, EN214, e com a EN222 no
distrito de Viseu, vias sob jurisdição da EP, SA.
A alternativa 3 interfere com a EN102/IP2, via igualmente sob jurisdição da EP, SA (troço da EN102
entre a Junqueira e o Pocinho)
O EIA deverá ser acompanhado de suporte informático contendo informação vetorial sobre o
projeto em formato dwg ou shape file devidamente georreferenciado, de forma a possibilitar a
incorporação da informação com a rede viária.
Ao nível dos Planos de Ordenamento e Planos Sectoriais (em vigor na área de estudo), deverá ser
incluído o PRN2000, uma vez que constitui um Plano sectorial aprovado em Diário de República.
Deverá ser dado cumprimento ao disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de
Alta Tensão (RSLEAT), salvaguardando as disposições dos Art.º 91.º e 92.º; igualmente deverá ser
atendido o disposto no n.º 1 do Art.º 6.º deste Regulamento, sendo que sempre que o
atravessamento aéreo de uma estrada sob jurisdição da EP, SA envolver o abate ou decote de
árvores para cumprir os critérios definidos no Art.º 28.º do RSLEAT, a proposta de intervenção
deverá ser avaliada em conjunto com a EP, SA, de modo a avaliar o valor patrimonial do(s)
exemplar(es) em causa e do seu estado vegetativo, podendo inclusivamente ser considerado
necessário efetuar uma plantação e compensação.
Os locais de interseção da linha elétrica com a rede viária sob jurisdição da EP, SA, carecem de
licenciamento por parte da EP, bem como quaisquer alterações a introduzir na rede rodoviária
requerem um projeto a aprovar por esta empesa, sendo que a intervenção propriamente dita
necessita ainda de autorização.
Os traçados em estudo sobrepõem se com várias áreas afetas a recursos geológicos, não sendo
visto inconveniente à implementação do projeto, não sendo expectável que sejam gerados
impactes negativos significativos.
Deverá ser consultada esta entidade sobre a melhor solução de localização para as diferentes
alternativas do traçado da linha elétrica, em fase de elaboração do Projeto de Execução, com vista
a avaliar corretamente as interferências existentes e potenciais.
Embora o projeto não se encontre abrangido por qualquer servidão de Unidades afetas à Força
Aérea, deverá ser submetido a parecer da Divisão de Comunicações e Sistemas de Informação
(DICSI) do EMGFA (Estado-Maior General das Forças Armadas).
A sinalização diurna e noturna deverá cumprir as normas expressas no documento "circular de
Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio", do INAC.
Necessidade de consulta desta entidade sobre a versão final do projeto, para avaliação das
necessidades de balizagem aeronáutica, de acordo com as disposições da CIA/10/03.
Devem ser tidos em consideração os pareceres emitidos no âmbito do anterior procedimento de
AIA (AIA2452).
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6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública decorreu
durante 30 dias úteis, de 17 de dezembro de 2012 a 29 de janeiro de 2013.
Durante o período de Consulta Pública foram rececionadas 9 exposições, com a seguinte proveniência:
Cidadãos: 4 exposições
Administração Local: Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, Junta de Freguesia de Coura
(Armamar)
Organizações Não Governamentais (ONGA): Quercus
Partidos Políticos: Os Verdes
Outros: Symington Family Estates, Lda.
Sem prejuízo da sistematização que de seguida se apresenta, as exposições recebidas constam na integra
no Relatório de Consulta Pública.
A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães considera o seguinte:
1. A qualquer das alternativas está associado a criação de campos elétricos e magnéticos, mas de
acordo com o documento estão dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde;
2. Segundo a concessionária da Rede Nacional de Transportes, do ponto de vista técnico de
operação da RNT a solução “Base” identificada como Alternativa 1, não apresenta qualquer tipo
de restrição, sendo mesmo a mais económica e com menos perdas energéticas logo mais
eficiente. A sua extensão é de 29 km;
3. A Alternativa 4 prevê uma ligação simples de 400 kv tal como a Alternativa 1 e numa extensão de
45 km;
4. A Alternativa 3 que se apresenta em ligação simples de 400 kv, construção de um novo Posto de
Corte e uma extensão de 40 km tem assim um forte Impacte Ambiental no Município de
Carrazeda de Ansiães e maior perda elétrica como refere o Documento da REN S.A.;
5. A Alternativa 2 não apresenta qualquer restrição do ponto de vista técnico como linha
independente mas esta tem também um forte Impacte Ambiental no Município, sendo sua
extensão de 42 km.
