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1. Introdução 

O presente documento corresponde ao Plano de Acessos do Projeto da desmontagem da Linha Frades – 

Caniçada (LFRD.CD), a 150 kV, entre o apoio 3 e o Posto de Corte da Caniçada (PCCD). 

Para este projeto foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental, processo de AIA n.º 2725, a 10 de 

novembro de 2014, favorável condicionada a um conjunto de condicionantes, medidas e estudos 

complementares. 

A desmontagem da Linha Frades – Caniçada decorre do projeto de construção da Linha Vieira do Minho – 

Pedralva 2 e desvio da Linha Frades – Caniçada, a 150/400 kV e prevê-se a desmontagem de 41 apoios. 

O traçado a desmontar atravessa o distrito de Braga, no concelho de Vieira do Minho (União das freguesias 

de Ruivães e Campos, Salamonde, Louredo, União das freguesias de Ventosa e Cova, União das freguesias 

de Caniçada e Soengas e Parada de Bouro) e no concelho de Terras de Bouro (freguesia de Valdosende). 

O plano de acessos que se apresenta procede à identificação de todos os acessos necessários à execução 

dos trabalhos, servindo estes à deslocação de veículos todo o terreno e maquinas até aos locais onde serão 

desenvolvidas as intervenções de desmontagem da linha. 

A elaboração do presente Plano de Acesso compreendeu a realização de trabalho de campo, incluindo uma 

visita ao local e prospeção arqueológica de todos os apoios, acessos novos e acessos a melhorar. 

A realização deste empreendimento é da responsabilidade da REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., que 

assume o papel de “Proponente”. 

A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. adjudicou a elaboração do projeto técnico à RZmapa – Serviços de 

Engenharia, S.A. e dos estudos ambientais à Atlas Koechlin (antiga Atkins Portugal). 
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2. Condicionantes e medidas de minimização 
aplicáveis à localização dos acessos 

No presente capítulo, procede-se à identificação das condicionantes e medidas de minimização aplicáveis à 

localização dos acessos definidos para a desmontagem da linha. Considera-se não haver necessidade de 

proceder à identificação das medidas aplicáveis à utilização e recuperação dos acessos atendendo a que 

estas constam do Plano de Acompanhamento Ambiental e a verificação da sua implementação será 

assegurada no âmbito da supervisão e acompanhamento ambiental da obra, à semelhança das restantes 

medidas. 

Com base na identificação das medidas de minimização a adotar durante a construção e desmontagem das 

linhas em estudo, identificadas na DIA, as condicionantes e medidas de minimização aplicáveis à localização 

de acessos são: 

Tabela 2.1 – Medidas e condicionantes aplicáveis à localização de acessos 

Ref. DIA Redação da medida Condicionantes à definição dos acessos 

C4 

[…] O projeto deve procurar evitar a afetação direta das 

ocorrências patrimoniais N.º 9 – Roças (Arte Rupestre), 

N.º PD12 – Outeiro do Vale (Povoado), N.º PD163 – Vila 

Monteira (Povoado aberto, Romano/ Alto Medieval) e N.º 

PD165 – Monte Cidró (Povoado).  

- Evitar a afetação direta da ocorrência 

patrimonial N.º PD12 

E6 

Plano de acessos e localização definitiva dos estaleiros e 

das áreas de depósito de terras sobrantes e de 

empréstimo de inertes, bem como o plano de desativação 

dos estaleiros. Estes elementos devem conter: 

 Identificação de Condicionantes; 

 Representação Cartográfica; 

 Identificação das atividades a realizar; 

 Identificação das medidas de minimização 

aplicáveis. 

Devem ser utilizados, preferencialmente e sempre que 

possível, os acessos existentes e efetuados no âmbito 

dos projetos em fase de licenciamento na zona, e que 

garanta: 

 (…) 

 Que os caminhos preferenciais de circulação 

das máquinas e equipamentos afetos à obra 

evitem a passagem no interior dos aglomerados 

populacionais e a proximidade a recetores 

sensíveis, adotando nesses casos velocidades 

moderadas, compatíveis com esses usos. 

(…) 

As áreas de estaleiro e parques de materiais ficam 

interditos em todos os locais onde foram detetadas 

ocorrências patrimoniais, conforme Carta de 

Condicionantes referida anteriormente, e devem garantir 

um afastamento mínimo de cerca de 100 metros do limite 

exterior de todas as ocorrências patrimoniais. 

Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de 

melhoramento. 

- Privilegiar a utilização de acessos existentes ou 

de áreas já intervencionadas em outras obras 

- Afastar os acessos dos recetores sensíveis 

- Procurar soluções de acessos que não 

impliquem o atravessamento de aglomerados 

pelos veículos pesados e máquinas de apoio à 

obra 

- Afastar os acessos, sempre que possível, 

100 m do limite exterior de todas as ocorrências 

patrimoniais 

- Evitar a utilização da via junto à ocorrência 

patrimonial N.º 10 Monte de Covelos (Mamoa) 

como acesso à frente de obra e garantir o 

afastamento de todas as infraestruturas com 

impacte no subsolo para uma distância não 

inferior a 75 m 
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Ref. DIA Redação da medida Condicionantes à definição dos acessos 

Caso se verifique a inevitabilidade de um afastamento 

menor de uma ocorrência patrimonial relativamente aos 

acessos tal deve ser devidamente demonstrado e 

justificado. 

Relativamente aos acessos existentes, caso se trate de 

troços de vias antigas, deve evitar-se a sua utilização 

como acesso à frente de obra. Neste contexto, salienta-

se que deve ser evitada a utilização das ocorrências 

patrimoniais N.º 8 – Boi Loiro (Calçada), PD7 – Caminho 

de Santa Leocádia/Pitões (Via) e PD16 – Outeiro dos 

Púcaros (via) como acesso à frente de obra, definindo 

para o efeito caminhos alternativos. 

