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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de 
entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), para procedimento de 
verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução, o Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução (RECAPE) da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, 
T5 e T16", bem como o Projeto de Execução em causa. O proponente do projeto é a REN-Rede Elétrica 
Nacional, S.A. . 

A APA, I.P., na qualidade de Autoridade de AIA, através do ofício n.º S055732-201510-DAIA.DAP, 
de 28/10/2015, procedeu ao envio às entidades que integraram a respetiva Comissão de Avaliação (CA), 
nomeada no âmbito da avaliação do respetivo Estudo Prévio, constituída pelas seguintes entidades: Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência Portuguesa 
do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA, I.P./ARH Norte), 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), Direção-Geral do Património Cultural 
(DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Instituto Superior 
de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN), Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP) e Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso 
 APA/ARH Norte – Eng.ª Isabel Tavares 
 ICNF – Dr. João Pargana 
 DGPC – Dr. João Marques 
 CCDR Norte – Dr.ª Rita Ramos 
 ISA/CEABN – Arq. Sandra Mesquita 
 FEUP – Dr.ª Cecília Rocha 
 LNEG – Dr. Paulo Alves, Dr. Carlos Meireles 

O RECAPE em análise, da responsabilidade da ATKINS (Portugal) Lda., atual ATLAS KOECHLIN, sendo 
datado de outubro de 2015 é constituído pelos seguintes volumes: 

 Volume 1 – Resumo Não Técnico 
 Volume 2 – Relatório Técnico 
 Volume 3 – Plano de Acessos 
 Volume 4 – Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) 
 Volume 5 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 
 Volume 6 – Plano de Emergência Ambiental (PEA) 

O Projeto de Execução apresentado é constituído pelos volumes que se discriminam em anexo ao presente 
Parecer. 

O presente Parecer tem por objetivo proceder à verificação da conformidade do Projeto de Execução da 
"Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16" com o determinado na 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
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Esta fase do procedimento de AIA tem igualmente como objetivo a determinação da eficácia das medidas 
previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem 
como, se necessário, determinar a adoção de medidas adicionais. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. AIA 

Entre agosto de 2013 e janeiro de 2015 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2687 relativo ao Estudo 
Prévio do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, 
a 400 kV", ao abrigo do regime jurídico de AIA definido no 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), de acordo com o disposto no 
n.º 19 do Anexo I, referente à "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". 

O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" 
submetido a procedimento de AIA em agosto de 2013 envolvia a construção de duas linhas duplas trifásicas 
de muito alta tensão (LMAT) e de uma subestação: 

 Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" (subestação esta objeto de 
avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA e que entretanto passou a ser designada como 
subestação de Vila Nova de Famalicão) e a subestação de "Vila Fria B"; 

 Subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV; 
 Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha (REE). 

Tratando-se de um projeto que envolvia uma interligação com a Rede Elétrica de Espanha (REE), em 
cumprimento do previsto no "Protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa o Governo do 
Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com efeitos 
transfronteiriços", foram efetuadas as necessárias diligências para consulta ao Reino de Espanha sobre o 
interesse em participar no procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

Em agosto de 2014, a REN, S.A. solicitou à APA a "(...) retirada da linha entre a futura subestação designada 
"Vila Fria B" e a subestação de Fonte Fria (em Espanha)"do procedimento de AIA em curso, tendo-lhe sido 
transmitido que, verificando-se que o pedido em causa não prejudicava a avaliação dos restantes elementos 
que integram o projeto submetido a AIA, se considerou não haver impedimento que obstasse à aceitação 
do pedido apresentado. 

Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se: à Linha 
dupla a 400 kV, entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a subestação de "Vila Fria B"; e à 
subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV. 

Assim, a decisão emitida (DIA) reflete a análise e seleção de alternativas considerando esta alteração. 

Por outro lado, face a esta alteração, ficou sem efeito a necessidade de pronúncia por parte do Governo 
do Reino de Espanha, uma vez que os elementos do projeto que se mantiveram em avaliação já não eram 
suscetíveis de provocar impactes transfronteiriços. 

Os objetivos do projeto "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 
400 kV", de acordo com o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresentado em agosto de 2013 para 
realização do procedimento de AIA, envolvendo a construção das duas LMAT e da subestação acima 
mencionadas, são os que de seguida se referem. 

O novo eixo a 400 kV, a estabelecer desde a fronteira com Espanha (no Alto Minho) até à zona do Porto, 
pretende dar resposta simultânea a várias necessidades de reforço da rede: receção de nova produção 
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renovável na zona do Minho; aumento das capacidades de interligação com Espanha; melhores condições 
de alimentação aos consumos do Minho litoral na faixa Vila do Conde/Póvoa do Varzim até Viana do Castelo. 

A concretização deste eixo permite ainda minimizar a quantidade total de novos quilómetros de linha a 
construir, tendo em consideração os vários objetivos a que permite dar resposta, criando condições para 
uma otimização dos traçados de linhas a 150 kV existentes na região. 

Este projeto insere-se numa estratégia regional de reforço da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre a 
zona do Porto e a fronteira com Espanha, no Minho, estando previsto no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento (PDIRT) da RNT 2012-2017 (2022). Os principais projetos de investimento contemplados 
neste plano inserem-se em 4 pilares fundamentais: 

 Segurança e qualidade no reforço de abastecimento 
 Integração de novas centrais hidroelétricas 
 Ligação a Produtores em Regime Especial (PRE) 
 Reforço da capacidade de interligação 

O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" 
insere-se na "Área 1 – faixa litoral a norte do grande Porto" e apresenta-se enquadrado segundo os 
seguintes dois grandes objetivos: 

 Reforço da capacidade de interligação, constituindo a segunda interligação norte de Portugal–
noroeste de Espanha; 

 Reforço da ligação à distribuição, com a abertura de uma subestação na área de Viana do 
Castelo/Ponte de Lima, introduzindo o escalão de tensão de 400 kV na região. 

Até 2020 prevê-se a instalação de elevados montantes de potência renovável, nomeadamente nas centrais 
hidroelétricas, muitas delas com potencialidade de bombagem, inseridas no PNBEPH a construir, em 
particular, na bacia do Cávado e Tâmega. A necessidade do escoamento da produção/alimentação das 
referidas centrais, conjuntamente com o crescimento do trânsito que se tem verificado na linha de 
interligação com Espanha a 400 kV (Alto Lindoso–Cartelle), evidencia a necessidade de reforço da RNT na 
zona do Minho. 

Os estudos realizados conjuntamente pelos operadores das redes de transporte de Portugal e de Espanha 
conduziram à conclusão de que a melhor solução de reforço da rede nesta zona passa pela construção de 
um novo eixo a 400 kV, desde a fronteira com Espanha, na zona do Alto Minho, até à zona do Grande Porto 
(futura subestação do Sobrado no concelho de Valongo), região com elevado valor de consumo. Tendo em 
conta os fluxos de potência existentes e previstos para o referido eixo, o nível de tensão de 400 kV 
representa a solução que (para o reforço de capacidade necessário) implica um menor comprimento total 
de novas linhas, para além de proporcionar maior flexibilidade de operação e evolução futura da rede. 

Por outro lado, para fazer face ao crescimento dos consumos verificado a norte do Grande Porto, foi 
identificado (em conjunto com o operador da rede de distribuição de energia elétrica) que a melhor solução 
envolve a construção de uma nova subestação Muito Alta Tensão/Alta Tensão (MAT/AT) na zona de Viana 
do Castelo/Ponte de Lima, a qual permitirá melhorar significativamente a fiabilidade e qualidade de serviço 
proporcionada aos consumidores desta área. Deste modo, o referido novo eixo a 400 kV a criar entre a 
fronteira com Espanha no Alto Minho e a zona do Porto alimentará também, no seu percurso, uma nova 
subestação a abrir na zona de Viana do Castelo/Ponte de Lima, evitando assim a extensão de novas linhas 
em MAT ou AT a partir de outros locais mais remotos das redes. 

Acresce ainda que, este eixo, tirando partido da sua proximidade à atual subestação de Vila Fria, servirá 
também para reforçar a alimentação das cargas servidas por esta instalação da RNT. 
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O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" 
analisado no EIA, implanta-se geograficamente na NUT II da região Norte e, de acordo com a NUT III, nas 
sub-regiões do Cávado, do Ave, do Grande Porto e do Minho-Lima. Os troços e localizações alternativas 
consideradas atravessam território dos distritos do Porto (concelhos de Póvoa de Varzim e Vila do Conde), 
de Braga (concelhos de Barcelos e Vila Nova de Famalicão) e de Viana do Castelo (concelhos de Viana do 
Castelo, Ponte de Lima, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Valença, Monção e Melgaço). São interferidas 
121 freguesias ou 85 freguesias/uniões de freguesias, de acordo com a nova reorganização territorial. 

Para implantação da subestação de "Vila Fria B" 400/150 kV (S"VIB") foram analisadas três localizações 
alternativas (A, B e C). 

Por sua vez, relativamente às duas LMAT, foi analisado um corredor desagregado em 42 troços, o qual, 
face à extensão das LMAT, foi subdividido em seis zonas: 

 Zonas 1, 2 e 3 – abrangendo os troços alternativos associados à Linha dupla a 400 kV, entre a 
subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B" (incluindo esta subestação); 

 Zonas 4, 5 e 6 - abrangendo os troços alternativos associados à Linha dupla a 400 kV, a partir da 
subestação de "Vila Fria B" e até à fronteira nacional (ligação à REE). 

Os troços e localizações analisados no EIA bem como a sua subdivisão em Zonas é representado nas figuras 
seguintes. 
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Figura 1 - Troços e localizações analisados no EIA. 
(Fonte: EIA)  
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Figura 2 - Zonamento das alternativas consideradas para análise no EIA. 

(Fonte: EIA)  
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Face à alteração do procedimento de AIA resultante da solicitação da REN, S.A., apresentada em agosto 
de 2014 (já acima referida), os elementos do projeto que foram objeto de decisão final, no âmbito do 
procedimento de AIA, correspondem às Zonas 1, 2 e 3, nas quais foram analisadas as seguintes 
alternativas: 

 Zona 1 - corredor T4, T5 Versus corredor T4, T6, T2, T3; 
esta zona inclui ainda os troços T4 e T9 sem alternativas 

 Zona 2 - Troço T10A Versus Troço T10B; 
Troço T12A Versus Troço T12B; 
esta zona inclui ainda o troço T11 sem alternativas 

 Zona 3 
- Acesso à localização A - corredor T15, T16 Versus corredor T14, S”VIB”B, T18, T19, T23 
- Acesso à localização B - Troço T14 Versus corredor T15, T16, S”VIB”A, T23, T19, T18 
- Acesso à localização C - corredor T15, T17 Versus corredor T15, T16, S”VIB”A, T24, T25, 

T28, T27 
- Alternativas de localização A, B e C para implantação da subestação 

No seu Parecer, datado de novembro de 2014, a CA concluiu que: 

"Tendo em conta os aspetos fundamentais, identificados na análise específica efetuada pela CA, 
verifica-se que os principais impactes positivos, far-se-ão sentir na fase de exploração, sendo 
decorrentes do reforço da estrutura de rede elétrica, garantindo em simultâneo o reforço da 
alimentação da Rede Nacional de Distribuição (RND), traduzindo-se assim em maior eficácia e 
qualidade nos serviços de fornecimento de energia. 

Por outro lado, perspetiva-se a ocorrência de impactes negativos para as fases de construção 
(ocorrendo fundamentalmente nesta fase) e de exploração, face às características do projeto, bem 
como à área de implantação e sua envolvente, considerando-se que os principais efeitos negativos 
poderão ser minimizados através, em primeiro lugar, da conceção e definição das soluções finais para 
o traçado da linha elétrica e para implantação da subestação (no âmbito da elaboração do Projeto de 
Execução), assim como pela utilização de regras de boas práticas nas atividades de construção e desde 
que sejam adotadas medidas de minimização adequadas durante a realização da obra. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos 
identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto nacional, considera-se de aceitar os impactes não 
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Do ponto de vista da análise comparativa de alternativas, atendendo à tipologia do projeto em 
avaliação, bem como às características físicas, ambientais e sociais da área de estudo onde o mesmo 
se insere, a ponderação da análise dos fatores ambientais efetuada, permitiu concluir que a solução 
que se apresenta como globalmente menos desfavorável corresponde à seguinte combinação de 
corredores (atendendo à subdivisão em troços) e opção de localização da subestação: 

 Linha "Vila do Conde" - "Vila Fria B" – corredor formado pelos troços T4, T5, T9, T10A, T11, 
T12B, T13, T15, T16; 

 Subestação de "Vila Fria B" – Localização A. 
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Considera-se assim que deverá ser esta a solução a adotar e desenvolver na fase de Projeto de 
Execução. De salientar que os resultados alcançados nesta avaliação da CA, com exceção do troço 
T10, são coincidentes com a avaliação realizada pelo EIA e com as suas conclusões em matéria de 
definição da solução preferencial. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública constatam-se como preocupações recorrentes as 
associadas ao Ordenamento do Território, aos Usos e Ocupação do Solo, à Ecologia, ao Património 
Cultural, à Sócio-economia, à Paisagem, para além dos efeitos dos campos eletromagnéticos, 
verificando-se que, na globalidade, as preocupações manifestadas e os principais impactes 
referenciados foram devidamente considerados na apreciação técnica efetuada pela CA. Na 
generalidade, a seleção do corredor para a linha elétrica e localização da subestação ambientalmente 
preferencial, efetuada pela CA, permite atender a grande parte das manifestações transmitidas no 
âmbito da Consulta Pública, permanecendo inevitavelmente algumas divergências a que não é possível 
dar resposta. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, 
e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao corredor 
formado pelos troços T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16 da "Linha dupla a 400 kV, 
entre a nova subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B", e à Localização 
A da "Subestação de "Vila Fria B"", condicionado à apresentação no RECAPE de elementos, bem 
como ao cumprimento das medidas de minimização, que se indicam no capítulo seguinte, assim como 
das condicionantes aí discriminadas. 