Assim, o Município de Carrazeda de Ansiães e tendo em conta o anteriormente exposto, emite parecer
favorável à implementação das Alternativa 4 e Alternativa 1 nesta ordem de prioridades, manifestando
parecer desfavorável às restantes alternativas por serem lesivas do interesse Municipal.
A Junta de Freguesia de Coura, Armamar, solicita que o projeto se desenvolva o mais afastado possível
do aglomerado populacional e que os postos e linhas não tenham muito impacte visual e sonoro na
paisagem.
Solicita, ainda, que todos os caminhos rurais utilizados sejam reparados no final da obra.
Por último, considera que deveriam ser dadas contrapartidas à freguesia para minorar os prejuízos.
A Quercus inicia o parecer expondo os antecedentes do projeto em avaliação.
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Refere que as aves ocorrem entre as espécies mais ameaçadas por este projeto, e merecem uma menção
especial a Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), a Águia-real (Aquila chrysaetos), o Falcão-peregrino
(Falco peregrinus), a Cegonha-negra (Ciconia nigra) e o Chasco-preto (Oenanthe leucura), todas elas
possuidoras de estatutos de ameaça em Portugal e incluídas no Anexo A-1 do Decreto-Lei n.º 140/99,
que transpõe as diretivas comunitárias Habitats e Aves para a legislação portuguesa. Evidencia que os
traçados junto à central de produção afetam um casal de Águia de Bonelli.
Relativamente ao Ordenamento do Território refere que o Plano Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT), define no âmbito da sua adequação à Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Sustentável (ENDS):
Desenvolver o cluster do turismo explorando as múltiplas potencialidades existentes: patrimónios
(Douro Vinhateiro), rio Douro, quintas, solares, paisagens, identidade cultural das aldeias e
pequenas cidades, termalismo, produtos de qualidade.
Relembra que o Estado Português tem compromissos assumidos na União Europeia, nomeadamente a
Estratégia Pan-Europeia da Diversidade Biológica e Paisagística.
Refere, ainda, que o Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED) e o Plano
de Bacia Hidrográfica do Douro não são considerados neste estudo.
O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTAVD) surge devido à
classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial e define expressamente a necessidade de
licenciamento das linhas aéreas de condução de energia, após parecer do Gabinete Técnico
Intermunicipal, situação que a Quercus considera parecer desvalorizada.
No concelho de Carrazeda de Ansiães em Foz Tua está classificado como “Área de importante valor
paisagístico” integrado no ADV.
A zona da Central de produção em Foz Tua, está inserida no Corredor Ecológico definido no PROF do
Douro, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de Janeiro, DR n.º 15, Série I.
A Quercus refere que no caso do AH de Foz Tua foi omitido o projeto na candidatura do ADV a
Património da Humanidade, surgindo agora este projeto o qual já deveria ter sido avaliado anteriormente.
A alteração do projeto do AH de Foz Tua com o enterramento da SE e Central não foi sujeita a Avaliação
de Impactes Ambientais, nomeadamente hidrogeológicos, pelo que considera que para além de carecer
de pareceres favoráveis do ex IGESPAR e da Direção Regional de Cultura do Norte, falta o Estado
Português remeter um relatório de reconsideração sobre projeto do AH de Foz Tua ao Centro do
Património Mundial da UNESCO até o próximo dia 1 de Fevereiro, para avaliação do Comité do Património
Mundial da UNESCO.