Deve ainda ser evitado o uso da via junto à ocorrência 

patrimonial N.º 10 Monte de Covelos (Mamoa) como 

acesso à frente de obra, garantindo o afastamento de 

todas as infraestruturas com impacte no subsolo para 

uma distância não inferior a 75m. Caso seja demonstrado 

não ser possível cumprir esta disposição deverão ser 

efetuar sondagens de diagnóstico na área de afetação 

antes do início da obra.  

MM16 

Com base na Carta de Condicionantes atualizada, caso 

seja identificado um elemento patrimonial considerado de 

especial relevância no local de implantação dos apoios, 

bem como dos restantes elementos do projeto, 

equacionar os ajustes necessários de modo a garantir a 

sua integridade. 

- Garantir a integridade dos elementos 

patrimoniais considerados de especial relevância 

MM17 

Evitar a afetação dos vários elementos patrimoniais 

identificados, nomeadamente: 

 Ocorrência N.º 4 – Casa da Devesa (Arte 

Rupestre); 

 Ocorrência N.º 9 – Roças (Arte Rupestre); 

 Ocorrência N.º 10 – Monte de Covelos (Mamoa, 

Neo-calcolítico); 

 Ocorrência N.º PD12 – Outeiro do Vale 

(Povoado); 

 Ocorrência N.º PD 114 – Fossas de Lamas de 

Eidos; 

 Ocorrência N.º PD163 – Vila Monteira 

(Povoado); 

 Ocorrência N.º PD165 – Monte Cidró (Povoado); 

 Ocorrência N.º PD172 – Sobradelo (vestígios 

diversos, Romano) 

- Evitar a afetação das ocorrências com os n.º 10 

e PD12 

MM18 

Ocorrência N.º PD12 – Outeiro do Vale (Povoado): 

afastamento de todas as infraestruturas com impacte no 

subsolo para uma distância superior a 100 m. (…) Todas 

as ações de impacte no solo, situadas a menos de 100 m 

dessa área, devem ser efetuadas com recurso a 

decapagens mecânicas de 20 em 20 cm, podendo ser 

alteradas para manuais no decorrer dos trabalhos.  

- Afastar todas as infraestruturas com impacte no 

subsolo da Ocorrência N.º PD12 – Outeiro do 

Vale (Povoado) para uma distância superior a 

100 m 

M21 

Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os 

proprietários/arrendatários dos terrenos a afetar, 

privilegiando o uso de caminhos já existentes para aceder 

- Efetuar a abertura de acessos em colaboração 

com os proprietários; 
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Ref. DIA Redação da medida Condicionantes à definição dos acessos 

aos locais da obra. Caso não possa ser evitada a 

interrupção de acessos e caminhos, deverá ser 

encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa 

adequada, de acordo com os interessados, garantindo o 

acesso às propriedades. 

- Privilegiar o uso de caminhos já existentes; 

- Garantir o acesso às propriedades 

MM22 

Na abertura de novos acessos deve: 

 Evitar-se a interferência com linhas de água e/ou 

leitos de cheia (distância mínima de 10 metros) 

 Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a 

dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras; 

 Evitar-se a destruição de vegetação ripícola; 

 Reduzir-se a afetação de culturas; 

 Reduzir-se a afetação de áreas de Reserva 

Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional; 

 Evitar o abate de exemplares arbóreos adultos 

de espécies autóctones.  

- Localizar, preferencialmente, os acessos a 

mais de 10 m de linhas de água e/ou leitos de 

cheia 

- Reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão 

dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras 

- Evitar a afetação de vegetação ripícola 

- Reduzir a afetação de culturas (agrícolas); 

- Minimizar a afetação de solos integrados em 

RAN  

- Minimizar a afetação de solos integrados em 

REN 

- Evitar a afetação de exemplares arbóreos 

adultos de espécies autóctones 
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3. Descrição das intervenções a realizar 

No presente capítulo efetua-se uma descrição das intervenções a realizar para a constituição dos acessos 

previstos para a desmontagem da linha, em fase de arranque de obra. 

De uma forma geral, o desenvolvimento do presente Plano de Acessos assentou na utilização preferencial de 

acessos existentes que não careçam de qualquer necessidade de intervenção e que evitem a passagem em 

áreas sensíveis, em detrimento da beneficiação ou abertura de novos acessos.  

Perante a inevitabilidade em proceder à beneficiação de acessos existentes ou à abertura de novos acessos 

para alguns apoios, descreve-se seguidamente qual a metodologia a seguir para o efeito, descrevendo-se 

sucintamente a intervenções a realizar em fase de obra 

Assim, e tendo por base o presente plano de acessos, a primeira etapa consistirá no reconhecimento do local 

pela Entidade Executante (EE) e Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA). Nesta fase 

serão confirmadas todas as condicionantes associadas ao percurso de cada acesso a beneficiar ou abrir. 

Deverá igualmente ser realizado um registo fotográfico das condições existentes (espécies protegidas ou com 

interesse conservacionista, linhas de água, infraestruturas, muros em pedra, etc.). A ESAA procederá à 

avaliação das condicionantes e das possíveis alternativas, dando o seu parecer à REN, SA. 

Posteriormente, seguir-se-á o contato com os proprietários/ interessados no sentido de obter as autorizações 

para a abertura dos acessos, podendo os mesmos ser ajustados (no integral respeito das condicionantes 

levantadas) considerado a eventual ocupação agrícola dos terrenos e a época mais propícia para a execução 

do acesso (após as colheitas, por ex.). É nesta fase que se procede à negociação para efeito de 

compensações pelos prejuízos da obra.  

Depois de todas as etapas estarem concluídas, procede-se à sinalização das eventuais árvores a abater e 

das áreas de muro a afetar pela criação/beneficiação de acessos. 