Face à solicitação apresentada pela REN, S.A. em agosto de 2014 (conforme já acima referido), com 
as consequentes implicações em termos de decisão final, no âmbito do presente procedimento de AIA, 
a CA não se pronuncia sobre a "Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila Fria B" e a Rede 
Elétrica de Espanha (REE)" ". 

Deste modo, sem prejuízo da designação do projeto, em 22 de janeiro de 2015 foi emitida, pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto Autoridade de AIA, Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
reportando-se exclusivamente ao Eixo da RNT entre "Vila do Conde" e "Vila Fria B", com decisão Favorável 
Condicionada para: 

 Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B" 
- corredor formado pelos troços T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16 

 Subestação de "Vila Fria B" - Localização A 

De referir que a subestação de "Vila Fria B" passou entretanto a ser designada como subestação de Ponte 
de Lima, tendo esta linha passado a ser designada por Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 
400 kV. 

Relativamente às Condicionantes para desenvolvimento do Projeto de Execução, estipuladas na DIA, 
importa evidenciar as seguintes, face à sua relevância para a presente análise: 

Condicionante 5. Para o troço T5 deve ser estudada uma solução de Projeto de Execução que se 
localize na contiguidade imediata do limite nascente exterior do corredor, para evitar a demasiada 
aproximação ao aglomerado de Gresufes, numa zona com aproveitamento turístico (Quinta de Santo 
Adrião). 
Condicionante 7. Não localizar o traçado da linha longitudinalmente nos vales e em cumeadas, 
afastando-o tanto quanto possível das linhas de água e das linhas de festo. 
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2.2. RECAPE 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução da linha elétrica para o corredor 
aprovado, tendo sido elaborado um RECAPE visando demonstrar o cumprimento das disposições 
estabelecidas na DIA. 

O Projeto de Execução da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV e respetivo RECAPE 
foram remetidos pela DGEG à APA em maio de 2015. 

Entretanto, segundo o referido no presente RECAPE, a Câmara Municipal (CM) de Barcelos "(...) tomou a 
iniciativa junto da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) de chamar a atenção para a revisão em curso 
do PDM no âmbito do qual o corredor aprovado colocava fortes condicionalismos os quais poderiam ser 
mitigados através de outro corredor alternativo". 

Com vista a avaliar essa possibilidade a REN, S.A. solicitou à APA a suspensão da instrução do RECAPE, 
tendo participado numa reunião realizada no 18/06/2015 na SEA (que contou com a presença da APA e da 
CM de Barcelos) na qual foram tomadas as seguintes decisões: 

 Proceder à reformulação do RECAPE (no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687), abrangendo, 
de acordo com a solução aprovada na DIA, os troços T4, T5 e T16 e a alternativa A de localização 
da subestação de Vila Fria B (que entretanto passou a designar-se como subestação de Ponte de 
Lima); 

 Elaboração de um novo EIA relativo à zona intermédia do traçado, procedendo à análise 
comparativa entre a opção anteriormente submetida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687 
(e aprovada na DIA) e a sugestão apresentada pela CM de Barcelos. 

Este EIA seria apresentado com o projeto em fase de Projeto de Execução para todas as alternativas 
a serem submetidas. 

Em concordância com estas decisões, a REN, S.A. solicitou à APA a retirada da avaliação do RECAPE 
anteriormente submetido. 

Assim, na sequência do acima referido, o RECAPE objeto da presente análise reporta-se ao Projeto de 
Execução da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16, de acordo 
com a solução aprovada na DIA emitida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687. 

Por sua vez, de acordo com o exposto no RECAPE, a subestação de Ponte de Lima não é objeto de análise 
no presente RECAPE, devendo ser objeto de um RECAPE específico. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

3.1 ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução da LMAT, no interior do corredor 
aprovado para os troços T4, T5 e T16. 

Face à informação cartográfica apresentada no RECAPE, verifica-se que o apoio P66, localizado no troço 
T9 (troço este que não é objeto de análise neste RECAPE) foi incluído no presente Projeto de Execução, 
sendo referido no RECAPE que tal resultou de necessidade identificada no âmbito do desenvolvimento do 
projeto. Este apoio, tendo sido considerado como um apoio de transição, antecede o apoio P67 inserido no 
troço T5. 

Por sua vez, há ainda a referir o apoio P18, que estando localizado no troço T16, constitui igualmente um 
apoio de transição, antecedendo o apoio P19 do troço T15 (troço este que não é objeto de análise neste 
RECAPE). 

Por outro lado, de forma a dar cumprimento ao definido nas Condicionantes 5 e 7 da DIA, no decorrer do 
desenvolvimento do projeto de execução verificou-se a necessidade de colocar apoios no exterior dos troços 
aprovados, nomeadamente: 

 Apoio 5 - para dar cumprimento à Condicionante 7, foi necessário colocar este apoio cerca de 
50 m fora do troço de modo a não localizar o traçado longitudinalmente nos vales e cumeadas e 
afastando-o tanto quanto possível das linhas de água e das linhas de festo; 

 Apoios 84 a 86 - para dar cumprimento à Condicionante 5 foi necessário localizar os apoios no 
exterior do limite nascente do troço aprovado para evitar a demasiada aproximação ao aglomerado 
de Gresufes. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto de Execução referente ao RECAPE apresentado reporta-se à linha aérea dupla Ponte de Lima – 
Vila Nova de Famalicão (LPTL.VNF), a 400 kV, a implementar nos troços T4, T5 e T16, nos quais está 
prevista a construção dos seguintes apoios: 

 Apoios 1 a 18 - entre a subestação de Ponte de Lima e o apoio P18 (T16 da DIA) 

Este troço, com 18 apoios, tem uma extensão total de cerca de 7,2 km. 

De referir que os apoios 1, 2 e 3 situam-se dentro da área de implantação selecionada na DIA para 
a subestação de Ponte de Lima (localização A). 

 Apoios 66 a 98/107 - do apoio P66 até à subestação de Vila Nova de Famalicão (T4 e T5 da DIA) 

Este troço, com 33 apoios, tem uma extensão total de cerca de 14,8 km, sendo que um deles (o 
apoio P98/107) já existe e é comum à linha Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF), a 400 kV. 

De evidenciar que o apoio P66 constitui um apoio de transição, tal como já acima referido. 

Assim, para concretização do projeto está prevista a construção de 21,9 km de linha dupla com 50 novos 
apoios. De referir que o projeto contempla 51 apoios, sendo que, tal como acima mencionado, um dos 
apoios (o apoio P98/107) é comum à Linha Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF). 
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Numa primeira fase, a LPTL.VNF, a 400 kV, será equipada apenas com um terno, pelo que será licenciada 
como linha simples. 

A subestação de Ponte de Lima, que será alvo de um RECAPE específico, tem localização prevista no centro 
da localização A aprovada na DIA e, de forma a ligar o início da linha aos troços aprovados, verificou-se a 
necessidade de implantar apoios dentro desta área, designadamente os apoios 1, 2 e 3. 

Este projeto, estando incluído no PDIRT 2014-2023, faz parte de um novo eixo da RNT a concretizar no 
Minho com início na zona do Porto (Alfena/Sobrado) e inclui uma nova interligação com a Rede Elétrica de 
Espanha. O referido eixo da RNT inclui assim: 

 Duas novas subestações, respetivamente de Vila Nova de Famalicão e de Ponte de Lima; 

 Três linhas aéreas, designadamente: 

 Linha Recarei-Vila Nova de Famalicão/Vermoim-Vila Nova de Famalicão (troço comum) a 400 kV; 

 Linha Ponte de Lima - Espanha a 400 kV; 

 Linha Ponte de Lima - Vila Nova de Famalicão a 400 kV, que corresponde ao presente projeto. 

O desenvolvimento da RNT no Minho entre a zona do grande Porto e a Galiza irá potenciar a sua 
aproximação a centros de consumos importantes, como a área de Vila do Conde/Póvoa de Varzim/Vila Nova 
de Famalicão e a zona ao longo do rio Minho, além de ser essencial para atingir a meta de 3 000 MW de 
capacidade de interligação no âmbito do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade). 

O reforço de abastecimento da Rede Nacional de Distribuição (RND) constitui outro objetivo fundamental, 
abrangendo a abertura da nova subestação de Vila Nova de Famalicão (SVNF) e a extensão dos 400 kV à 
zona de Viana do Castelo, mediante a construção da nova subestação de Ponte de Lima. 

Por outro lado a criação deste novo eixo a 400 kV entre o Minho e a Galiza irá proporcionar um aumento 
do valor das capacidades de trocas, em ambos os sentidos. Atualmente, o grande fluxo de entrada 
permanente de energia na atual única linha de 400 kV transfronteiriça desta área, a linha dupla Alto Lindoso 
– Cartelle (Galiza), é por vezes responsável por limitações de importação face ao disparo simultâneo dos 
dois circuitos daquela linha, não apenas por sobrecargas induzidas noutras linhas da REN, S.A., como 
também pelos desvios angulares entre os barramentos de fronteira que se verificam no caso do seu disparo 
e que condicionam a sua interligação, limitando, por conseguinte, o aumento dos níveis de capacidade de 
interligação. 

A concretização do projeto da LPTL.VNF, a 400 kV visa cumprir os seguintes objetivos específicos: 

 Reforçar o abastecimento à RND dos concelhos que atravessa, não só em termos de aumento da 
capacidade de transporte, como também em termos de qualidade de serviço; 

 Criar alternativas de escoamento da produção adicional de energia de origem hidroelétrica da bacia 
do Cávado (Salamonde II com 207 MW e Venda Nova III com 736 MW) da EDP–Produção e cuja 
construção está a terminar, em particular para a zona do Grande Porto e do distrito de Aveiro; 

 Criar condições para construir uma nova interligação com a Rede Elétrica de Espanha na zona do 
Minho, contribuindo assim para o reforço do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade). 

Refira-se ainda que o projeto da LPTL.VNF, a 400 kV tem o estatuto especial de PIC (Projeto de Interesse 
Comunitário), conforme consta do Regulamento Delegado (EU) n.º 1391/2013 (PIC nr. 2.17). 

De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o traçado atravessa, segundo a divisão administrativa 
em NUTS II, a região Norte, e em NUTS III, as sub-regiões do Grande Porto, Ave, Cávado e Minho-Lima. 
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O traçado atravessa os distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga, nos concelhos de Ponte de Lima 
(Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato; Navió e Vitorino de Piães; Poiares), Barcelos (Cossourado; Panque; 
Aborim; Paradela; União das freguesias de Chorente, Góis, Courel, Pedra Furada e Gueral; Rates; Macieira 
de Rates; União das freguesias de Negreiros e Chavão; Balazar; União das freguesias de Gondifelos 
Cavalões e Outiz; Fradelos; União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada), Póvoa de 
Varzim (Rates e Balazar), Vila Nova de Famalicão (União das freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz; 
Fradelos) e Vila do Conde (União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada). 

A LMAT, em termos gerais, é constituída por elementos estruturais e equipamento normalmente usados 
em linhas do escalão de tensão de 400 kV, designadamente: 

 Apoios reticulados em aço da família “DL”. 

Nos apoios desta família, a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 24,00 m e a altura 
máxima, ao mesmo nível, é de 52,00 m. A altura máxima total é de 74,60 m. A envergadura máxima 
entre consolas é de 17,00 m; 

 Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata 
em degraus e uma chaminé prismática; 

 Dois cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE); 

 Dois cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (DORKING) e outro, 
do tipo OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro; 

 Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS; 

 Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 50 kA; 

 Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 
implantação. 

As atividades que compõem o processo construtivo da linha elétrica consistem no desenvolvimento 
sequencial das seguintes ações: 

 Instalação dos estaleiros e parques de material 
 Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos 
 Desmatação e abate de arvoredo 
 Abertura da faixa de proteção da linha (45 m de largura máxima, centrada pelo eixo do traçado da 

linha), envolvendo o abate ou decote do arvoredo suscetível de interferir com o funcionamento da 
linha 

 Transporte e depósito temporário 
 Trabalhos de topografia (onde se inclui a piquetagem e marcação de caboucos dos apoios) 
 Abertura de caboucos para as fundações dos apoios 
 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases, envolvendo a preparação de betão 

em centrais de fabrico licenciadas e acessíveis a partir dos locais de implantação dos apoios. Face 
às características do terreno, poderá verificar-se a necessidade de recorrer à utilização e explosivos 

 Montagem ou colocação dos apoios e isoladores (onde se inclui o transporte, assemblagem e 
levantamento das estruturas metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos 
sinaléticos) 

 Colocação dos cabos e montagem de acessórios (onde se inclui o desenrolamento, regulação, 
fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda) 
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Está também prevista a colocação dos dispositivos de balizagem aérea, que incluem sinalização para 
aeronaves (diurna e noturna) e sinalização para aves (do tipo BDF - Bird Flight Diverter), sendo apenas 
colocados nos vãos da linha que se considerem necessários, por razões de segurança, para as aeronaves, 
bem como nos vãos de maior risco de colisão de aves. Nos vãos em que exista balizagem aérea, a colocação 
dos BFD, se necessário, deverá ser efetuada com o espaçamento adequado no intervalo entre as bolas de 
balizagem diurna para aeronaves. 

A definição dos estaleiros é da responsabilidade do adjudicatário da construção da linha, estando 
dependente da programação da obra e não envolvendo a necessidade de grandes espaços, devendo ser 
preferencialmente utilizados espaços já infraestruturados. Para a implantação dos estaleiros deverá ser 
atendido um conjunto de recomendações e critérios, a serem considerados na fase de construção; a 
localização a propor pelo adjudicatário deverá estar de acordo com as disposições do RECAPE, bem como 
eventuais alterações constantes da Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
(DCAPE). 