Contudo, refere que é a partir da Central e SE do AH de Foz Tua que inicia o trajeto do Linha Foz Tua –
Armamar, a 400 kV e qualquer das soluções propostas tem impactes demasiado elevados sobre o Alto
Douro Vinhateiro, pelo emite de parecer desfavorável à Proposta de Definição de Âmbito em avaliação.
O Partido Ecologista "Os Verdes" manifesta-se contra o projeto em avaliação, considerando que todos os
traçados em análise passam dentro da zona classificada ou ZEP e têm impactes negativos irreversíveis
sobre a paisagem.
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Considera que será descaracterizado o “carácter genuíno e autêntico” que esteve na base da sua
classificação e ameaçando o valor excecional reconhecido ao AVD pela UNESCO ao atribuir-lhe o título de
Património da Humanidade.
Considera, ainda, que o AHFT deveria ser interrompido.
Relativamente à PDA critica, ainda, o seguinte:
As razões apresentadas para excluir um conjunto de alternativas nem sempre parecem, do
ponto de vista técnico, justificadas;
Apresentação de uma alternativa cujo corredor foi alvo de uma proposta de parecer negativo;
A insuficiente avaliação de impactes cumulativos;
A não referência à dimensão gigantesca dos postes metálicos com alturas de 52 e 74 metros
e colocados a uma distância de 350 metros entre si.
A Symington Family Estates, Vinhos, Lda., englobada no conjunto de todas as empresas da Família
Symington, é proprietária das Quintas dos Malvedos e do Tua, e líder na produção e vendas de Vinho do
Porto Premium (vinhos classificados como “Categorias Especiais” pelo Instituto do Vinho do Porto).
O local onde se encontra a Quinta dos Malvedos e a Quinta do Tua constitui uma das mais belas
paisagens do vale do Douro. Estas propriedades estão situadas na foz do rio Tua e na margem do rio
Douro, numa das melhores zonas produtoras de vinho, em pleno Património Mundial do Alto Douro
Vinhateiro, nos concelhos de Alijó e de Carrazeda de Ansiães.
Salienta que exporta mais de 95% da produção assumindo um papel fundamental na economia de região
e de Portugal.
A Symington Family Estates manifesta preferência pela solução 2 com saída do AHFT pela solução 4 2, isto
é, atravessamento do Douro na barragem da Valeira com saída mais para norte.
Considera que as outras soluções propostas não representam soluções que defendam tão bem os
interesses do Douro Património da Humanidade:
As soluções propostas, com base na primeira proposta e que foi reprovada, ainda que saiam
do perímetro do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e atravessem o rio Douro no mesmo sítio que o
anteriormente preconizado, continuam a ter o mesmo problema que a anterior – é muito
visível do vale do Douro protegido numa zona de uma beleza natural extraordinária;
A solução a norte (sem atravessamento do rio Douro) que liga ao Pocinho é uma solução
muito extensa e que atravessa o Vale da Vilariça, um vale também com uma paisagem muito
qualificada e que não deveria ser afetada. Para além disso, considera que é uma solução
ineficiente porque estabelece ligação a um ponto muito distante da procura de energia;
As restantes soluções que levam a linha de MAT para Armamar pela margem direita do rio
Douro com atravessamento na zona da Régua, obriga a uma extensão de atravessamento
muito mais significativa, com os impactes que daqui advém para a Região Demarcada do
Douro.

2

De acordo com as referências mencionadas na PDA, esta conjugação de soluções corresponderá à subalternativa 2.N.B.I ou à
2.N.B.M.
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Manifesta ainda as seguintes preocupações:
A saída imediata da SE do aproveitamento. Considera que o trabalho de integração
paisagística deverá ser executado com o maior cuidado de modo a não prejudicar a paisagem
do Douro Vinhateiro e eliminar a visibilidade do rio Douro e das Quintas limítrofes;
O ruído provocado pelas linhas de muito alta-tensão. Considera que deverá imperiosamente
ser assegurado o silêncio que caracteriza as noites do Douro. Refere, ainda, que este cuidado
deverá ser estendido ao ruído provocado pela central, às suas turbinas;
Os níveis de luminância em toda a zona de infraestrutura. Considera que deverá ser
elaborado um estudo luminotécnico da zona envolvente para reduzir ao máximo os níveis de
luminância.