A abertura do acesso ocorrerá depois do corte / decote de árvores, bem como a gestão ou destroçamento 

dos resíduos de exploração florestal (pela EE responsável pela abertura de faixa de proteção à linha), onde 

é feita a desmatação e a posterior decapagem do solo. O solo da decapagem deverá ser guardado para a 

reposição final das condições iniciais. Posteriormente é efetuada a escavação do solo para a regularização 

do solo. O acesso terá cerca de 4 metros de largura, evitando-se sempre a criação de taludes verticais 

elevados (por razões de segurança, evitando situações de aluimento de terras) e a afetação mínima 

indispensável do espaço. O acesso depois de aberto deve ser sinalizado, impedindo-se a circulação fora 

deste. 

Por último, será efetuada a reposição das condições iniciais, logo que o acesso não seja mais necessário. 

Este deve ser intervencionado no sentido de garantir a reposição da situação inicial (salvo outro acordo entre 

os proprietários e a REN, SA). Para isso, o solo deve ser escarificado, e quando aplicável reposta a camada 

vegetal do solo que deve ser guardada para recobrir a camada superficial. Os muros de pedra terão de ser 

repostos, bem como todas as eventuais infraestruturas danificadas (vedações, passagens hidráulicas, etc.). 

No Anexo A apresenta-se a extensão relativa de cada acesso, discriminada pela tipologia de acessos definida 

(acessos novos, a melhorar ou existentes). 
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4. Avaliação de impactes ambientais 

Como anteriormente referido, a definição dos acessos da linha a desmontar em estudo privilegiou, sempre 

que possível, a utilização de caminhos existentes. Nos casos em que não existiam acessos na vizinhança 

dos apoios a desmontar, verificou-se necessário definir novos acessos ou acessos a melhorar, o que poderá 

implicar a necessidade de proceder a desmatações, eventuais movimentações de terras e/ou compactação 

dos solos. 

Os principais impactes associados à abertura de novos acessos ocorrem na fase de construção, onde se 

verificam as principais interferências a nível da ocupação do solo e potenciais afetações de valores naturais, 

paisagísticos e socioeconómicos existentes. De uma forma geral, as atividades construtivas de abertura e 

beneficiação de acessos implicam a produção de poeiras, emissão de ruído, eventual abate de vegetação e 

afetação de solos na faixa afeta ao caminho a abrir, com consequentes impactes a nível da degradação local: 

 da qualidade do ar, 

 do ambiente sonoro, 

 da flora e vegetação, 

 dos solos. 

Para a análise do cumprimento das condicionantes e medidas de minimização anteriormente identificadas 

para a localização e utilização dos acessos procedeu-se à elaboração de uma matriz contendo a 

discriminação da afetação de todas as condicionantes relativamente a cada acesso a utilizar em fase de obra 

(Anexo A). Na mesma matriz procedeu-se à identificação das freguesias e concelhos atravessados por cada 

acesso, para além das extensões relativas de cada acesso. Relativamente à afetação de solos pertencentes 

à REN - Reserva Ecológica Natural e RAN – Reserva Agrícola Nacional, quantificaram-se as áreas 

correspondentes que serão atravessadas por novos acessos (pressupondo uma largura média de via de 4m). 

No que respeita aos elementos patrimoniais são identificadas as distâncias a cada acesso a utilizar, 

identificando-se ainda os acessos que atravessam biótopos de carvalhal e vegetação ripícola, terrenos com 

espécies de valor ecológico (carvalhos, sobreiros), muros de pedra, áreas agrícolas, linhas de água, áreas de 

declive muito acentuado (> 50%), área cultural definida em PDM bem como a proximidade a recetores 

sensíveis/ edificado habitacional. 

Das alternativas existentes, selecionou-se o acesso mais vantajoso e direto a cada apoio. Importa salientar 

que se considera acesso a melhorar, aquele que já permite a circulação de uma viatura todo o terreno, mas 

que será necessário beneficiar, para melhorar a circulação. 

Com base na avaliação da matriz do Anexo A, verifica-se que a criação e beneficiação de acessos serão 

responsáveis, previsivelmente, pelos seguintes impactes residuais, justificando-se em cada caso a 

inevitabilidade de tais situações: 

 Afetação de REN: Trata-se de uma afetação inevitável uma vez que os apoios P24, P25, P26, P30, 

P31, P33, P34 e P37 se implantam sobre solos integrados na REN, conforme é possível constatar 

pela cartografia do Anexo B, pelo que não existe alternativa para a não afetação destes solos.  

Considera-se o impacte negativo, temporário, de magnitude e significado reduzidos. 

 Afetação de RAN: Trata-se de uma afetação inevitável uma vez que os apoios P16 e P27 se 

implantam sobre solos classificados como RAN, conforme é possível constatar pela cartografia do 

Anexo B, pelo que não existe alternativa para a não afetação destes solos.  Considera-se o impacte 

negativo, temporário, de magnitude e significado reduzidos. 

 Afetação de espécies de valor ecológico pelos acessos aos apoios P10, P11 (afetação provável) e 

P25. Procurou-se minimizar ao máximo o abate de espécies com valor ecológico, todavia no local dos 

acessos aos referidos apoios, ocorre a presença de carvalhos (jovens), que se verificou inevitável 
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afetar dada a sua dispersão no território (ocorrem pontualmente mas encontram-se presentes no local 

dos acessos, sendo inevitável a sua afetação)  Considera-se o impacte negativo, temporário, de 

reduzida magnitude e moderado significado. 

 Afetação de muros de pedra pelos acessos aos apoios P7, P9 e P13. Procurou-se minimizar ao 

máximo a afetação desta condicionante, todavia, dada a necessidade de proceder ao alargamento 

de acessos existentes para a passagem de meios pesados de acesso à obra e à abertura de novos 

acessos em propriedades muradas, verificou-se inevitável a sua afetação nas situações 

anteriormente referidas  Considera-se o impacte negativo, temporário, de reduzida magnitude e 

pouco significativo, todavia minimizável, tendo-se definido uma medida de minimização adicional no 

sentido de garantir a reposição de todos os muros de pedra e caminhos murados que tenham sido 

danificados. 