Os acessos a utilizar para realização dos trabalhos, possibilitarão a deslocação de veículos todo o terreno e 
máquinas até aos locais onde serão desenvolvidas as intervenções na linha. 

Na abertura dos caboucos de fundação serão utilizadas máquinas escavadoras e ferramentas manuais. 
Os materiais resultantes da escavação serão depositados provisoriamente junto aos caboucos e 
permanecerão neste local até à conclusão da betonagem dos maciços. Estima-se que a construção da linha 
implique, na generalidade, a necessidade de executar covas para implantação de 50 apoios, os quais 
representam um volume de escavação de 6 988 m3. 

Não será necessário proceder à mobilização de terras para o exterior da obra, uma vez que a totalidade 
das terras escavadas na abertura dos caboucos (covas) dos apoios será reutilizada no local do próprio 
apoio, para tapar a área escavada após a montagem das bases dos apoios. 

De referir ainda que os sobrantes da atividade florestal (desmatação, corte e decote de árvores) não têm 
de ser removidos do local, sendo possível proceder à sua estilha e manter os nutrientes no solo, bem como 
proteger o solo da erosão (após remoção da madeira com valor comercial). 

Relativamente aos acessos, sempre que possível serão utilizados ou melhorados acessos existentes. 
A abertura de novos acessos é acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação 
dos terrenos, a época mais propícia (após as colheitas, por ex.). 

A abertura de cada acesso ocorrerá realizando a desmatação e a decapagem do solo. A dimensão máxima 
normalmente necessária para um acesso implica a passagem de grua para montagem dos apoios, 
correspondendo a cerca de 4 m de largura (5 m em situações excecionais), 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. Esta atividade é realizada com o recurso a retroescavadoras. 
Depois de abertos, os acessos devem ser sinalizados com placas bem visíveis e estrategicamente colocadas, 
de modo a impedir a circulação fora deste. 

Por último, será efetuada a reposição das condições iniciais, logo que o acesso não seja mais necessário. 
Este será intervencionado no sentido de garantir a reposição da situação inicial (salvo outro acordo com os 
proprietários). 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.). 

As tipologias de acessos necessários para concretização da obra são os seguintes: 

 Acessos a melhorar (incluindo acessos existentes) - acesso a 3 apoios (apoios 3, 4, 6) 
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 Acessos novos (incluindo acessos existentes e/ou acessos a melhorar) - acesso aos restantes 
47 apoios do projeto não mencionados acima 

Como projetos complementares refiram-se os decorrentes do Estudo Prévio do “Eixo da RNT entre “Vila do 
Conde”, “Vila Fria B” e a rede elétrica de Espanha, a 400 kV”, onde se incluem os projetos relativos: à 
subestação de Vila Nova de Famalicão; à subestação de Ponte de Lima; à Linha Ponte de Lima - Vila Nova 
de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio); à Linha Ponte de Lima – Espanha a 400 kV. 

Incluem-se ainda como projetos complementares os decorrentes do Estudo Prévio da “Abertura da Linha 
Valdigem – Vermoim na zona do Sobrado para a subestação de “Vila do Conde”, onde se inclui o projeto 
da "Linha Recarei-Vila Nova de Famalicão/Vermoim-Vila Nova de Famalicão (troço comum) a 400 kV". 

No que concerne ao cronograma do projeto, prevê-se que a sua construção esteja concluída em junho de 
2016. 
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4. APRECIAÇÃO 

Segundo o referido no RECAPE, "Atendendo a que o projeto se desenvolve no interior dos troços T4, T5 e 
T16, e não na totalidade dos troços aprovados pela DIA (T10A, T11, T12B, T13 e T15), poderão surgir 
condicionantes, elementos ou medidas da DIA que não são aplicáveis aos troços em avaliação no presente 
RECAPE, pelo que não serão avaliados neste âmbito". 

Deste modo, nos capítulos seguintes apresenta-se a apreciação referente à informação apresentada no 
RECAPE. 

No primeiro ponto é efetuada a apreciação global da informação constante no RECAPE. 

No segundo ponto é apresentada a apreciação específica relativa à verificação do cumprimento dos termos 
e condições de aprovação enunciadas na DIA, sendo efetuada uma verificação, caso a caso, das várias 
disposições da DIA. 

 

4.1 APRECIAÇÃO DO RECAPE 

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE obedecem ao previsto no anexo IV da Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de abril (que define as normas técnicas para a estrutura desses relatórios), para 
verificação se o Projeto de Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se dá ou não 
cumprimento aos termos e condições nela fixados. 

O RECAPE expõe a metodologia que foi adotada para desenvolvimento do Projeto de Execução e elaboração 
do RECAPE, de modo a atender às várias disposições definidas na DIA. 

Assim, com vista a demonstrar a conformidade do Projeto de Execução com a DIA, o RECAPE inclui os 
seguintes capítulos: o capítulo 3, no qual é efetuada a descrição do Projeto de Execução; o capítulo 4, 
relativo à demostração da conformidade do Projeto de Execução com as condicionantes definidas na DIA; 
o capítulo 5, com a apresentação dos elementos definidos na DIA como devendo ser apresentados em sede 
de RECAPE; e o capítulo 6, referente à demonstração do cumprimento das medidas de minimização 
definidas na DIA, sendo ainda apresentadas novas medidas que resultaram da avaliação ambiental feita 
em fase de RECAPE. 

O RECAPE na generalidade encontra-se bem organizado e elaborado. No entanto na versão digital, deveria 
constar um índice adequado que permitisse encontrar os ficheiros de forma expedita, sem necessidade de 
abrir, por vezes, um a um ou vários outros ficheiros, pois verifica-se que a organização da documentação 
encontra-se direcionada para a versão integral em papel. 

É referido no RECAPE que se verificou, no decorrer do desenvolvimento do Projeto de Execução, que a 
implantação do primeiro apoio do troço T16 (apoio P67) estava condicionada pelo apoio imediatamente 
anterior (P66), localizado no troço T9, para o que foi necessário incluir este apoio no projeto e no RECAPE, 
embora o troço T9 não seja objeto de análise no RECAPE. 

Relativamente a esta afirmação, há a referir que a redação adotada não transmitirá efetivamente o que se 
terá pretendido expor, dado que, pela observação da cartografia apresentada, verifica-se que, todavia, o 
troço que liga ao T9 e que contém o apoio P67 é o troço T5 e não o T16. 

No que concerne às alterações introduzidas no projeto, constata-se que são de significância relativa, 
visando na sua maioria dar resposta a questões colocadas na DIA, verificando-se que, na globalidade, não 
implicam acréscimo dos impactes anteriormente identificados, face avaliação ambiental efetuada, da qual 
resultou a proposta de medidas de minimização adicionais, quando necessário. 
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Considera-se que deveria ter sido apresentado um elemento desenhado com a indicação dos projetos 
complementares. 

Acresce referir que o facto de a subestação de Ponte de Lima não ser objeto de análise no presente RECAPE 
levanta algumas questões relativamente à validação da localização dos apoios 1, 2 e 3, bem como do 
pórtico, conforme adiante se detalha. 

 

4.2 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

 

4.2.1 CONDICIONANTES DA DIA 

O Projeto de Execução deve ser desenvolvido tendo em conta as condicionantes referidas nos 
pontos que se seguem, devendo o seu cumprimento ser demonstrado à Autoridade de AIA em 
sede do Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução (RECAPE): 

1. Sempre que o projeto afetar áreas florestais ou de matos com elevado risco de incêndio 
ou com risco de erosão, ocupadas por espécies que propiciem esses riscos, deve 
promover-se a sua substituição por arborização e/ou espécies vegetais autóctones 
suscetíveis de reduzir esses riscos nas faixas de proteção das linhas elétricas, desde 
que se obtenha o acordo de proprietários, entidade de tutela e Município, e desde que 
as características dos locais o permitam. 

Para dar resposta a esta condicionante foram cartografadas as áreas florestais e de matos existentes nos 
corredores aprovados na DIA, tendo sido sobrepostas com as áreas com elevado risco de incêndio e com 
risco de erosão, verificando-se que grande parte do traçado da linha atravessa áreas deste tipo. 

No RECAPE é evidenciado que, segundo o legalmente definido, apenas com a emissão da licença de 
estabelecimento da linha, fica estabelecida a correspondente servidão administrativa associada. Somente 
após a sua emissão, serão iniciados os contactos formais com os proprietários dos terrenos e, 
consequentemente, elaborado o plano de abertura da faixa de proteção e identificados os locais adequados 
à eventual reconversão do uso do solo. Posteriormente, tendo por base essa informação, serão contactados 
os Municípios e elaborado o projeto de reflorestação que será submetido à tutela (ICNF). 

Atendendo à morosidade deste processo, é referido no RECAPE que o mesmo decorrerá durante a fase de 
construção, sendo expectável que a aprovação do projeto de reflorestação e respetiva execução ocorram 
já na fase de exploração. 

É ainda evidenciado que, de acordo com o legalmente definido, "(...) a indemnização paga pela REN, S.A. 
cobre apenas os prejuízos inerentes ao estabelecimento da linha. Adicionalmente, a REN, SA, no âmbito 
das suas políticas de responsabilidade ambiental, poderá assumir, voluntariamente, se for esse o desejo de 
ambas as partes (REN e proprietários) a reconversão do uso do solo". 

Apesar da apresentação de cartografia, verifica-se que não foi dado cumprimento a esta disposição da DIA, 
sendo solicitada alteração do momento da sua demonstração, justificado com base no momento em que é 
possível proceder à elaboração do plano de abertura da faixa de proteção e com a identificação dos locais 
adequados para eventual reconversão do uso do solo. 

Deste modo, face à informação e às justificações apresentadas, considera-se que a demonstração do 
cumprimento desta disposição da DIA poderá ser realizada previamente ao início das obras. 
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2. Conciliação com os normativos regulamentares que interditam a edificação de apoios 
de linhas em classes de espaço dos planos diretores municipais em vigor e 
desenvolvimento do projeto de forma a restringir ao mínimo a afetação destas classes 
por apoios da linha. Devem ser sempre adotadas soluções que incorporem as opções 
de ordenamento que cada município adota, de forma a respeitá-las no limite das 
possibilidades inerentes ao projeto das linhas, quer em termos de solo rural, quer em 
termos de solo urbano. 

No RECAPE, relativamente a esta disposição da DIA, é exposto o esforço realizado no sentido da 
compatibilização exigida e visando a adoção “das soluções que incorporem as opções de ordenamento que 
cada município adota, de forma a respeitá-las no limite das possibilidades inerentes ao projeto das linhas, 
quer em termos de solo rural, quer em termos de solo urbano”, para alcançar o cumprimento do definido. 

Não obstante, são expostas as situações em que o mesmo não foi possível, nomeadamente, os casos: da 
afetação da categoria de solo Espaço Florestal integrado na Estrutura Ecológica (apoios 83, 84, 85, 86, 87, 
90 e 91) e Espaços de Uso Agrícola e Florestal não integrados na Estrutura Ecológica (apoios 80, 88 e 89), 
como tal estabelecido pelo PDM da Póvoa de Varzim; da afetação de Espaço Florestal de Produção (apoios 
15, 68, 69, 71, 72 e 73), no PDM de Barcelos; e os casos de incidência em Área Predominantemente 
Florestal de Produção Condicionada (apoios 9, 10 e 11), do PDM de Ponte de Lima. 

Face ao exposto e tendo em consideração a procura de redução da afetação dos espaços enquadrados nas 
condições referidas, considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA. 

 

3. Obtenção dos reconhecimentos de interesse municipal necessários à adequação do 
projeto nos normativos regulamentares dos instrumentos de gestão de território em 
vigor para o local da implementação do projeto nos diversos concelhos. 

O RECAPE apresenta um parecer jurídico que pretende esclarecer a matéria referente a esta disposição da 
DIA, designadamente se, “em termos legais, os municípios, no âmbito dos seus planos diretores municipais, 
poderiam condicionar em determinadas classes e categorias de solo, a realização de infraestruturas da RNT 
– Rede Nacional de Transporte de Eletricidade ao reconhecimento do interesse municipal dessas mesmas 
infraestruturas por ato expresso dos respetivos órgãos municipais”. 

Conclui o referido parecer que, “à luz do entendimento jurídico, a natureza das disposições regulamentares 
dos PDM que se afiguram incompatíveis com a concretização do investimento na Rede Nacional de 
Transporte, de manifesto interesse público, não é legítima, devendo anular-se o efeito dessas mesmas 
disposições”. 

Verifica-se que não foi demonstrado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, considerando-se 
não surtirem efeito sobre a mesma os efeitos de nulidade requeridos na exposição apresentada no RECAPE. 

No entanto, relativamente ao definido nesta disposição da DIA, há referir que o procedimento de AIA do 
Estudo Prévio deste projeto decorreu ao abrigo do regime jurídico de AIA definido no 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). 

Presentemente, o regime jurídico de AIA foi alterado pela publicação do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 47/2014, de 24 de março), 
determinando no n.º 6 do artigo 18.º que "A desconformidade do projeto com os instrumentos de gestão 
territorial aplicáveis não condiciona o sentido de decisão da DIA". 

Deste modo, face ao definido no atual regime jurídico de AIA, considera-se que o estalecido nesta 
disposição da DIA deverá estar devidamente acautelado na fase de licenciamento do projeto, devendo ser 
dado conhecimento à autoridade de AIA. 
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4. A implantação da linha a definir dentro do corredor não pode passar a menos de 50 m 
de qualquer recetor sensível identificado e a subestação não pode ficar a menos de 
100 m, devendo em qualquer dos casos serem respeitadas as imposições legais em 
termos de ambiente sonoro. 