Em suma, refere que o grande objetivo é que o impacte de toda a infraestrutura, quando estiver
terminada e se encontrar em funcionamento, seja o menor possível em termos ambientais e
paisagísticos.
Por último, salienta que no site da UNESCO, das seis fotografias ilustrativas da descrição oficial de
Património Mundial, três são Quintas da Família Symington (primeira fotografias da Quinta de Roriz,
quarta e sexta da Quinta da Vila Velha) e uma em frente à Quinta do Tua (Quinta dos Aciprestes).
Três particulares manifestam-se contra o projeto em avaliação pelas seguintes razões e preocupações:
A área de intervenção do projeto em análise integra Unidades Homogéneas de Paisagem:
Douro Vinhateiro, Terra Quente Transmontana e Baixo Tua;
Afetação da zona tampão do Alto Douro Vinhateiro, com impactes paisagísticos enormes
sobre as quintas e aldeias do Douro e com reflexos negativos no turismo e atividade turística
associada;
Afetação de um elevado número de espécies de avifauna com estatuto de ameaça como
águias (em particular Águia de Bonelli), falcões, cegonhas entre outros;
Destruição de muros centenários sem garantia de que os mesmos ficarão no caminho das
torres de apoio;
Afetação de linhas de água;
Afetação considerável de estradas e caminhos.
Um particular considera que o projeto viola vários instrumentos legais e normativos para a proteção do
Património Natural e Cultural de Portugal, nomeadamente UNESCO, REN, ZEP, Diretriz Europeia do
Quadro da Água, Leis de Base do Património Cultural e Leis de Base do Ambiente.
Assim, manifesta-se contra o projeto.

Comentário da CA
A informação veiculada pelas exposições recebidas e acima sintetizadas deverá ser considerada,
contemplada e analisada no EIA a elaborar, devendo ser apresentada a fundamentação que determinou a
sua não consideração, quando tal ocorra.
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7. CONCLUSÃO
De um modo geral a PDA apresentada encontra-se bem elaborada, contemplando os requisitos expressos
na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, designadamente quanto às normas técnicas para a sua estrutura.
São apresentadas as várias alternativas consideradas, bem como a metodologia prevista para a
caraterização, avaliação e minimização de impactes. No entanto, constatou-se existirem questões
fundamentais que o EIA deverá integrar quer na sua estrutura quer na sua abordagem.
Revestem-se de particular importância as questões identificadas no presente Parecer relativamente ao
projeto e respetivas alternativas. Deste modo, considera-se que devem ser objeto de análise no EIA
outras alternativas, para além das 3 selecionadas na PDA. No EIA deverá ser detalhada e adequadamente
desenvolvida a análise de alternativas, acompanhada de justificação e fundamentação das opções
efetuadas (quer de seleção, quer de exclusão).
Face ao exposto, na sequência da apreciação da PDA do EIA apresentada pela EDP sobre o projeto da
"Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV", a CA delibera favoravelmente sobre a mesma, devendo na
elaboração do EIA ser dado cumprimento ao proposto na PDA, bem como aos aspetos, comentários e
considerações mencionados ao longo do presente Parecer, quer ao nível da apreciação específica da PDA,
quer no que concerne aos pareceres emitidos pelas entidades externas consultadas, bem como no que se
refere aos contributos rececionados no âmbito da Consulta Pública.
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ANEXO I

Pareceres das entidades consultadas

Parecer da Estrutura de Missão do Douro (EMD)
Parecer da Rede Ferroviária Nacional, EPE (REFER)
Parecer da Estradas de Portugal, SA (EP)
Parecer da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Parecer do Estado-Maior da Força Aérea (EMFA)
Parecer da ANA - Aeroportos de Portugal, SA (ANA)
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