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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Linhas Recarei – Vila Nova de Famalicão e 
Vermoim – Vila Nova de Famalicão, a 400kv”. 

 

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública do RECAPE - Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
decorreu durante 15 dias úteis de 24 de julho a 13 de agosto de 2014. 

 

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA 
 
A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental 
foi disponibilizada para consulta nos seguintes locais:  
 

• Agência Portuguesa do Ambiente. 
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Norte. 
• Câmara Municipal de Valongo. 
• Câmara Municipal de Santo Tirso. 
• Câmara Municipal de Trofa. 
• Câmara Municipal de Vila do Conde. 
• Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. 

 
O RECAPE esteve disponível para consulta na página da Agência Portuguesa do Ambiente em 
www.apambiente.pt.  
 

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

A publicitação do RECAPE, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio de: 

• Afixação de Anúncio na CCDR Norte e Câmaras Municipais Valongo, Santo Tirso, Vila do 
Conde e Vila Nova de Famalicão. 

• Envio de Nota de Imprensa para os Órgãos de Imprensa constantes do Anexo I; 
• Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo I. 

 

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas as exposições com a seguinte 
proveniência: 

• Câmara Municipal de Valongo 

• Câmara Municipal da Trofa 

• Câmara Municipal de Vila do Conde 
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6. SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

 

A Câmara Municipal de Valongo refere que já na anterior consulta pública se tinha 
pronunciado contra o projeto atendendo às múltiplas implicações negativas para o território do 
município. 

No que diz respeito à análise ao RECAPE, considera o seguinte: 

• Não dá o devido enfoque ao facto do projeto se encontrar a somente 4km de uma área 
sensível – Sítio de interesse comunitário de Valongo, com estatuto de Sítio Rede natura 
2000 (PTCON0024) e paisagem protegida local das serras de Santa Justa e Pias 
(aprovada pela Assembleia Municipal em 28/12/2010). 

• A balizagem aérea foi somente considerada para os vãos que cruzam linhas de água, 
lagos ou albufeiras. Este critério deveria ser equacionado e reformulado perante a 
existência da referida área sensível, a qual é reconhecida a sua importância por 
albergar espécies de elevado valor ecológico, muitas com estatuto especial de 
conservação, tais como o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) 
e morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o guarda-rios (Alcedo Atthis), a 
cotovia-pequena (Lullula arborea) e a felosa-do-mato (Sylvia undata), cujas rotas e 
hábitos de migração não deveriam ser alterados ou condicionados. 

• A recuperação de caminhos e vias utilizados como acessos, e outros que possam vir a 
ser afetados pela implantação do projeto, deve ser realizada preferencialmente através 
de vegetação autóctone. 

Sem prejuízo do atrás exposto, a autarquia entende que o projeto na fase de construção e 
exploração apresenta diversas implicações negativas no território, nomeadamente no que se 
refere à elevada intrusão visual na paisagem, desvalorização económica do território, 
condicionamento dos usos e ocupação do solo, possível afetação de aquíferos e perturbação do 
ambiente sonoro e qualidade do ar e radiação eletromagnética. 

Conclui reiterando a sua posição anteriormente assumida, defendendo sistemas de transporte e 
distribuição de energia mais sustentáveis e ajustados ao contexto socioeconómico e ambiental. 

 

A Câmara Municipal de Vila do Conde apresenta resposta favorável à opção de traçado e à 
localização da subestação dado que apresentam menor impacte face às alternativas existentes.  

Refere ainda que o traçado da linha encontra-se no interior dos troços aprovados na DIA, 
nomeadamente os troços 1, 2A, 3 e 4 e localização B da subestação de Vila Nova de Famalicão. 

Salienta que não obstante das medições efetuadas estarem abaixo dos limites legalmente 
estabelecidos, nomeadamente dos campos elétricos e magnéticos e do ruído, há que considerar 
que esses dois fatores ambientais apresentam um impacte negativo e que podem ter efeitos 
cumulativos com outras fontes poluidoras. Neste contexto refere o seguinte: 

• Os estudos, condicionantes ao projeto de execução e planos específicos apresentados 
no RECAPE vão ao encontro do exigido na DIA. 
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• A execução do projeto, apesar das medidas de minimização previstas, acarreta 
impactes ambientais negativos, dos quais se destacam: paisagem (impacte negativo 
significativo e permanente); ecossistemas (morte de aves por choque e eletrocussão); 
emissão de radiação eletromagnética; emissão de ozono; ruído; produção de resíduos. 

 

A Câmara Municipal da Trofa reafirma novamente a sua oposição ao projeto e salienta 
os impactes negativos e irreversíveis decorrentes da implementação do mesmo. 

Refere nomeadamente que o troço comum prejudicará a paisagem cultural do concelho e a 
função primordial do miradouro de S. Gens de Caidai, cujos postes com 70m de altura irão 
colocar as linhas à mesma cota do miradouro. 