A análise efetuada no presente RECAPE reporta-se apenas à LMAT, pelo que os aspetos referidos nesta 
disposição da DIA relativos à subestação não são abordados. 

O RECAPE apresenta a listagem de todas as construções edificadas, incluindo recetores sensíveis, presentes 
no interior do corredor em estudo e numa faixa envolvente de 55 m ao traçado da linha em análise, também 
em cumprimento do Elemento n.º 6 da DIA (no âmbito do qual é apresentada a caracterização do edificado 
identificado), totalizando 157 construções. 

Das 157 construções edificadas identificadas no corredor e/ou até 55 m de distância do traçado da linha, 
apenas 95 configuram recetores sensíveis, na aceção do termo previsto por lei. É ainda referido que foi 
possível definir o respetivo traçado por forma a maximizar a distância do mesmo aos referidos recetores, 
com exceção de 3 habitações. Assim, no traçado entre os apoios 77 e 79 não foi possível dar cumprimento 
integral ao definido nesta condicionante, atendendo a que não existe, no interior do corredor aprovado 
uma faixa de território com 100 m de largura sem qualquer habitação, no interior do qual fosse possível 
implantar a linha. Contudo, é referido que a exploração da linha em avaliação não será responsável por 
níveis sonoros acima dos limites regulamentares, observando-se o cumprimento integral dos critérios de 
exposição e de incomodidade. 

Face à informação apresentada, constata-se que foram identificados alguns recetores ao longo do traçado 
que ficam dentro de um buffer de 50 m às linhas e para os quais foi apresentada uma justificação que se 
considera aceitável, uma vez que as alternativas que pudessem ser equacionadas levariam a situações de 
maior proximidade. 

Assim, verificando-se que não foi dado cumprimento na totalidade a esta condicionante, considera-se no 
entanto de aceitar as justificações apresentadas para tal. 

 

5. Para o troço T5 deve ser estudada uma solução de Projeto de Execução que se localize 
na contiguidade imediata do limite nascente exterior do corredor, para evitar a 
demasiada aproximação ao aglomerado de Gresufes, numa zona com aproveitamento 
turístico (Quinta de Santo Adrião). 

Verifica-se que a definição do traçado na zona entre os apoios 84 e 86 teve em devida consideração a 
presença do aglomerado de Gresufes, desenvolvendo-se a Este do corredor aprovado na DIA para o troço 
T5, conseguindo-se um afastamento de cerca de 450 m entre a Quinta de Santo Adrião e a linha, no vão 
entre os apoios 85-86. A habitação do aglomerado de Gresufes mais próxima da linha, no vão 85-86, 
localiza-se a cerca de 110 m. 

Com a alteração dos locais de implantação dos apoios 84 a 86 e, consequente afastamento da linha 
relativamente ao aglomerado de Gresufes, considera-se cumprido o definido nesta disposição da DIA. 

 

6. O traçado da linha deve procurar atravessar as linhas de água mais marcadas nas zonas 
mais estreitas de vale. 

O RECAPE refere que, ocorrendo apenas o atravessamento de outras linhas de água principais não 
navegáveis (não ocorrendo atravessamento de linhas de água principais navegáveis), todas as travessias 
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são realizadas de forma perpendicular aos cursos de água e que o atravessamento dos vales se realiza, 
sempre que tecnicamente viável, nas zonas mais estreitas. 

Deste modo, considera que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA. 

 

7. Não localizar o traçado da linha longitudinalmente nos vales e em cumeadas, 
afastando-o tanto quanto possível das linhas de água e das linhas de festo. 

O RECAPE refere que nem sempre é possível garantir integralmente os afastamentos em causa, sendo 
descritos os motivos, no caso das linhas de cumeada, em que não foi possível evitar estas situações, para 
cada uma delas. 

Relativamente aos vales e linhas de água, é referido que o traçado não apresenta interferências com este 
tipo de atributos, encontrando-se salvaguardadas as distâncias necessárias às linhas de água atravessadas 
pelo projeto e minimizadas as travessias do traçado nas zonas de vale mais estreitos, como referido em 
resposta à Condicionante 6 e à Medida de Minimização 5. 

Deste modo, atendendo às justificações apresentadas, considera-se que foi dado cumprimento a esta 
disposição da DIA, uma vez que foi cumprida a Medida de Minimização 5 referente à localização/distância 
dos apoios relativamente às linhas de água, verificando-se ainda que o traçado se desenvolve, sempre que 
tecnicamente viável, em meia encosta, afastando-se das zonas de festo e das zonas de vales amplos. 

 

8. Na definição e pormenorização do traçado em fase de Projeto de Execução deve 
proceder-se de modo a afastar os apoios e os traçados da linha de zonas visualmente 
muito expostas, como as zonas de festo e os vales amplos, situando-os, tanto quanto 
possível, a meia encosta, assim como das povoações, que se constituem como zonas 
com maior número de observadores potenciais. De entre todas as situações a 
considerar, destacam-se as seguintes: 

a) Troço T4 – afastamento de St.º Egídio para nordeste; 
b) Troço T11 – afastamento relativamente ao Caminho de Santiago, com 

implantação aproximada no eixo do troço; 
c) Troço T13 – afastamento dos aglomerados de Vilar do Monte, privilegiando a 

implantação a oeste da zona de festo, sempre que viável, sem sobreposição com 
a mesma. 

Esta disposição da DIA refere-se a aspetos a atender na pormenorização do traçado relativamente à 
necessidade de afastamento dos apoios e dos traçados da linha de zonas visualmente muito expostas, com 
especial referência ao afastamento de Santo Egídio (e de outros locais, mas nas imediações dos troços T11 
e T13, não abrangidos por este RECAPE). 

Face à informação apresentada, verifica-se que o traçado se desenvolve, sempre que tecnicamente viável, 
em meia encosta, afastando-se das zonas de festo e das zonas de vales amplos. 

Deste modo, considera-se que foi dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA. 

 

9. O Projeto de Execução não pode afetar elementos patrimoniais classificados ou em vias 
de classificação, devendo ser minimizadas eventuais afetações do respetivo 
enquadramento paisagístico. 

De acordo com o RECAPE, verifica-se que «não se detetou nenhuma situação de afetação direta de bens 
classificados ou em vias de classificação, ou seja monumentos e sítios e/ou respetiva área de proteção 
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afetados total ou parcialmente pelo corredor de 100 m envolvente ao traçado da linha» verificando-se que 
o imóvel classificado mais próximo (ocorrência n.º 92 da pesquisa documental), Castelo de Curutelo ou 
Paço de Curutelos (IIP) se encontra a 575 m do traçado e os restantes três situam-se a distâncias superiores 
a 3 km, de acordo com a informação constante no quadro Tabela 4.7 – Bens imóveis classificados ou em 
vias de classificação atravessados pelo projeto ou localizados na envolvente do traçado. 

O RECAPE refere que os impactes visuais mais significativos ocorrem até a «uma distância máxima de 
500 m dos observadores», considerando-os «como possivelmente mitigados entre os 500 m e os 1000 m 
de distância», asserção esta que se considera discutível. Note-se que relativamente à primeira ocorrência, 
os apoios 7 a 9 encontram-se do lado oeste do eixo corredor aprovado, oposto ao da localização do IIP. 

Deste modo, considera-se que, na generalidade, foi dado cumprimento a esta disposição da DIA. 

 

10. Na fase de elaboração do Projeto de Execução devem ser delimitados os imóveis 
patrimoniais classificados de acordo com a respetiva zona de proteção legal em vigor 
(com um mínimo de 50 m, contados a partir dos seus limites externos), não podendo 
essas áreas ser diretamente afetadas pelo projeto. 

Na cartografia apresentada pelo RECAPE encontram-se delimitados os imóveis classificados, 
nomeadamente no Desenho 7, verificando-se que relativamente ao cumprimento desta condicionante o 
documento remete para a resposta à Condicionante 9, fazendo notar que o traçado da linha se encontra 
«sempre a mais de 50 m de qualquer zona de proteção legal em vigor», sendo a situação de maior 
proximidade o apoio P8 (385 m) da zona de proteção do Castelo de Curutelo ou Paço de Curutelo (IIP). 

Deste modo, considera que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA. 

 

11. Os resultados da prospeção arqueológica sistemática e das sondagens devem ser tidos 
em consideração na fase de elaboração do Projeto de Execução, de forma a evitar a 
afetação direta de eventuais ocorrências que venham a ser identificadas no decurso de 
esses trabalhos. 

No que concerne ao cumprimento desta condicionante, o RECAPE remete para o exposto relativamente ao 
cumprimento das medidas de minimização n.º 12 e n.º 25 da DIA. 

O documento refere que o «projeto de execução não é responsável pela afetação direta de qualquer 
ocorrência patrimonial identificada no decorrer da prospeção sistemática da linha». Transmite que a 
prospeção sistemática «dos elementos que constituem o projeto permitiu identificar 16 ocorrências 
patrimoniais, onde se incluem elementos relocalizados identificados em fase de pesquisa documental» 
enunciando que foi «possível evitar a afetação direta da totalidade das ocorrências identificadas» 
nomeadamente dos elementos do património construído, «seja pela colocação de apoios, seja pela abertura 
ou melhoramento de acessos». Quanto ao único sítio arqueológico situado no corredor (ocorrência n.º 4, 
Ramil, correspondente a uma necrópole, cuja área se encontra delimitada e protegida pelo PDM de 
Barcelos), não é possível afirmar com rigor que não haja qualquer afetação dada a «escassez de elementos 
observados no terreno». É exposto que devido à Condicionante n.º 4, não foi possível efetuar o afastamento 
de 50 m em relação ao limite da área de salvaguarda definida em PDM, sendo apenas possível «assegurar 
um afastamento de 15 m à referida área» considerando ainda que o sítio não vai sofrer afetação, dado que 
esta «é, já de si, bastante extensa e os elementos de projeto com impacte no solo (apoios P14) estão todos 
projetados para serem executados fora dessa área de salvaguarda». 
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Verifica-se ainda que as alterações introduzidas no Projeto de Execução, entre os apoios 83 e 87 (em que 
os apoios 84, 85 e 86 se situam no exterior do corredor aprovado) foram objeto de avaliação nos trabalhos 
arqueológicos desenvolvidos para o RECAPE, no âmbito do cumprimento do definido nesta disposição da 
DIA. O mesmo se verifica em relação ao apoio 5, que também ele se situa no exterior do corredor aprovado. 

Deste modo, considera-se que na generalidade foi dado cumprimento, na medida do possível, a esta 
disposição da DIA. 

 

12. Cumprir as distâncias de segurança e regulamentares indicadas para a totalidade das 
infraestruturas identificadas no interior dos troços, nomeadamente, as aplicáveis à: 

a) Rede viária existente; 
b) Rede Ferroviária (em particular à Linha do Minho e respetiva servidão ferroviária 

– troço T15); 
c) Aeroporto Sá Carneiro (garantindo a compatibilidade do projeto com a zona 11 

da servidão atravessada pelo troço T4, através da apreciação do projeto por 
parte do Instituto Nacional de Aviação Civil - INAC); 

d) Rede Nacional de Transporte (RNT) e Rede Nacional de Distribuição (RND); 
e) Rede Nacional de Transporte de Gás Natural [acautelando as distâncias de 

segurança ao gasoduto principal e ao ramal de Viana do Castelo (troço T16)]. 

Face ao definido nesta condicionante foi realizada a consulta das entidades de tutela das servidões e 
restrições de utilidade pública eventualmente abrangidas. O RECAPE transmite as conclusões alcançadas 
com essa consulta: 

 Relativamente à rede viária existente, o projeto encontra-se compatibilizado; 

 A rede ferroviária não é afetada; 

 Em relação ao Aeroporto Sá Carneiro, apesar da afetação da área de servidão, dadas as condições 
impostas, nomeadamente as cotas em causa, verifica-se não haver necessidade de obtenção de 
parecer prévio por parte do INAC; 

 No que respeita ao Aeródromo de Vilar da Luz, foi solicitado parecer prévio ao INAC, ainda não 
obtido, sendo que a entidade licenciadora do projeto (DGEG) consultará aquela entidade em sede 
de licenciamento; 

 Relativamente à Rede Nacional de Transporte e Rede Nacional de Distribuição, o projeto encontra-
se compatível; 

 Verifica-se compatibilidade com a Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN). 

Face ao exposto, verifica-se o parcial cumprimento desta disposição da DIA, estando em falta o parecer 
favorável do INAC em relação à afetação da servidão associada ao Aeródromo de Vilar da Luz. 

 

13. No desenvolvimento do Projeto de Execução e do Relatório de Conformidade Ambiental 
do Projeto de Execução (RECAPE), devem: 

a) Ser atendidos os aspetos mencionados pela Autoridade Nacional de Proteção 
Civil (ANPC); 

b) Ser atendidos os aspetos mencionados pela Direção Regional de Economia do 
Norte (DRE Norte) relativamente à salvaguarda de zonas de defesa de pedreiras 
que utilizam explosivos na sua atividade; 

c) Ser atendidos os aspetos mencionados pelo REN Gasodutos, devendo o Projeto 
ser objeto de parecer por parte desta entidade; 
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d) Ser consultada a Direção-Geral do Território (DGT), com vista a assegurar a 
necessária compatibilização com os vértices geodésicos existentes; 

e) Ser atendidos os aspetos mencionados pelo Estado Maior da Força Aérea 
(EMFAérea), devendo o Projeto ser objeto de parecer por parte desta entidade; 

f) Ser atendidos os aspetos mencionados pela Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte (DRAP Norte). 

No que respeita aos aspetos mencionados pela ANPC, o RECAPE considera e demonstra que os mesmos se 
encontram vertidos no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), pelo que se considera ter sido dado 
cumprimento à alínea a) desta condicionante. 

Relativamente à salvaguarda de zonas de defesa de pedreiras, que utilizam explosivos na sua atividade, foi 
possível verificar que o traçado da Linha não se implanta na proximidade de pedreiras naquelas condições, 
vendo-se cumprida a alínea b) desta condicionante. 