 Proximidade a elementos patrimoniais pelos acessos aos apoios P7, P8, P19, P20, P23, P31, P33 e 

P42  Para as ocorrências identificadas em fase de prospeção sistemática dos acessos a criar e a 

beneficiar, os impactes são considerados diretos, mas tendo em conta a sua natureza, estes 

configuram-se como pouco relevantes, quer em significância, quer em magnitude. Nalguns casos e 

mediante o afastamento existente entre os elementos patrimoniais e os elementos de projeto os 

impactes podem até não ser adversos, mas simplesmente neutrais Registe-se, todavia, que os 

referidos impactes sobre as ocorrências patrimoniais poderão ser minimizados desde que cumpridas 

todas as recomendações de circulação, em resultado da passagem de veículos e maquinaria pesada 

de apoio à obra. 

 Atravessamento da área patrimonial. O atravessamento desta condicionante pelos acessos aos 

apoios P8 e P14, trata-se de uma afetação inevitável uma vez que os apoios em referência se 

implantam em área patrimonial, conforme é possível constatar pela cartografia do Anexo B. Atente-

se que os respetivos acessos implicam o atravessamento desta condicionante por escassos metros 

apenas para acesso ao local de implantação do apoio a desmontar  Considera-se o impacte 

negativo, temporário, de magnitude e significado reduzidos, contudo minimizável se adotadas as 

medidas de minimização que se preconizam. 

 Afetação de áreas agrícolas pelo acesso aos apoios P6, P13, P14, P16, P18, P19, P20, P21, P22, 

P23, P25, P27 e P33. Atendendo à expressão significativa das áreas agrícolas no território em análise, 

o atravessamento desta condicionante pelos acessos a criar e a beneficiar ocorre de uma forma 

generalizada, verificando-se inclusivamente que a maior parte dos referidos apoios se encontram 

implantados em área agrícola  Considera-se o impacte negativo, temporário, de magnitude elevada 

e de baixo a moderado significado. 

 Atravessamento de linhas de água principais e secundárias. O atravessamento de linhas de água 

principais pelos acessos aos apoios P24, P34, P35 e P39 ocorre apenas por acessos existentes. Já 

a afetação de linhas de água secundária, que ocorrem generalizadamente ao longo de toda a área 

de implantação do traçado, ocorre maioritariamente por acessos existentes e em menor número por 

acessos a melhorar, dada a ausência de alternativas. Recorde-se o objetivo primordial de minimizar 

a extensão de novos a criar, a par com a minimização da afetação de todas as condicionantes 

identificadas, tendo-se revelado inevitável o atravessamento das linhas de água secundárias 

identificadas pelos acessos a melhorar aos apoios P23, P40, P41 e P42.  Considera-se o impacte 

negativo, temporário, de baixa magnitude e moderado significado, todavia minimizável se adotadas 

as medidas de minimização que se preconizam. 

 Atravessamento de áreas com declive muito acentuado (superior a 50%). O atravessamento desta 

condicionante pelos acessos aos apoios P25, P26 e P34, trata-se de uma afetação inevitável uma 

vez que os referidos apoios se implantam sobre zonas integradas nesta classe de declives, conforme 

é possível constatar pela cartografia do Anexo B  Considera-se o impacte negativo, temporário, de 

magnitude e significado reduzidos, contudo minimizável se adotadas as medidas de minimização que 

se preconizam. 



 Desmontagem da Linha Frades - Caniçada, a 150 kV 

Plano de Acessos 
Avaliação de impactes ambientais 

 

Imp – 5007_R4A Página 8 
 

 Atravessamento de edificado habitacional / recetores sensíveis. Dada a expressão significativa de 

áreas com ocupação humana ao longo do traçado da linha Frades – Caniçada a desmontar, verifica-

se inevitável o atravessamento/proximidade às zonas com edificado habitacional / recetores sensíveis 

pela definição dos acessos à obra. Verifica-se inclusivamente que a maioria das situações que 

implicam o atravessamento de zonas com edificado habitacional tratam-se de acessos existentes, 

ocorrendo apenas 6 situações de novos acessos nestas circunstâncias - P18, P20, P23, P28 e P37, 

dada a ausência de alternativas  Considera-se o impacte negativo, temporário, de magnitude e 

significado moderados, contudo minimizável se adotadas as medidas de minimização que se 

preconizam. 

Salienta-se que, relativamente ao acesso ao apoio 15, não foi possível definir uma solução viável uma vez 

que este apoio se localiza numa zona cujo acesso será responsável por impactes ambientais significativos. 

Assim, sugere-se que a definição do acesso seja realizada através do contacto e negociação com o 

proprietário da parcela que será libertada pela desmontagem do apoio. 

De referir ainda que a presença dos biótopos carvalhal e vegetação ripícola bem como as áreas patrimoniais 

(área cultural definida em PDM, área de sensibilidade arqueológica e área patrimonial classificada) foram 

tidas em devida consideração na definição dos acessos a utilizar em obra, como identificado no Anexo A e 

Anexo B, verificando-se ter sido possível evitar a proximidade a estes locais, não se prevendo a afetação 

destas condicionantes devido à criação e beneficiação de acessos. 

No seguimento da identificação das afetações referidas, e face às medidas de minimização de carácter 

específico preconizadas na DIA que se transcrevem de seguida, entendeu-se não ser necessário a propostas 

de medidas de minimização suplementares, com exceção das aplicáveis às ocorrências patrimoniais. 