Considera que está também em causa o cumprimento com o previsto no Plano Estratégico 
de Gestão Florestal do Monte de S. Gens, assim como a operacionalidade do ponto de água 
de Covelas, infraestrutura de grande importância para a defesa de fogos florestais no 
concelho. 

Ainda relativamente a este ponto de água, a autarquia refuta as afirmações constantes do 
RECAPE que a linha de média tensão que atravessa a zona de proteção alargada dos 100m 
já inviabiliza a utilização de helicópteros. Refere que essa linha de média tensão não 
inviabiliza a utilização de meios aéreos para a recolha da água, como demonstra a utilização 
desse ponto de água pela Portucel através de meios aéreos. 

A proposta de traçado apresentada inviabilizaria a utilização por meios aéreos deste ponto 
de água para o combate a incêndios pois ficaria apenas com uma faixa de 30m livre de 
obstáculos. Deveriam ser apresentadas medidas de compensação, nomeadamente a 
construção dum reservatório com características semelhantes no concelho. 

Considera que o projeto viola claramente o disposto no regulamento do PDM da Trofa no 
que respeita às áreas florestais de produção e proteção, assim como as zonas inundáveis. 
Considera também que as distâncias da linha aos aglomerados do Bicho (a cerca de 20m do 
vão 98/83 e 99/84) e do Maganha (a cerca de 330m do vão 96/81 e 97/82) são claramente 
insuficientes e que deveria inviabilizar o projeto, uma vez que a qualidade de vida assim 
como a paisagem estão postas em causa. 

No que respeita a áreas industriais, apesar de não serem implementados apoios dentro 
dessa área (troço 2A) e da linha não sobrepassar nenhuma instalação industrial, haverá 
condicionamentos na área industrial. 

Relativamente ao cumprimento do Decreto-Lei n.º 173/88 de 17 de maio, que regula o 
corte prematuro de pinheiro bravo e de eucalipto em áreas superiores a 2ha e 1ha 
respetivamente, em sua opinião, a análise tem que ser efetuada de forma global, 
abrangendo a área global no concelho e não parcela a parcela. Em teros de exploração 
florestal serão sentidos fortes prejuízos, uma vez que ficam condicionados cerca de 43,86ha 
de área florestal onde não poderá haver arborização de espécies de crescimento rápido. 

Verifica também que não são apresentadas localizações para os estaleiros, sendo apenas 
referido que a sua localização apenas será definida em fase de preparação da obra pela 
entidade executante. Considera que esta situação já deveria estar acautelada atendendo 
aos impactes negativos que estas estruturas acarretam, nomeadamente interferências com 
as populações, produção de resíduos, lamas nos arruamentos, ruído, poeiras, poluição do 
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solo e da água, danificação de redes de drenagem, destruição de vegetação arbórea, 
impacte visual, aumento de tráfego e ocupação de via pública e danificação de espaço 
público. 

No que respeita aos impactes negativos na rede viária, considera que deverá estar prevista 
a total requalificação e melhoramento dos pavimentos e passeios públicos das vias/estradas 
municipais usadas e não a simples recuperação e reposição em condições adequadas à 
circulação após a conclusão da obra.  

Deverá ser apresentado um plano para a conformidade desta infraestrutura com as 
comunicações SIRESP, atendendo a que estas comunicações são afetadas pelo projeto 
através do campo eletromagnético, condicionando a operacionalidade das comunicações da 
GNR, Bombeiros, INEM, ANPC e demais entidades públicas que utilizem este meio de 
comunicação, pondo em risco as operações de socorro. 
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ANEXO I 
• Órgãos de imprensa e Entidades convidados a participar na Consulta Pública 
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Lista de Entidades convidadas a participar na Consulta Pública  
 

União das Freguesias de Campo e Sobrado 
Junta de Freguesia de Agrela 
Junta de Freguesia de Reguenga 
União de Freguesias de Lamelas e Guimarei 
Junta de Freguesia de Água Longa 
Junta de Freguesia de Covelas 
União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago) 
Junta de Freguesia de Muro 
União de Freguesias de Alvarelhos e Guidões 
União das Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada 
Junta de Freguesia de Fradelos 
Alexandra Serra 
Rogério Bruno Matos 
Escola Superior de Biotecnologia – Universidade Católica Portuguesa 

 
 
 

Lista de Órgãos de Imprensa 
 

Redação do “Jornal de Notícias” 
Redação da T.S.F. Rádio Jornal 
Redação da Rádio Renascença 
Redação da Rádio Comercial 
Redação do Jornal Semanário Sol 
Redação do Jornal “O Expresso” 
Redação do “Diário de Notícias” 
Redação do Jornal “Correio da Manhã” 
Redação do “Jornal Público” 
Redação da Agência Lusa 
Redação da RTP  
Redação da SIC 
Redação da TVI 
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ANEXO II 
Exposições recebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































































