No que respeita à proximidade à rede de gasodutos, a entidade de tutela considerou cumpridos os requisitos 
legalmente aplicáveis, em cumprimento da alínea c) da presente condicionante. 

Dada a não interferência com os vértices geodésicos existentes, considera-se cumprida a alínea d) da 
presente condicionante. 

No âmbito das suas competências, o Estado Maior da Força Aérea entende que o projeto não abrange 
quaisquer servidões que lhe esteja adstrita, em cumprimento da alínea e) desta condicionante. Manifesta 
ainda as normas a adotar relativamente à sinalização diurna e noturna. 

Em relação ao parecer da DRAP Norte, veem-se cumpridas as condições impostas, com exceção da afetação 
de regadio nos casos dos apoios 75 e 81, não tendo sido possível ao proponente evitá-lo, dada a extensão 
da largura do troço aprovado, o que, atendendo ainda à inclusão das medidas de minimização associadas 
(Medida de Minimização 10), se entende não impedir que se considere cumprida a alínea f) desta 
condicionante. 

Deste modo, face à informação apresentada no RECAPE, considera-se ter sido assegurado o cumprimento 
do definido nesta disposição da DIA, estando acautelados no Projeto de Execução os aspetos aplicáveis, 
bem como previsto o cumprimento das necessárias medidas de minimização quando necessárias e aplicável 
(sempre que possível), por via da sua inclusão na Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA) do PAA e 
no Plano de Acessos. 

 

4.2.2 ELEMENTOS A APRESENTAR 

 

4.2.2.1 EM SEDE DE RECAPE 

1. Plano de monitorização da avifauna que obedeça aos seguintes aspetos: 
a) Objetivos 

i. Determinar a mortalidade de aves causada pelo projeto; 
ii. Determinar a indução de um efeito de barreira/área de exclusão da 

avifauna por parte da nova linha; 
iii. Avaliar a eficácia das medidas de minimização e, designadamente, da 

sinalização da linha. 
b) Parâmetros a monitorizar 

i. Mortalidade de aves; 
ii. Frequência de voo através e ao longo da linha elétrica; 
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iii. Índices de abundância de aves suscetíveis à colisão. 
c) Locais e frequência de amostragem 

A amostragem deve abranger uma fase anterior à construção e uma duração 
mínima de 3 anos na fase de exploração. Devem ser feitas avaliações anuais dos 
resultados e da necessidade da continuidade do programa de monitorização 
para além desse período. 
O programa de monitorização deve abranger pelo menos 20% da linha a 
construir e devem ser prospetados troços sinalizados e não sinalizados, de forma 
a permitir uma avaliação sobre a eficácia das medidas de minimização e, 
nomeadamente, da sinalização. 
A prospeção de cadáveres ao longo do traçado da linha deve abranger o maior 
número possível de biótopos, devendo ser selecionados, para a realização destas 
amostragens, troços prospetáveis onde seja possível maximizar o sucesso. 
As campanhas de prospeção devem ser realizadas anualmente em 4 períodos 
distintos, correspondentes às épocas fenológicas das aves: invernada (inverno), 
nidificação (primavera), dispersão (início do verão) e migração pós-reprodutora 
(outono). As campanhas devem ser compostas por pelo menos 4 visitas 
consecutivas, realizadas com um intervalo máximo entre si de 7 dias. O intervalo 
entre visitas pode ser adaptado em função dos resultados obtidos nos testes de 
decomposição/remoção de cadáveres. 
Devem ser realizados testes de detetabilidade para determinação da taxa de 
detetabilidade de cadáveres, bem como testes de decomposição/remoção de 
cadáveres por predadores, nas4 épocas fenológicas anteriormente referidas. 
Cada campanha para a realização destes testes deve ter a duração de 7 dias, 
sendo a verificação dos cadáveres diária nesse período. Para que a estimativa 
de remoção seja representativa da área de estudo devem ser efetuados no 
mínimo 3 replicados para cada biótopo/habitat. 
Para avaliar a frequência de voo através da linha e para estimar índices de 
abundância de aves devem ser realizados censos nas mesmas épocas em que as 
campanhas de prospeção de cadáveres serão efetuadas (invernada, nidificação, 
dispersão de juvenis e migração pós-reprodutora). De forma a garantir a 
significância estatística dos resultados, devem ser efetuados pelo menos 
2 pontos por biótopo, duas vezes por estação de amostragem. 

d) Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros do projeto 
A integração de toda a informação e dos dados recolhidos durante o período de 
monitorização deve permitir determinar quais os impactes das linhas sobre a 
avifauna local, se os houver, quais as espécies mais afetadas, quais os biótopos 
e épocas do ano mais sensíveis. Perante os resultados, será avaliada a 
necessidade de prolongamento da monitorização. 
A comparação da mortalidade verificada durante as campanhas, com a 
frequência com que as aves atravessam as linhas, permite estimar 
probabilidades de colisão, sendo possível discriminar os resultados em função 
dos biótopos e da diversidade específica. A significância dos impactes pode ser 
assim avaliada com base na análise estatística da mortalidade, em termos das 
populações presentes na região atravessada pelas infraestruturas. 

e) Medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da monitorização 
Em caso de verificação de situações consideradas críticas no que diz respeito à 
mortalidade de aves, em particular no que concerne a espécies importantes, em 
termos de conservação ou a um elevado número de espécies, deve ser 
ponderada a implementação de medidas adicionais, que devem passar pelo 
fomento e gestão do habitat de forma a contrariar a tendência de declínio 
verificada ou pela adoção de medidas adicionais tendentes à redução ou 
neutralização das colisões. 

f) Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do 
programa de monitorização. 
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No final de cada ano de monitorização deve ser efetuado um relatório técnico 
(entregue num período máximo de 40 dias após a realização da última 
amostragem do ano), cuja estrutura deve estar de acordo com o anexo V da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, ou legislação posterior que a venha a 
alterar. 
Esse relatório técnico deve apresentar os trabalhos efetuados no ano a que diz 
respeito, bem como uma comparação com os trabalhos dos anos precedentes, 
de modo a fazer todo o historial do programa de monitorização. Deve também 
avaliar a eficácia das metodologias utilizadas para a monitorização, bem como 
propor uma alteração das mesmas, caso a equipa responsável pelo programa 
entenda que se afigura necessário. 
No último ano dos trabalhos deve ser apresentado um relatório final com a 
descrição de todos os trabalhos desenvolvidos e resultados obtidos durante o 
programa. Este relatório final deve ser conclusivo quanto aos impactes 
provocados pelas linhas sobre a avifauna, em termos de efeito de exclusão e 
mortalidade, e desenvolver uma abordagem comparativa com outros trabalhos 
referentes a impactes de linhas elétricas sobre a avifauna, realizados em 
Portugal. 

O programa de monitorização da avifauna apresentado no RECAPE cumpre as diretrizes definidas na DIA. 

No entanto, é de referir uma questão metodológica que não está de acordo com as recomendações do 
ICNF para este tipo de trabalhos, explícitas no “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação 
de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica” (ICNB, 2010) e que tem a ver com a 
duração da amostragem nos pontos de amostragem de abundância das aves em geral. De acordo com 
aquele documento, “a determinação dos índices de abundância das populações de aves passeriformes e 
espécies afins deverá ser feita preferencialmente com recurso a pontos de escuta, com distância fixa de 
250 metros e duração de 10 minutos”. 

É um facto que esta recomendação se refere à situação preferencial, não sendo exclusiva de outras 
distâncias e durações. Concorda-se com a banda de distâncias proposta (50 m; 50-100 m; >100 m) que 
se considera mais adequada para passeriformes. No entanto, deveriam ser privilegiados os 10 minutos de 
duração da amostragem em cada ponto, no sentido da uniformização de metodologias e comparabilidade 
de resultados. 

Deste modo, considera-se que deverá ser implementado o programa de monitorização apresentado no 
RECAPE, devendo o mesmo atender aos aspetos acima mencionados. 

 

2. Novo estudo de Impacte Sonoro que deve incluir: 
a) Nova campanha de caracterização da situação preexistente, tendo em atenção 

o traçado final da linha e a localização definida para a subestação; 
b) Novas estimativas do ruído particular, do ruído ambiente e do nível de avaliação 

(este último, se necessário) para avaliação de impactes no ambiente sonoro; 
c) Nova avaliação de impactes no ambiente sonoro, tendo em atenção as cartas de 

classificação acústica já aprovadas no âmbitos dos PDMs em vigor e aquelas que 
se encontrem em fase final de aprovação durante a elaboração da fase seguinte 
dos estudos, no caso dos PDMs que se encontrem em revisão; 

d) Eventual dimensionamento de medidas de minimização para a subestação ou 
eventual de afastamento da linha, se tal se revelar necessário face à avaliação 
de impactes; 

e) Avaliação de impactes na fase de construção, tendo em atenção o efetivo 
desenrolar das operações de construção, a localização do(s) estaleiro(s) e os 
percursos de obra selecionados, tanto para apoio às movimentações de terra 
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como para acesso aos apoios e estiramento da linha. Na sequência dos impactes 
identificados, devem ser propostas as medidas de minimização adequadas à fase 
de Projeto de Execução. 

Face ao estudo apresentado no RECAPE, em resposta ao definido nesta disposição da DIA, e no que 
concerne à caracterização da situação existente, considera-se que, para o número e a localização dos 
recetores identificados ao longo do traçado, os pontos de medição adotados são redutores, embora 
representativos dos aglomerados em que se encontram. Verifica-se, assim, que múltiplos 
aglomerados/recetores identificados não foram objeto de caracterização, nem da respetiva avaliação de 
impactes. Tendo ainda presente que a informação apresentada apenas se reporta aos pontos de medição, 
constata-se que nalgumas situações não foi avaliado o impacte sonoro e, noutros casos, não foi avaliada a 
proximidade mais gravosa, como no caso dos recetores que ficam dentro do buffer dos 50 m (verifica-se 
que não existe nenhuma avaliação para distâncias à linha menores que 50 m). 

No estudo apresentado é referido que não foram realizadas medições no concelho da Póvoa de Varzim e 
como tal de previsões, sem justificar o facto de tal ter ocorrido. 

Atendendo aos critérios definidos para identificar os pontos de medição, não se compreende o reduzido 
número de pontos selecionado. Esta estratégia acabou por condicionar a avaliação de impactes no ambiente 
sonoro. Verifica-se ter havido confusão entre pontos de medição e recetores sensíveis para os quais deveria 
efetivamente ter sido avaliado o impacte. 

Independentemente do facto de poder não ocorrer infração dos limites impostos pelo RGR2007, esta 
avaliação deverá ser complementada com os recetores em falta, cuja caracterização não foi concretizada. 

Face ao acima exposto, considera-se que a informação apresentada não dá adequada resposta ao definido 
nesta disposição da DIA. 

Deste modo, previamente ao licenciamento do projeto, deverá ser apresentado Estudo de Impacte Sonoro 
complementar que inclua: 

a) Campanha de caracterização da situação preexistente (complementar ao apresentado no 
âmbito deste RECAPE), que permita avaliar a situação preexistente nos recetores sensíveis 
remanescentes; 

b) Estimativas complementares do ruído particular, do ruído ambiente e do nível de avaliação 
(este último, se necessário) para avaliação de impactes no ambiente sonoro; 

c) Avaliação complementar de impactes no ambiente sonoro, tendo em atenção os resultados 
obtidos e eventual dimensionamento das medidas de minimização necessárias. 

 

3. Demonstração de que, para as operações de construção que impliquem significativas 
movimentações de terra, será assegurado que as deslocações dos veículos pesados não 
se irão aproximar demasiado de recetores sensíveis ou mesmo de aglomerados 
populacionais. 

O RECAPE refere que este elemento é aplicável apenas no âmbito da execução da subestação de Ponte de 
Lima, pois considera que as únicas escavações previstas na obra referem-se à abertura de caboucos dos 
apoios, sendo os materiais resultantes dessa escavação depositados, provisoriamente, junto aos caboucos, 
onde permanecem até à conclusão da betonagem dos maciços. Após a conclusão desta atividade, os 
espaços compreendidos entre os maciços de betão e as paredes dos caboucos são, então, preenchidos com 
os materiais resultantes da escavação, não existindo, pelo efeito, terras sobrantes. 
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Face ao referido no RECAPE relativamente às operações de construção dos apoios, não se compreende a 
afirmação de que não irão existir terras sobrantes, uma vez que os caboucos ao serem ocupados com betão 
irão criar condições para que existam terras remanescentes cuja remoção terá de ser assegurada. 

Deste modo, previamente ao início da obra, deverá ser apresentada a indicação do destino das mencionadas 
terras sobrantes, assegurando, caso se verifique a necessidade de realização de deslocações com veículos 
pesados, que os mesmos não se irão aproximar demasiado de recetores sensíveis ou mesmo de 
aglomerados populacionais. 

 

4. Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, tanto para a fase de construção como de 
exploração nos recetores mais próximos. A identificação desses recetores resultará de 
uma análise conjugada das conclusões do estudo de impacte sonoro realizado para a 
fase de elaboração do Projeto de Execução da linha e da subestação com a proximidade 
relativa desses recetores e o fator de incerteza associado às previsões. 

Não se considera-se adequado o plano de monitorização apresentado no RECAPE, devendo o mesmo ser 
reformulado no que concerne aos recetores/aglomerados e momentos de medição, de modo a atender aos 
seguintes aspetos: 

 Atendendo aos trabalhos adicionais a desenvolver, conforme mencionado no âmbito da apreciação 
do Elemento 2, o Plano de Monitorização deverá ser complementado, de modo a incluir os 
recetores/aglomerados em falta; 

 Deverá ser prevista a realização de uma campanha de monitorização prévia ao início das obras, 
para se ter uma caracterização de referência relativamente ao ambiente sonoro existente, 
previamente à realização das operações de construção e de exploração. 