Tabela 4.1 – Medidas de minimização a implementar na construção dos acessos 

Medida Redação 

1 

Na abertura de novos acessos deve: 

(…) 

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

terras; 

- Evitar o abate de exemplares arbóreos adultos de espécies autóctones. (Medida 22 da DIA) 

2 

Assinalar com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), as zonas selecionadas para serem sujeitas a 

desmatação e as árvores a serão alvo de poda ou corte, permitindo a identificação das áreas de intervenção 

em qualquer instante (Medida 47 da DIA) 

3 

Sinalizar os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones junto às áreas a intervencionar de forma a 

evitar a sua afetação e/ou destruição, nomeadamente, os identificados no Anexo A (adaptação da Medida 86 

da DIA) 

4 

Efetuar a sinalização e vedação de todas as ocorrências patrimoniais referenciadas no Estudo que se situem a 

menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto. 

As ocorrências situadas a menos de 100 metros dos acessos já construídos devem ser igualmente sinalizadas 

pelo facto de se prever, durante a fase de construção, um grande aumento de circulação de viaturas e pessoas 

nestes locais. (Medida 23 da DIA) 

5 
Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes (Medida 

25 da DIA) 

6 

Garantir a proteção das linhas e elementos de água, evitando a acumulação e deslizamento de terras, em 

especial em épocas de pluviosidade mais intensa e assegurando a manutenção ou substituição dos canais de 

escoamento. (Medida 56 da DIA) 

7 
Efetuar a calendarização dos trabalhos tendo em conta a minimização das perturbações das atividades 

agrícolas (Medida 63 da DIA) 
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Medida Redação 

8 

Efetuar a sinalização e vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surgir durante 

os trabalhos de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100 metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra. (Medida 

66 da DIA) – aplicável às ocorrências 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31. 

9 

Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do projeto que 

apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os 

caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes; Os resultados obtidos 

no decurso desta prospeção podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo 

documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Deve compatibilizar-se a localização dos 

elementos do projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua 

preservação (Medida 68 da DIA) 

10 

Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de 

terras (remoção e revolvimento do solo, como desmatações, decapagens superficiais, preparação e 

regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam 

feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiros, abertura 

de caminhos ou desmatação. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais que 

uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. O 

início de qualquer trabalho deve ser comunicado, atempadamente, à equipa de arqueologia. (Medida 70 da 

DIA) 

11 

Na área de incidência do projeto, ocorrem muros de divisão de propriedade em pedra seca, pelo que se 

recomenda o registo por amostragem tipológica em troços com o comprimento de 2 m, daqueles que venham 

a ser alvo de afetação direta pelo projeto (destruição ou descaracterização); atendendo que estas estruturas 

constituem evidências de uma arquitetura rural em desaparecimento, sobrevivendo assim à memória das 

tipologias construtivas destas estruturas na região. (Medida 74 da DIA) 

12 

No caso dos apoios localizados em grande proximidade de linhas de água, levadas ou outros elementos de 

água (…) e respetivos acessos, deve-se proceder com os cuidados necessários para evitar a acumulação e 

deslizamento de terras nas proximidades desses elementos de água, em especial em épocas de pluviosidade 

mais intensa. De igual modo, devem ser tomados cuidados idênticos no caso dos apoios localizados em grande 

proximidade a vias de circulação mais intensa (…). (adaptação da Medida 85 da DIA) 

13 

Evitar o corte de taludes verticais na abertura de acessos temporários. Caso não seja possível, o mesmo deve 

ser alvo de recuperação e reintegração, assim que possível, recorrendo à utilização de microestacas e/ou de 

mantas orgânicas para a estabilização dos taludes que não se possam suavizar (sobretudo quando estes 

apresentem inclinações superiores a 45%). Sem prejuízo da necessidade de aferir, em fase de obra, as 

situações de declives mais abruptos em que estas medidas se podem tornar necessárias, devem ser 

consideradas as identificadas no Anexo A. (adaptação da Medida 84 da DIA) 

14 
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 

pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. (Medida 94 da DIA) 

15 
Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes 

nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. (Medida 95 da DIA) 

16 

Para as ocorrências 10, 39, 54, 55, 56, 57, 68, 75, 82, 83, 84 (Pesquisa Documental do EIA e trabalho de 

campo realizado no âmbito do presente plano de acessos) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a apresentar 

previamente ao início da obra que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os 

locais onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100 m do limite exterior de todas as 

ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos acessos a construir de novo 

ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos a desenvolver e o afastamento 

existente, considera-se que esta medida pode ser substituída pela conservação pela salvaguarda e sinalização. 
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Medida Redação 

17 

Para a ocorrência PD12 (Pesquisa Documental do EIA e trabalho de campo realizado no âmbito do presente 

plano de acessos) a DIA refere no ponto 18 das medidas de minimização que “(…). Todas as acções com 

impacte no solo, situadas a menos de 100 m dessa área, devem ser efetuadas com recurso a decapagens 

mecânicas de 20 em 20 cm, podendo ser alteradas para manuais no decorrer dos trabalhos.” Nos trabalhos de 

relocalização efetuados, verificou-se que os acessos (a melhorar e a criar) propostos, já se encontram 

implementados no âmbito da implantação do P11/9 da Linha Vieira do Minho – Pedralva 2 e da linha Frades – 

Caniçada, a 150 kV (localizado a menos de 10m do apoio 8 agora a desmontar), pelo que, não se prevê a 

realização qualquer ação no solo, que a acontecer será de cariz muito pontual. Este facto associado à questão 

de a área de implantação do P11/9 ter sido alvo de sondagens arqueológicas e não se ter detetado qualquer 

vestígio arqueológico. Desta forma, considera-se que basta apenas um cuidado acompanhamento arqueológico 

na eventualidade de ser necessário realizar pontuais ações com impacte no solo. 

18 

Para as ocorrências 40, 41, 42, 76, 77, 78, 87, 89, 105, 139, 147, 148, 149, 153, 154, 157 e 158 (Pesquisa 

Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a apresentar previamente ao início da obra que “As 

áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais onde foram detetadas ocorrências 

patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida anteriormente, e devem garantir um afastamento 

mínimo de cerca de 100 m do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve 

ser garantido na definição dos acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise 

ao tipo de trabalhos a desenvolver e o afastamento existente que esta medida pode ser substituída pela 

conservação pela salvaguarda. Em caso de circulação de maquinaria a menos de 50 m a ocorrência deverá ser 

sinalizada. 

19 

Para a ocorrência 28 (trabalho de campo) a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a 

sinalização e vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os 

trabalhos de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100 metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra”. 

Considera-se esta medida adequada a esta ocorrência patrimonial. Contudo e no caso de necessidade de 

realização de trabalhos com impacte no solo a menos de 50 m, todos as ações impactantes no solo deverão 

ser realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 20 cm em 20 cm. 

20 

Para a ocorrência 29 (trabalho de campo) a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a 

sinalização e vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os 

trabalhos de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100 metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra”. 

Considerando o afastamento existente entre esta ocorrência e o elemento de projeto mais próximo (cerca de 

70m do apoio a desmontar 8) considera-se esta deverá ser apenas garantida a conservação pela salvaguarda 

da ocorrência e a sua sinalização, não se justificando a sua vedação. 
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5. Conclusões 

O presente Plano de Acessos procede à identificação de todos os acessos necessários à execução da obra 

de desmontagem da Linha Frades – Caniçada (LFRD.CD), a 150 kV, entre o apoio 3 e o Posto de Corte da 

Caniçada (PCCD). 

Os acessos definidos foram cartografados à escala 1:10000 (Anexo B), com base nas condicionantes e 

medidas de minimização definidas, todas as interferências foram devidamente identificadas e analisadas.  

A avaliação de impactes desenvolvida permitiu a identificação de diversas interferências. No que toca às 

interferências registadas em solos RAN, REN, espécies de valor ecológico, muros de pedra, elementos 

patrimoniais, áreas agrícolas, linhas de água, áreas com declive muito acentuado (superior a 50%) e recetores 

sensíveis / edificado habitacional, constatou-se não existirem alternativas para a não afetação destas 

condicionantes, uma vez que os apoios já se encontram localizados em solos dessa natureza ou na 

proximidade imediata. Assim, para as condicionantes afetadas procedeu-se à definição de medidas de 

minimização específicas onde se registam interferências, com vista a minimização do impacte verificado. 

Por outro lado é de referir que a definição de acessos conseguir evitar a afetação dos biótopos carvalhal e 

vegetação ripícola bem como a proximidade às áreas patrimoniais (área cultural definida em PDM, área de 

sensibilidade arqueológica e área patrimonial classificada). 

Sistematiza-se na tabela seguinte os apoios cujos acessos são existentes e não necessitarão de qualquer 

intervenção, e os acessos que implicam ações de melhoria ou constituem novos acessos. 

 

Tabela 5.1 – Identificação dos acessos por tipologia 

Tipo de acesso Identificação dos acessos 

Acessos existentes 
Acesso a 9 apoios: P3, P12, P29, P32, P35, P36, P38, P39, 

P43 

Acessos a melhorar (incluindo acessos 

existentes) 
Acesso a 4 apoios: P10, P40, P41 e P42 

Acessos novos (incluindo acessos 

existentes e/ou acessos a melhorar) 

Acesso a 28 apoios: os restantes do projeto não mencionados 

acima 
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 Tabela de análise do cumprimento das 
condicionantes por apoio 



Existente 

(Indicar com 

x)

A melhorar 

(m)
Novo (m)

Extensão em 

RAN (m)

Área em RAN 

(m2)

Extensão em 

REN (m)

Área em REN 

(m2)

Ocorrência 

Patrimonial

Distância ao 

Acesso  (m)
Áreas Agrícolas Biótopo Carvalhal

Bíótopo Vegetação 

Rípicola 

Linhas de água 

principais

Linhas de água 

secundárias

Classes de Declive 

(>50%)
Área Patrimonial

Edificado 

Habitacional/

Recetores 

Sensíveis

3
Vieira do 

Minho

União de Freguesias de 

Ruivães e Campos
X 0 0 - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)
- - - M6, M12

4
Vieira do 

Minho

União de Freguesias de 

Ruivães e Campos
X 0 40,8 - - - - - - - - - - - - - - - -

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Pisoteio do solo, sem necessidade de 

mobilização ou regularização do solo no 

novo acesso a executar.

5
Vieira do 

Minho

União de Freguesias de 

Ruivães e Campos
X 0 21,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Não é necessário mobilização de solo, 

apenas o seu pisoteio no novo acesso a 

executar. A vegetação (acácias) já se 

encontra cortada.

6
Vieira do 

Minho

União de Freguesias de 

Ruivães e Campos
X 0 73,9 - - - - - - - - X - - - - - -

X        

 (acesso existente)

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

 Não é necessário mobilização de solo 

(apenas o seu pisoteio) e corte de algumas 

acácias no novo acesso a executar.

7
Vieira do 

Minho

União de Freguesias de 

Ruivães e Campos
- 0 37,2 - X - - - - PD10 57 - - - - - - - -

M15, M4, M9, M10, 

M11, M16

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Entrada em propriedade privada através de 

portão estreito com muro em pedra. Poderá 

não ser necessário mobilização de solo para 

regularizar o terreno. Existência de 

sobreiros que não será necessário afetar.

8
Vieira do 

Minho

União de Freguesias de 

Ruivães e Campos
X 59,3 18,5 - - - - - - PD12 63 - - - - - - X - M4, M9, M10, M11, M17

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

No acesso novo será necessário mobilizar o 

solo e a afetação de acácias e 

eventualmente alguns sobreiros muito 

jovens.