Caso a construção do projeto ocorrerá num prazo até 2 anos, atendendo ao trabalho já realizado 
e a realizar (conforme mencionado no âmbito da apreciação do Elemento 2), poder-se-á considerar 
que as medições efetuadas para caracterização da situação existente se manterão representativas. 
Neste caso, não será necessário proceder à realização da campanha de monitorização prévia (acima 
mencionada). 

 A monitorização na fase de exploração deverá ser realizada no primeiro ano e no terceiro ano. 
Posteriormente, deverão ser realizadas novas medições, caso haja reclamações. 

A monitorização deverá abranger duas campanhas anuais: uma em período seco; outra em período 
húmido. 

O plano de monitorização reformulado deverá ser apresentado previamente ao licenciamento. 

 

5. Identificação das afetações diretas das futuras linhas nas áreas agrícolas que não 
puderem ser evitadas, nomeadamente, a área afetada e a ocupação do solo existente. 

O RECAPE apresenta no Desenho 10 a cartografia das áreas agrícolas existentes na envolvente do traçado, 
desenvolvida com recurso a trabalho de campo específico para o efeito. De um total de 50 apoios novos, 
apenas se regista a afetação direta de zonas agricultadas na área de implantação de 3 apoios e na área de 
afetação temporária de 2 apoios, evidenciando o esforço em evitar a afetação de áreas agrícolas. 

Assim, a área de implantação do apoio 14 dista cerca de 10 m de uma área agrícola que atualmente 
constitui uma área de prados/pastagens com vinha na bordadura do terreno e que será afetada 
temporariamente. 
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Por sua vez, os apoios 75 e 81 localizam-se em culturas regadas de herbáceas para silagem. 

O apoio 82 localiza-se numa área de cultura indiferenciada, possivelmente, de herbáceas para silagem. 

O apoio 89 localiza-se em área florestal com povoamento de folhosas (eucalipto) com pontuações de 
carvalho jovem. A cerca de 15 m do apoio inicia-se a área agrícola que será afetada temporariamente e 
que constitui uma área de cultura regada de herbáceas para silagem. 

Deste modo, considera-se que a informação apresentada deu adequada resposta ao solicitado nesta 
disposição da DIA. 

Face à informação apresentada e atendendo às justificações apontadas, consideram-se aceitáveis as 
afetações identificadas. 

 

6. Identificação de todos os lugares, edifícios habitações e quintas e/ou pequenas 
explorações, equipamentos sociais e todos os recetores sensíveis possivelmente 
afetados, direta ou indiretamente, quer em fase de obra quer em fase de exploração, 
indicando as respetivas distâncias à área do projeto, com o recurso a cartografia de 
apoio. 

O RECAPE apresenta no Desenho 10 a cartografia de todos os lugares, edifícios habitações e quintas e/ou 
pequenas explorações, equipamentos sociais e todos os recetores sensíveis existentes na envolvente do 
traçado, permitindo a perceção das possíveis afetações decorrentes da colocação dos apoios, bem como 
dos acessos a criar para concretização da obra. 

Deste modo, considera-se que a informação apresentada deu adequada resposta ao solicitado nesta 
disposição da DIA. 

 

7. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da subestação desenvolvido e detalhado de 
modo a minimizar o impacte cénico desta infraestrutura, nomeadamente da plataforma 
criada para a instalação da mesma e dos respetivos acessos, para os observadores mais 
próximos. O PIP a apresentar deve incluir todas as peças (desenhadas e escritas) que 
compõem um projeto deste tipo, incluindo memória descritiva e justificativa, plano de 
plantação e de sementeiras, plano de manutenção, etc., assim como um faseamento 
das ações previstas, compatível com as fases de implementação da subestação. 

Uma vez que a estação de Ponte de Lima não é objeto de análise no presente RECAPE, devendo ser objeto 
de um RECAPE específico, esta disposição da DIA será objeto de análise nesse âmbito. 

 

8. Localização prevista para os estaleiros, eventuais áreas de depósito, bem como o Plano 
de Acessos (que inclua os acessos novos e a beneficiar). O Plano de Acessos deve incluir 
cartografia à escala mínima de 1:2 000 com representação do acesso para cada apoio 
através de cor ou trama e diferenciando se se trata de um novo acesso, de um acesso 
existente ou de um a beneficiar. Este informação deve ainda incluir o(s) acesso(s) à 
Subestação. 
Esta informação deve ser acompanhada da respetiva análise de impactes com proposta 
de medidas de minimização adequadas à fase de Projeto de Execução. 
Na definição do Plano de Acessos, devem ser privilegiados os acessos/caminhos 
existentes (ou de áreas intervencionadas no âmbito de outras obras) em detrimento da 
abertura de novos acessos. O Plano de Acessos deve procurar minimizar a afetação de 
recetores sensíveis, de solos e de vegetação, pelo que a abertura de novos acessos deve 
ser efetuada apenas se estritamente necessária. 
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Relativamente ao Património Cultural, o Plano de Acessos deve atender aos seguintes 
aspetos: 

a) Deve proceder-se à caracterização prévia das áreas dos acessos através da 
realização de prospeção arqueológica sistemática, devendo-se efetuar a 
avaliação dos impactes para todos os apoios; 

b) Na abertura de novos acessos ou na beneficiação de acessos existentes para a 
construção da Linha dever-se-á evitar a afetação das ocorrências patrimoniais 
identificadas durante os trabalhos de prospeção arqueológica sistemática 
prévia. 

A análise efetuada no presente RECAPE reporta-se apenas à LMAT, pelo que os aspetos referidos nesta 
disposição da DIA relativos à subestação não são abordados. 

Relativamente aos estaleiros, o RECAPE refere que a responsabilidade para a definição dos estaleiros será 
do adjudicatário da construção da linha, devendo as localizações propostas ser apreciadas antes do início 
da obra pelo Dono da Obra e pela Fiscalização, dando-se preferência a «locais previamente 
infraestruturados» e tendo em consideração as áreas de exclusão à implantação de estaleiros definidas no 
Desenho 14. Informa ainda que no caso de não ser possível utilizar as áreas infraestruturadas «aplicam-se 
as áreas de exclusão em anexo ao PAA» que serão submetidas a parecer da APA. 

Relativamente à localização dos estaleiros, face ao mencionado no RECAPE, considera-se que, antes do 
início da obra, deverá ser apresentada a localização prevista para os mesmos, com identificação dos 
recetores sensíveis mais próximos. 

Quanto a eventuais áreas de depósito, o RECAPE refere que a construção de uma linha de transporte de 
energia não requer a mobilização de terras para o exterior da obra, pelo que não são necessárias áreas de 
depósito, uma vez que «a totalidade das terras escavadas na abertura dos caboucos (covas) dos apoios é 
reutilizada no local (…) após a montagem das bases dos apoios». Sendo referido não serem necessários 
depósitos temporários nessas frentes de obra, verifica-se, no entanto, que o RECAPE omisso relativamente 
às terras resultantes da abertura de acessos. 

Deste modo, considera-se que previamente ao licenciamento, deverá ser apresentado qual o volume de 
terras previstos e/ou resultantes da execução dos acessos novos e a melhorar, com identificação de 
eventuais áreas de depósito. 

É apresentado o Plano de Acessos (Volume 3 do RECAPE) da obra de construção da linha, que segue «a 
estrutura definida no Guia para a elaboração de planos de acesso em fase de projeto de execução da REN, 
S.A.», documento de que se desconhece a versão final. Neste documento, face à identificação de afetações 
decorrente da avaliação de impactes realizada, é apresentada proposta de medidas de minimização 
adicionais, que se consideram adequadas, tendo as mesmas sido inseridas na MAA do PAA (Volume 4 do 
RECAPE). 

Verifica-se que o Plano de Acessos apresentado procede à identificação de todos os acessos necessários à 
execução dos trabalhos, servindo estes à deslocação de veículos todo o terreno e máquinas até aos locais 
de implantação dos apoios. 

Da análise ao documento verifica-se a referência a 3 acessos a melhorar e 47 acessos novos, não sendo 
apresentada a totalidade da extensão de acessos a criar e a beneficiar. 

Para a localização, seleção e utilização dos acessos foi elaborada uma matriz contendo a discriminação da 
afetação de todas as condicionantes relativamente a cada acesso a utilizar em fase de obra, as suas 
extensões relativas e a quantificação de solos da RAN e da REN afetados, tendo posteriormente sido 
efetuada a identificação e avaliação dos impactes associados, a saber: 
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 Afetação de REN pelos novos acessos aos apoios 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 67, 74, 75, 87 
e 89. Trata-se de uma afetação inevitável uma vez que os apoios em referência se encontram 
localizados em solos REN ou na sua proximidade imediata, não existindo alternativa para a não 
afetação destes solos. O RECAPE considera este impacte negativo, temporário, de moderada 
magnitude e moderadamente significativo; 

 Afetação de RAN pelos novos acessos aos apoios 14, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 88, 89 e 93. Trata-
se de uma afetação igualmente inevitável uma vez que os apoios em referência se encontram 
localizados em solos RAN ou na sua proximidade imediata, pelo que não existe alternativa para a 
não afetação destes solos. Este impacte é considerado negativo, temporário, de moderada 
magnitude e moderadamente significativo; 

 Afetação de solos de capacidade de uso elevada (tipo A) pelos acessos aos apoios 9, 14, 66, 69, 
71, 73 a 76, 81, 82, 86, 88, 90, 94 a 97. Trata-se de uma afetação também inevitável, não existindo 
alternativa para a não afetação destes solos. Este impacte é considerado negativo, temporário, de 
moderada magnitude e moderadamente significativo; 

 Afetação de regadios pelos acessos aos apoios 74, 75 e 81 a 86. Trata-se de uma afetação inevitável 
e sem alternativa. Este impacte é considerado negativo, temporário, de reduzida magnitude e 
pouco significativo, sendo de referir que, no final dos trabalhos, é possível repor a funcionalidade 
desta área; 

 Afetação de muros de pedra pelo acesso aos apoios 7, 17, 66 e 73. Segundo a proponente, 
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. Este impacte é considerado negativo, temporário, de muito reduzida magnitude e pouco 
significativo. 

O RECAPE refere também que a presença de recetores sensíveis foi tida em devida consideração na 
definição dos acessos a utilizar em obra, tendo sido possível evitar a abertura de novos acessos a uma 
distância igual ou inferior a 50 m de qualquer recetor. A beneficiação dos acessos existentes, que já 
atualmente se implantam na proximidade de habitações (ou outro recetor sensível), apenas será 
responsável por uma ligeira degradação do ambiente sonoro, a qual será, contudo, limitada no tempo e 
pouco significativa. 

Relativamente à componente Património cultural, o RECAPE não informa se o traçado dos novos acessos 
ou a melhorar, nomeadamente quando situados externamente ao corredor de 100 m, foram 
sistematicamente prospetados nesta fase, de acordo com o definido na respetiva alínea a) desta disposição 
da DIA, tomando assim somente em consideração as ocorrências identificadas na fase de pesquisa 
documental e nos trabalhos de campo. 

Aliás o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos (p. 6, Anexo K2) informa que essa prospeção foi efetuada 
na «linha e os respetivos acessos novos ou a melhorar localizados no interior da Área de Incidência Direta 
(AID) do projeto, que corresponde a uma largura de 100 m limitada por duas retas paralelas distanciadas 
50 m do eixo do traçado». 

As ocorrências mencionadas no Plano de Acessos encontram-se indicadas no Anexo A: Análise do 
Cumprimento das Condicionantes por Apoio, e encontram-se implantadas, mas (sem identificação), na 
respetiva cartografia: Anexo B: Representação cartográfica do plano de acessos (1:10 000) com 
representação de todas as condicionantes forma prospetados previamente. 
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O documento precisa (p. 5) que 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» não tendo considerado aqui 
eventuais vestígios arqueológicos, que pela sua natureza se encontram geralmente ocultos no solo. 

Na Tabela 5.1 – Identificação dos acessos por tipologia, verifica-se que na categoria de acesso a melhorar, 
incluindo os existentes, encontram-se somente três apoios (3, 4 e 6) tendo sido necessário definir novos 
acessos aos remanescentes 47 apoios, que resultarão em novos impactes. 

Refere a proximidade a elementos patrimoniais (p. 6) pelos acessos aos apoios P1, P5, P13 e P14 que 
interferem com as áreas de proteção das ocorrências n.º 1 (pesquisa documental) e n.º 1, 2, 3 e 4 (trabalho 
de campo) procurando garantir a sua não afetação durante a execução da obra, propondo um conjunto de 
medidas de minimização para a fase de obra e que foram vertidas no PAA (Volume 4), na MAA (Anexo B). 

Sublinhe-se que a cartografia apresentada não se encontra à escala de projeto, de acordo com o solicitado 
na DIA, que define que o «Plano de Acessos deve incluir cartografia à escala mínima de 1:2 000». 

Acresce o especificamente definido no “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental das 
Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” da REN - página 116, ANEXO LA 18 (EIA 
em fase de Projeto de Execução e RECAPE), Anexos – onde se refere a necessidade de apresentar 
«cartografia do projecto com a localização dos elementos patrimoniais à escala do projecto 
(1:5 000 ou 1:2 000)». 

Assim, no que concerne ao Património Cultural, considera-se que não foi dado cabal cumprimento ao 
definido nesta disposição da DIA. 

 

9. Plano de monitorização dos campos eletromagnéticos, quer para a fase de construção, 
quer na fase de exploração. O plano de monitorização a apresentar no RECAPE deve ser 
acompanhado da prévia validação por parte da Direção-Geral de Saúde. Na sua 
elaboração devem ser considerados os parâmetros de referência adequados, de acordo 
com o disposto na legislação em vigor. 