9
Vieira do 

Minho

União de Freguesias de 

Ruivães e Campos
X 0

130 

(106+22)
- X - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)
- - - M15, M6, M12

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Desmontagem de pequenas porções de 2 

muros em pedra. Entrada em propriedade 

vedada com rede e portão. 

10
Vieira do 

Minho
Salamonde X 44,4 0 X - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)
- - - M1, M2, M3, M6, M12

Corte de alguns exemplares de acácia e 

afetação de alguns exemplares de carvalho 

jovem (reconversão do solo) no acesso a 

melhorar.

11
Vieira do 

Minho
Salamonde X 0 27,3 X (?) - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)
- - - M1, M2, M3, M6, M12

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Necessidade de mobilizar o solo, 

especialmente na parte inicial para vencer a 

enorme inclinação do terreno. Na parte final 

apenas será necessário o pisoteio do solo / 

vegetação rasteira. Nas imediações existe 

reconversão do solo (carvalhos jovens) que 

poderão ser afetados.

12
Vieira do 

Minho
Salamonde X 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)

13
Vieira do 

Minho
Salamonde X 0 6,2 - X - - - - - - X - - - - - -

X        

 (acesso existente)
M15, M7

Acesso novo ao local do apoio com 

necessidade de afetação de muro (uma vez 

que a propriedade está completamente 

murada). No restante acesso (muito curto)  

bastará o pisoteio do solo.

14
Vieira do 

Minho
Salamonde X 0 30,3 - - - - - - - - X - - - - - X

X        

 (acesso existente)
M7, M4, M9, M10, M11

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Acesso novo ao local do apoio com 

necessidade de mobilização do solo, 

especialmente na parte inicial em que é 

necessário desfazer a inclinação de um 

talude. Afetação de vegetação arbustiva.

15
Vieira do 

Minho
Salamonde

16
Vieira do 

Minho
Salamonde X 0 118,2 - - 118,2 472,8 - - - - X - - - - - -

X        

 (acesso existente)
M7

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso
Pisoteio de prados no acesso novo ao apoio.

17
Vieira do 

Minho
Salamonde X 0 67,4 - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)
- -

X        

 (acesso existente)
M6, M12

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Afetação de matos, acácias (a maioria com 

porte arbustivo) e de eucaliptos jovens.

18
Vieira do 

Minho
Louredo X 0 54,2 - - - - - - - - X - - - - - -

X        

 (acesso existente e 

novo)

M7
Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

Pisoteio de prados no acesso novo ao apoio. 

Necessidade de afetação de muro em betão 

que envolve o apoio.

19
Vieira do 

Minho
Louredo X 0 53,6 - - - - - - 24 5 X - - - - - -

X        

 (acesso existente)

M4, M9, M10, M11, M8; 

M7

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

Para o acesso ao apoio apenas será 

necessário o pisoteio do solo. 

Eventualmente será necessário cortar 

alguns ramos de uma árvore de fruto 

(figueira) e desmatar a parte inicial. 

Impossível a passagem de veículos altos 

(grua) ao longo do acesso existente, devido 

à existencia de ramada relativamente baixa.

20
Vieira do 

Minho
Louredo X 0 78,1 - - - - - - 25, PD75 30, 22 X - - - - - -

X        

 (acesso existente e 

novo)

M4, M9, M10, M11, M8, 

M16

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

Passagem por empedrado de habitação 

(pelo interior de propriedade privada). 

Afetação de muro em betão e de algumas 

árovres de fruto.

21
Vieira do 

Minho
Louredo X 0 107,5 - - - - - - - - X - - - - - -

X        

 (acesso existente)
M7

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

O acesso novo será em terra batida e será 

necessário mobilizar o solo e eventualmente 

afetar alguns ramos de carvalhos. 

22
Vieira do 

Minho
Louredo X 0 45,4 - - - - - - - - X - - - - - - - M7

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Acesso novo ao local do apoio com entrada 

em propriedade privada. Passagem sobre 

prados em que apenas será necessário o 

pisoteio do solo. Junto ao apoio 

eventualmente será necessário afetar um 

talude em terra.

23
Vieira do 

Minho
Louredo X 0 179 - - - - - - PD82 52 X - - - X - -

X        

 (acesso existente e 

novo)

M4, M9, M10, M11, 

M16, M6, M12

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

Acesso novo com entrada em propriedade 

privada vedada. Passagem sobre o jardim da 

propriedade. Na parte final será necessário 

anular um talude em terra, sendo necessário 

mobilizar o solo.

24
Vieira do 

Minho
Louredo X 0 18,8 - - - - 18,7 74,8 - - - - -

X        

 (acesso existente)
- - -

X        

 (acesso existente)
M6, M12

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

25
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Ventosa e Cova
X 0 86,3 X - - - 23,6 94,4 - - X - - - - X -

X        

 (acesso existente)
M7, M13

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Acesso novo ao local do apoio com 

necessidade de abertura de acesso, com 

desmatação e mobilização do solo. Zona 

bastante declivosa. Afetação de matos de 

tojo e carvalhos com porte arbustivo (jovens 

portanto).