O RECAPE apresenta o plano de monitorização dos campos eletromagnéticos, para a fase de exploração, 
justificação para que não seja prevista a sua realização durante a fase de construção. 

Constata-se, no entanto, que não é apresentada a validação do plano de monitorização por parte da 
Direção-Geral de Saúde (DGS), conforme definido nesta disposição da DIA. Verifica-se que tendo sido 
consultada esta entidade, a mesma levantou algumas questões, as quais o RECAPE não aborda nem 
esclarece se terão sido contempladas. 

Deste modo, face à ausência de prévia validação por parte DGS, não é possível considerar como aprovado 
o plano de monitorização dos campos eletromagnéticos apresentado no RECAPE. 

Assim, e uma vez que a DGS não levantou objeção a que a monitorização não seja realizada durante a fase 
de construção, no decurso da fase de construção (para que se possa dar início à mesma à data da entrada 
em exploração) deverá ser apresentada a validação do plano de monitorização por parte da DGS, conforme 
definido nesta disposição da DIA. 
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10. Programação temporal detalhada das diferentes etapas da fase de construção 
(designadamente da preparação da obra, execução da obra e final da execução da 
obra), bem como da fase de exploração. 

O RECAPE refere que estando previsto o início da construção em março de 2016, a mesma tem uma duração 
estimada de 4 meses, estando prevista a sua conclusão em junho de 2016, sendo apresentado o 
cronograma indicativo da fase de construção da linha. 

Deste modo, considera-se que a informação apresentada deu adequada resposta ao solicitado nesta 
disposição da DIA. 

 

11. Peças desenhadas dotadas de informação atualizada e pormenorizada, compatível com 
a fase de Projeto de Execução, necessárias à caracterização e localização do projeto, 
ao aprofundamento e pormenorização dos impactes ambientais considerados 
relevantes e à demonstração do cumprimento dos termos e condições fixados na DIA. 

O RECAPE apresenta as peças desenhadas elaboradas, consideradas necessárias e relevantes para a 
demonstração do cumprimento das condições fixadas na DIA. 

Ressalva-se, no entanto, que a cartografia apresentada no Plano de Acessos não se encontra à escala de 
projeto, de acordo com o solicitado na DIA, que define que o «Plano de Acessos deve incluir cartografia à 
escala mínima de 1:2 000». Acresce o especificamente definido no “Guia Metodológico para a Avaliação de 
Impacte Ambiental das Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” da REN - página 
116, ANEXO LA 18 (EIA em fase de Projeto de Execução e RECAPE), Anexos – onde se refere a necessidade 
de apresentar «cartografia do projecto com a localização dos elementos patrimoniais à escala do projecto 
(1:5 000 ou 1:2 000)». 

Por outro lado, considera-se que nos desenhos do traçado com os recetores sensíveis (Desenho 04) deveria 
ter sido incluída a representação do corredor aprovado. 

Considera-se ainda que deveria ter sido apresentado um elemento desenhado com a indicação dos projetos 
complementares e dos impactes cumulativos. 

 

12. Planos de Acompanhamento Ambiental das Obras de construção da linha elétrica e da 
subestação, onde se inclua o planeamento da execução de todos os elementos das 
obras e a identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar 
na fase da construção e respetiva calendarização. 

A análise efetuada no presente RECAPE reporta-se apenas à LMAT, pelo que os aspetos referidos nesta 
disposição da DIA relativos à subestação não são abordados. 

O RECAPE apresenta no volume 4 o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da obra de construção da 
linha, visando o cumprimento do definido da DIA para a fase de construção. De acordo com o referido no 
PAA, o mesmo destina-se «a garantir a aplicação das medidas de minimização preconizadas, de forma a 
permitir a sua melhor eficácia perante as situações concretas de obra e as eventuais adaptações que se 
revelem necessárias, a enquadrar intervenções específicas e especializadas (por exemplo, de caráter 
arqueológico) e a estabelecer uma relação direta entre a componente ambiental, os adjudicatários dos 
trabalhos (construção e abertura de faixa) e o dono da obra» (p. 10). 

Refere explicitamente que este acompanhamento deverá cobrir a totalidade do período de intervenção, 
desde o planeamento das ações até à conclusão dos trabalhos de finalização das intervenções no terreno, 
dando origem «a um Livro do Ambiente, onde arquivam e organizam os relatórios periódicos e finais do 
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Acompanhamento Ambiental, os registos de ocorrências e os relatórios de trabalhos especializados que 
tiverem tido lugar» (p. 10). 

O documento assume que o PAA deverá ser revisto e adaptado em resultado da DCAPE e da avaliação dos 
riscos ambientais, reunindo a equipa de Supervisão Ambiental (ES) essas competências. 

No Anexo B, é apresentada a Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA) onde se encontra a listagem 
das medidas de minimização a cumprir. 

Verifica-se que na mesma se encontram vertidas a generalidade das medidas enunciadas na DIA, excluindo 
algumas específicas que se aplicariam aos troços agora excluídos deste RECAPE e à própria subestação. 

Verifica-se ainda que o PAA integra, entre outros aspetos, a necessidade de implementação e cumprimento 
do Plano de Acessos e do Plano de Emergência Ambiental, os quais constituem, respetivamente, os volumes 
3 e 6 do RECAPE. O mesmo se verifica em relação ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (PPGRCD), que constitui o volume 5 do RECAPE. 

Da apreciação do PAA apresentado, considera-se que o mesmo, na generalidade, dá cumprimento ao 
definido nesta disposição da DIA. 

De evidenciar, no entanto, que relativamente à legislação aplicável à obra (Anexo C do PAA), que o 
Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, que publica o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, 
revogou o anterior Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 287/2000, 
de 10 de novembro, pelo que a menção a estes dois últimos diplomas deverá ser retirada. 

Verifica-se ainda que este documento também não apresenta a Carta de Condicionantes (ou uma carta 
autónoma com a implantação e identificação das ocorrências patrimoniais). 

É necessário concretizar a correção da legislação dos trabalhadores no que se refere à proteção acústica 
dos trabalhadores. 

Por outro lado, deverá ser retirada a medida 52 relativa à “emissão de uma licença especial de ruído caso 
seja necessário o emprego de explosivos aos fins-de-semana ou feriados”, uma vez que se considera que 
esta atividade (emprego de explosivos) não deverá – seja qual for a circunstância – ocorrer num período 
que não o período diurno, ou seja, apenas entre as 7h e as 20h, em dias úteis, sem incluir feriados e fins-
de-semana. 

Deste modo, o PAA deverá ser atualizado de modo a incluir os aspetos identificados em resultado da 
apreciação efetuada e que detalhadamente constam no presente Parecer, devendo ser apresentado 
previamente ao licenciamento. 

 

13. Plano de Emergência Ambiental, que deve prever os meios de atuação em casos de 
derrames e de outras situações que possam causar a poluição ou degradação do meio 
envolvente. 

O RECAPE apresenta no Volume 6 o Plano de Emergência Ambiental (PEA), aplicável à fase de construção, 
visando o cumprimento do definido da DIA. 

Da apreciação do PAA apresentado, considera-se que o mesmo dá cumprimento ao definido nesta 
disposição da DIA. 
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14. Sistematização das medidas de minimização a adotar na fase prévia à construção e nas 
fases de construção e de exploração. 
Esta sistematização deve proceder à adequação das medidas de minimização aos 
Projetos de Execução que vierem a ser desenvolvidos e considerar ainda a adoção de 
outras medidas que, face ao maior aprofundamento da identificação e avaliação dos 
impactes nas fases subsequentes de desenvolvimento do Projeto de Execução, se 
venham a considerar relevantes. 
Na realização desta sistematização deve ser considerada a listagem "Medidas de 
Minimização Gerais da Fase de Construção" (disponível no sítio da Internet da 
APA, I.P.), bem como a sua conjugação com as medidas de minimização apresentadas 
no EIA e na DIA. 
Esta sistematização deve especificar as medidas a adotar em cada fase (prévia à 
construção, construção e exploração), com identificação da sua proveniência, incluindo 
a respetiva descrição, localização e calendarização, bem como as responsabilidades de 
implementação e de verificação das mesmas. 

Em resposta a esta disposição da DIA, o RECAPE apresenta a sistematização de medidas solicitada, 
relacionando o número das medidas constantes na listagem da APA, na DIA e na MAA do PAA do RECAPE. 
Por outro lado, na MAA do PAA é apresentada a listagem total de medidas de minimização propostas para 
a fase de construção, incluindo a respetiva localização e calendarização (se aplicável) e as responsabilidades 
pela implementação e verificação da sua concretização. 

Deste modo, considera-se, face à informação apresentada, que foi dado cumprimento ao definido nesta 
disposição a DIA. 

O RECAPE refere ainda que "Quanto às medidas relativas à fase de exploração, nada há a acrescentar no 
presente RECAPE face ao exposto na DIA". 

 

4.2.2.2 PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO 

15. Nas áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos deve ser dado cumprimento 
ao definido no n.º 2 do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, com a redação atual, 
mediante despacho conjunto dos ministros competentes em razão da matéria, de modo 
a ser efetuado o levantamento da proibição estipulada no n.º 1 do artigo 1º deste 
diploma, que refere que nestas áreas é proibida a construção de quaisquer edificações 
ou construções, bem como a alteração à morfologia do solo ou do coberto vegetal. 

O RECAPE apenas apresenta resposta para os Elementos a apresentar em sede de RECAPE, pelo que a 
presente disposição da DIA não é abordada. 

 

16. Autorização da assembleia de compartes da unidade de baldio interferida pelo projeto 
sujeita ao regime florestal parcial e que faz parte integrante do perímetro florestal de 
Entre Lima e Neiva, uma vez que haverá uma alteração temporária do seu uso, com 
implicações no previsto no respetivo plano de utilização dos baldios. 

O RECAPE apenas apresenta resposta para os Elementos a apresentar em sede de RECAPE, pelo que a 
presente disposição da DIA não é abordada. 

No entanto, sobre este Elemento é referido que: 

"No contexto do Elemento n.º 16, importa esclarecer que, apenas após a emissão da licença de 
estabelecimento do projeto, ficará estabelecida a servidão administrativa da linha, pelo que só a 
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partir desse momento poderá a REN, S.A. contactar formalmente qualquer proprietário ou 
interessado dos terrenos afetados pelo projeto. 
Salienta-se que a REN, S.A. dá sempre prioridade à via do direito privado e ao estabelecimento de 
servidões de passagem, apenas haverá que concretizar corretamente o momento em que é possível 
tratar da obtenção da autorização. Foi incluída na Matriz de Acompanhamento Ambiental a medida 
n.º 4." 

Face ao exposto no RECAPE é de referir a proposta de alteração do momento de apresentação da 
informação mencionada nesta disposição da DIA, passando da fase prévia ao licenciamento para a fase 
posterior ao licenciamento e antes do início da obra. 

Discorda-se desta alteração, entendendo-se que a autorização da assembleia de compartes da unidade de 
baldio que integra o perímetro florestal de Entre Lima e Neiva é um elemento necessário para o 
licenciamento do projeto, podendo a negociação da mesma ter lugar já nesta fase, uma vez que são já 
conhecidas as localizações dos apoios da linha. 

A necessidade desta autorização tinha sido já abordada nas alegações apresentadas pela REN, S.A. 
(em sede de audiência de interessados) sobre a proposta de DIA, designadamente com o objetivo da 
alteração da sua redação, bem como do momento da sua apresentação. Recorde-se que nessa proposta a 
autorização figurava como condicionante, tendo, na sequência do então manifestado pela REN, S.A., 
passado a elemento a apresentar previamente ao licenciamento, situação que deverá ser mantida. 

 

4.2.2.3 PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

17. Demonstração, em caso de necessidade de corte de arvoredo em áreas submetidas ao 
regime florestal, seja para abertura de acessos, seja para a implementação da faixa de 
proteção, e considerando que o material lenhoso se encontra sob gestão do ICNF, de 
que estão reunidas as condições para que a sua retirada só seja concretizada após se 
proceder previamente à sua venda e respetiva repartição de receitas, assim como ao 
pagamento, por parte da REN, S.A., de eventuais indemnizações em consequência do 
seu corte prematuro. 

O RECAPE apenas apresenta resposta para os Elementos a apresentar em sede de RECAPE, pelo que a 
presente disposição da DIA não é abordada. 

No entanto, sobre este Elemento é referido que: 

"Nesta matéria, importa clarificar que a repartição das receitas resultante da venda da madeira é 
competência do ICNF, pois é este organismo que promove a venda do material lenhoso e que 
recebe o valor resultante dessa venda, sendo igualmente sua competência proceder à repartição 
da receita com as comissões de compartes nos termos da lei. 
A REN, S.A. assume o pagamento das indemnizações devidas pelo estabelecimento da linha 
nomeadamente a indemnização por corte prematuro. Foi incluída na Matriz de Acompanhamento 
Ambiental a medida n.º 5." 

Verifica-se ainda que na MMA, como forma de operacionalização desta disposição da DIA, está previsto 
que: 

"Enviar carta ao ICNF com identificação das áreas onde haverá necessidade de proceder ao corte 
de arvoredo e assumindo o compromisso de pagamento das indeminizações por cortes prematuros 
que sejam devidos ao ICNF". 

Considera-se de aceitar o comentário relativo a esta disposição da DIA, não se verificando, em relação ao 
mesmo, qualquer incumprimento com o definido na DIA. 
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4.2.3 OUTRAS CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

As medidas previstas para a fase de elaboração do Projeto de Execução devem ser 
integradas nos Projetos de Execução a apresentar. Todas as medidas de minimização 
dirigidas às fases prévia à construção e de construção devem constar do caderno de 
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 
proponente, para efeitos de construção do projeto. 
A autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das de fases de construção 
e de exploração, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria 
de pós-avaliação. 