Não foi possível definir um acesso ao apoio 15 atendendo à localização do apoio

Medidas de 

Minimização 

Específicas Aplicáveis

N.º Apoio
Justificação para Afetação de 

Condicionantes pelos Acessos
Concelho Freguesia

Afetação de 

Muros de 

Pedra

Abate de Espécies 

c/ valor Ecológico ¹

Projeto da Linha Frades -  Caniçada (a desmontar)

ANEXO A: Análise do Cumprimento das Condicionantes por Apoio

Tipo de Acesso Elementos Patrimoniais (EP)Acessos Novos Outras Condicionantes

Observações
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Existente 

(Indicar com 

x)

A melhorar 

(m)
Novo (m)

Extensão em 

RAN (m)

Área em RAN 

(m2)

Extensão em 

REN (m)

Área em REN 

(m2)

Ocorrência 

Patrimonial

Distância ao 

Acesso  (m)
Áreas Agrícolas Biótopo Carvalhal

Bíótopo Vegetação 

Rípicola 

Linhas de água 

principais

Linhas de água 

secundárias

Classes de Declive 

(>50%)
Área Patrimonial

Edificado 

Habitacional/

Recetores 

Sensíveis

Medidas de 

Minimização 

Específicas Aplicáveis

N.º Apoio
Justificação para Afetação de 

Condicionantes pelos Acessos
Concelho Freguesia

Afetação de 

Muros de 

Pedra

Abate de Espécies 

c/ valor Ecológico ¹

Projeto da Linha Frades -  Caniçada (a desmontar)

ANEXO A: Análise do Cumprimento das Condicionantes por Apoio

Tipo de Acesso Elementos Patrimoniais (EP)Acessos Novos Outras Condicionantes

Observações

26
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Ventosa e Cova
X 0 74,6 - - - - 23,6 94,4 - - - - - - - X - - M13

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Acesso novo ao local do apoio com 

necessidade de mobilização do solo. Zona 

atualmente desmatada. Entrada em zona 

mais favorável, onde o talude é mais baixo e 

onde resquícios da existência de um acesso 

anterior.

27
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Ventosa e Cova
X 0 45,1 - - 43 172 - - - - X - - - - - -

X        

 (acesso existente)
M7

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Acesso novo ao apoio com entrada em 

propriedade privada vedada. Para chegar ao 

apoio apenas será necessário o pisoteio do 

solo.

28
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Ventosa e Cova
X 0 12,9 - - - - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente e 

novo)

Acesso novo de pequena extensão, em que 

será necessário mobilizar o solo, não sendo 

necessário afetar as acácias favorecendo a 

sua propagação.

29
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
X 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -

30
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
- 0 46,1 - - - - 46,1 184,4 - - - - - - - - - -

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

Acesso novo ao local do apoio com origem 

em via asfaltada. Necessidade de 

mobilização do solo para desfazer talude e 

vencer a inclinação do terreno. Existência de 

carvalhos adultos nas imediações que será 

possível não afetar.

31
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
X 165,6 60,6 - - - - 21,5 86 26 28 - - - - - - - - M4, M9, M10, M11, M8

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

Acesso a melhorar com necessidade de 

ligeira desmatação e regularização do solo. 

Afetação de matos (sobretudo de tojo), de 

eucaliptos jovens e de acácias.Acesso novo 

ao apoio com necessidade de desmatação e 

mobilização do solo. Afetação de matos 

(sobretudo de tojo), de eucaliptos 

(sobretudo jovens) e de acácias. Existência 

de sobreiros nas imediações que não será 

necessário afetar.

32
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
X 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)

33
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
X 0 104,2 - - - - 104 416 27 23 X - - - - - -

X        

 (acesso existente)

M4, M9, M10, M11, M8, 

M7

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

34
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
X 0 116,8 - - - - 117 468 - - - - -

X        

 (acesso existente)
- X - - M6, M12, M13

Pela localização do apoio não é possível 

encontrar alternativa para o acesso

Acesso novo ao local do apoio de 

dificuldade elevada. Necessidade de 

mobilização do solo e de rochas, além de 

desmatação e abate de eucaliptos. Terreno 

de declive elevado. Afetação de matos, 

eucaliptos, pinheiros jovens, acácias e de 

afloramentos rochosos que dificilmente se 

conseguirão evitar.

35
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
X 0 0 - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)

X        

 (acesso existente)
- -

X        

 (acesso existente)
M6, M12

36
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
X 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)

37
Vieira do 

Minho

União das Freguesias de 

Caniçada e Soengas
X 0 49,3 - - - - 36 144 - - - - - -

X        

 (acesso existente)
- -

X        

 (acesso novo)
M6, M12

Proximidade ao acesso existente - não 

existe alternativa

Acesso novo ao local do apoio com 

necessidade de desmatação e mobilização 

do solo. Afetação de matos de tojo 

(sobretudo). Evitou-se a afetação de acácias, 

para não ajudar a propagar a espécie exótica 

infestante.

38
Vieira do 

Minho
Parada de Bouro X 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)

39
Vieira do 

Minho
Parada de Bouro X 0 0 - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)
- - - - M6, M12

40
Vieira do 

Minho
Parada de Bouro X 190,3 0 - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso a melhorar)
- - - M6, M12

Acesso a melhorar, sendo necessária uma 

ligeira regularização do solo e o corte de 

vegetação lateral ao acesso (eucaliptos e 

pinheiros jovens)

41
Vieira do 

Minho
Parada de Bouro X 63 0 - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso a melhorar)
- - - M6, M12

Acesso existente a melhorar com 

necessidade de regularização do solo e 

alargamento. Ligeira mobilização do solo e 

desmatação lateral ao acesso existente.

42
Vieira do 

Minho
Parada de Bouro - 114,9 0 - - - - - - 30, 31 14, 30 - - - -

X        

 (acesso a melhorar)
- - -

M4, M9, M10, M11, M8, 

M6, M12

Acesso a melhorar, sendo necessária uma 

ligeira regularização do solo e o corte de 

vegetação lateral ao acesso (eucaliptos e 

pinheiros jovens)

43
Terras de 

Bouro
Valdosende X 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -

X        

 (acesso existente)
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Desmontagem da Linha Frades - Caniçada, a 150 kV 

Plano de Acessos 
 

Anexo B:Representação cartográfica do plano de acessos (1:10000), 

com representação de todas as condicionantes 
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 Representação cartográfica do plano de acessos 
(1:10000), com representação de todas as 

condicionantes 
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