No que concerne à integração no Projeto de Execução das medidas previstas para a fase de 
desenvolvimento do Projeto de Execução, é efetuada no RECAPE a análise detalhada visando demonstrar 
o cumprimento das mesmas. 

Relativamente às medidas de minimização referentes às fases de preparação e execução da obra, é referido 
no RECAPE que a «totalidade das medidas previstas na DIA para a fase de construção encontra-se vertida 
para a Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA) do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) 
(Volume 4 do RECAPE), correspondendo este Plano ao cumprimento do solicitado no Elemento a apresentar 
em sede de RECAPE n.º 12». Acrescenta ainda que no «Volume 3, apresenta o Plano de acessos da obra, 
que dá resposta ao solicitado no Elemento a apresentar em sede de RECAPE n.º 8, no Volume 5». 

A análise da informação apresentada, relativamente ao cumprimento destas disposições da DIA, é abaixo 
detalhadamente efetuada. 

 

4.2.3.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁTER GERAL 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) deve 
integrar os elementos do Projeto de Execução. 

Verifica-se que é apresentado no Volume 5 do RECAPE o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (PPGRCD) da obra, sendo referido no PAA a necessidade do seu cumprimento, 
constando ainda na memória descritiva do Projeto de Execução que o mesmo constitui parte integrante do 
projeto, estando prevista a sua atualização no decurso da obra. 

Assim, face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da 
DIA. 

 

2. Na definição dos locais para a colocação de apoios devem ser privilegiadas as extremas 
dos terrenos e a proximidade a acessos. 

De acordo com a informação apresentada no RECAPE, e através da análise do Desenho 9, que apresenta 
as áreas de regadio disponibilizadas pela DRAP Norte em fase de EIA, apenas os apoios 82 a 85 se localizam 
no interior de uma área de regadio tradicional com infraestruturas beneficiadas por investimento público. 

No entanto, refere que do trabalho de campo realizado, confirmou-se que apenas o apoio 82 se localiza, 
efetivamente, sobre uma área agrícola de regadio, a qual não é possível evitar uma vez que a área agrícola 
se estende em toda a largura do troço aprovado na DIA. 
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Informa que nos restantes casos, foi possível implantar os apoios nas extremas dos terrenos ou em terrenos 
florestais contíguos às áreas de regadio. 

Assim, considera-se que esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto de Execução. 

 

Fase de Execução da Obra 

3. Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores 
e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis 
de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

Face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

4. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, 
nomeadamente através da descompactação do solo. 

Face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

4.2.3.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁTER ESPECÍFICO 

Fase de Desenvolvimento do Projeto de Execução 

5. Sempre que tecnicamente viável, evitar a localização de apoios nas imediações de 
linhas de escorrência ou linhas de água temporárias, especialmente em zonas mais 
declivosas (assegurando que os apoios se implantem, no mínimo, a mais de 10 m das 
linhas de água). Quando tal não seja possível, mediante autorização prévia da 
APA, I.P./ARH do Norte, os apoios podem ser implantados na faixa compreendida entre 
os 5 e os 10 m, contados a partir da linha que limita o leito da linha de água. 

No RECAPE é apresentada a representação da rede hidrográfica, linhas de águas principais e secundárias, 
(Desenho 5) na zona de implantação do projeto, assim como respetiva caracterização hipsométrica. 

De acordo com a informação constante do Desenho 5, o projeto efetua o cruzamento de linhas de água 
principais não navegáveis [o ribeiro dos Pombarinhos (vão P8-P9), o rio Neiva (vão P13-P14), o ribeiro do 
Moinho Velho (vão P67-P68), a ribeira de Macieira (vão P76-P77), o rio Este (vão P81-P82), o ribeiro dos 
Peixes (vão P87-P88) e a ribeira da Ponte das Eiras (vão P96-P97)], confirmando-se que todos os apoios 
se localizam a mais de 10 m das referidas linhas de água. 

Relativamente ao afastamento de 10 m de qualquer linha de água secundária (ou linha de escoamento 
preferencial), verifica-se que nenhum dos apoios do projeto se implanta até 10 m de distância das mesmas. 

De referir, ainda, que da análise da compatibilização do projeto com a Reserva Ecológica Nacional (REN), 
avaliada no âmbito da medida de minimização n.º 10 da DIA, não se verificou a afetação da classe de 
espaço Leito dos Cursos de Água, confirmando-se ainda que os apoios distam sempre pelo menos 10 m de 
quaisquer linhas de água. 

Assim, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA pelo desenvolvimento do 
Projeto de Execução. 
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6. Adotar medidas de minimização tendentes a minorar os impactes sobre os leitos e 
margens dos cursos de água pela drenagem das águas pluviais, sobretudo as 
provenientes da plataforma da subestação, através de soluções técnicas adequadas à 
dissipação da energia de escoamento. 

Uma vez que a estação de Ponte de Lima não é objeto de análise no presente RECAPE, devendo ser objeto 
de um RECAPE específico, esta disposição da DIA será objeto de análise nesse âmbito. 

 

7. Na drenagem de águas pluviais provenientes da subestação, quando estas tenham 
como destino cursos de água, deverão ser tidos em conta os caudais a descarregar, de 
modo a não agravar o risco de erosão dos leitos e margens desses cursos de água. 

Uma vez que a estação de Ponte de Lima não é objeto de análise no presente RECAPE, devendo ser objeto 
de um RECAPE específico, esta disposição da DIA será objeto de análise nesse âmbito. 

 

8. Deve ser selecionada criteriosamente a localização dos apoios de forma a evitar-se a 
afetação dos biótopos bosque de folhosas, afloramentos rochosos e do habitat natural 
prioritário 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus angustifolia. No troço 
T16 deve ainda evitar-se a afetação do habitat 4030-charnecas secas europeias na zona 
que dá acesso à subestação de Vila Fria B. 

A análise efetuada no presente RECAPE reporta-se apenas à LMAT, pelo que os aspetos referidos nesta 
disposição da DIA relativos à subestação não são abordados. 

No que se refere à LMAT, é apresentado no RECAPE o Desenho 11 com a sobreposição do traçado da LMAT 
com os valores naturais identificados no âmbito da elaboração do EIA, sendo referido que se verifica que: 

"(...) nenhum dos apoios em estudo no presente RECAPE interfere com habitats naturais (incluídos 
no Decreto-Lei 49/2005 de 24 de Fevereiro). Relativamente ao troço T16 (entre a subestação de 
Vila Fria B e o apoio 18 do atual traçado), não se regista afetação do habitat 4030 – charnecas 
secas europeias. 

Verifica-se, ainda, que o projeto não interfere com os biótopos bosque de folhosas, afloramentos 
rochosos e com o habitat prioritário 91E0 - florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
angustifolia. 

Por outro lado, observa-se o atravessamento de uma galeria ripícola no vão P13-P14, onde ocorre 
potencialmente o habitat 91E0, contudo, não se prevê que a mesma seja afetada durante a fase 
de construção dos apoios. A interferência com esta mancha será pouco provável uma vez que se 
localiza numa zona de vale. 

Por fim, não se regista qualquer afetação de afloramentos rochosos". 

Assim, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA pelo desenvolvimento do 
Projeto de Execução. 

 

9. Devem ser definidos os troços a sinalizar com dispositivos salva-pássaros (ou Bird 
Flight Diverters – BFD) nos cabos de guarda, de acordo com as áreas de maior 
sensibilidade para as aves. 

O RECAPE expõe que, tendo sido efetuado o cruzamento do definido nesta disposição da DIA com a medida 
de minimização 48 (que refere a necessidade de ser introduzida sinalização salva-pássaros nos vãos da 
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linha que se sobrepõem aos corredores ecológicos que acompanham os percursos dos rios Cávado e Ave e 
no vale do rio Neiva - numa faixa de 1 km), foram identificados os vãos correspondentes ao atravessamento 
dos vales dos rios em causa: 

 Rio Cávado – que corresponde a um troço não avaliado no presente RECAPE; 

 Rio Neiva – atravessado pelos vãos entre os apoios P13 e P15. 

É ainda referido que o projeto, contrariamente ao mencionado na medida de minimização 48, não atravessa 
o rio Ave, pelo que este rio não foi tido em consideração. Para os vãos de atravessamento identificados, foi 
definida a sinalização a implementar. 

Assim, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA, pelo desenvolvimento do 
Projeto de Execução, no que lhe é aplicável. 

 

10. A implantação de apoios deve evitar, sempre que tecnicamente viável, a interferência 
com manchas de RAN e REN. 

O RECAPE refere que "Atendendo às características do solo nos corredores aprovados, no que se refere a 
RAN e a REN, não foi possível evitar a sua afetação, no entanto, foi possível ajustar o posicionamento de 
alguns apoios de forma a não afetar estas áreas". 

Deste modo, tendo presente o corredor estabelecido e as dimensões das áreas de solo integrante da RAN 
e/ou da REN, admite-se a inevitabilidade, porque tecnicamente inviável, de interferência do traçado da 
linha com alguns terrenos nelas integrados, reconhecendo-se o esforço para o evitar. 

De referir, ainda, que da análise da compatibilização do projeto com a Reserva Ecológica Nacional (REN), 
não se verificou a afetação da classe de espaço Leito dos Cursos de Água, confirmando-se, por outro lado, 
que os apoios distam sempre pelo menos 10 m de quaisquer linhas de água (conforme referido no âmbito 
da análise da medida de minimização 5). 

Face ao exposto, considera-se estar assegurado, na medida do possível, o cumprimento desta disposição 
da DIA, pelo desenvolvimento do Projeto de Execução. 

 

11. Implantar os apoios de modo a tentar minimizar a interferência com solos de 
capacidade de uso elevada (classe A). 

No RECAPE é apresentado o Desenho 13 com a representação dos solos com classe de capacidade de uso 
elevada A correspondendo os mesmos a solos com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão 
ou com riscos ligeiros e suscetíveis de utilização agrícola intensiva. 

É referido que "No desenvolvimento do projeto de execução não foi possível evitar a afetação de solos com 
capacidade de uso elevada no caso dos apoios 14, 15, 66, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 86, 89, 94, 95, 96 e 97, 
perfazendo um total de 15 apoios, correspondendo a cerca de 30% da totalidade dos apoios a construir". 

Da análise da informação apresentada reconhece-se a tentativa de evitar a afetação destes solos, tanto na 
implantação dos apoios, como nas intervenções previstas para a criação de condições de acesso aos pontos 
de implantação. Pelas mesmas razões apontadas na medida de minimização 10, verifica-se que tais 
afetações afiguram-se inevitáveis. 

Face ao exposto, considera-se estar assegurado, na medida do possível, o cumprimento desta disposição 
da DIA, pelo desenvolvimento do Projeto de Execução. 
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Fase de Desenvolvimento do Projeto de Execução e Fase de Elaboração do RECAPE 

12. Para a elaboração do Projeto de Execução deve ser efetuada a prospeção arqueológica 
sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 m de largura do eixo da 
linha projetada, e de todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc. 
O relatório de Trabalhos Arqueológicos (prospeção) deve ser apresentado no RECAPE, 
bem como a demonstração dos ajustes que os respetivos resultados tiveram no Projeto 
de Execução. 

O Relatório de Trabalhos Arqueológicos, que foi aprovado pela DGPC a 18 de novembro do corrente, no 
termos do Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, é apresentado no Anexo K2 do RECAPE. 

De acordo com o Relatório, foi efetuado o levantamento documental e a prospeção de campo que consistiu 
na «prospeção sistemática na área de incidência direta da linha (corredor de 100 m) e numa envolvente 
de 50 m de cada apoio, com vista à identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e à 
relocalização de ocorrências identificadas em pesquisa documental». 

Refira-se que os trabalhos efetuados permitiram identificar duas ocorrências na pesquisa documental (PD), 
e quatro localizadas nos trabalhos de campo (TC) em que uma é comum às duas fases, todas situadas na 
Área de Incidência Direta (AID). 

Não se verifica que tenham sido prospetados os acessos, pelo menos nas áreas exteriores ao corredor de 
100 m, sublinhando-se que foi necessário definir novos acessos aos remanescentes 47 apoios, de que 
resultarão novos impactes. 

São ainda propostas medidas de minimização sobre as ocorrências patrimoniais e foram consideradas no 
Plano de Acessos e integradas na Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA). 

Assim, considera-se que foi dado cumprimento ao definido nesta medida de minimização, ressalvando-se 
a limitação detetada nos trabalhos efetuados, tal como explanado no âmbito da apreciação do Elemento 8. 

 

13. Na fase da elaboração do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, 
não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de 
localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deve 
ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente garantida 
a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 
diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de 
registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios 
arqueológicos, através da sua escavação integral. 

O RECAPE refere que relativamente na AID do projeto, para além da ocorrência n.º 1, situada a mais de 
50 m, identificaram-se as ocorrências 2, 3, 5, elementos etnográficos e que se «encontram situados, no 
mínimo, a 15 m dos apoios», destaca ainda a ocorrência arqueológica n.º 4, «para a qual o PDM de Barcelos 
define uma área de salvaguarda específica» encontrando-se implantado o apoio P14 a cerca de 15 m do 
limite dessa área, estando previsto na MAA do PAA a medida de minimização n.º 12. 

Deste modo, considera-se que foi dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA, estando 
assegurado o seu cumprimento. 
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14. A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e 
depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o 
Caderno de Encargos da Obra. 

No RECAPE é referido que "A REN, SA integrará no caderno de encargos da obra a totalidade dos requisitos 
expressos no RECAPE e aqueles que forem, complementarmente, apresentados pela CA na Decisão de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE).” 

Refira-se que o Desenho 14 corresponde às áreas de exclusão à implantação de estaleiros onde se 
encontram implantadas as ocorrências patrimoniais, mas que não se encontram identificadas, o que requer 
a consulta, nomeadamente, do Desenho 7, peças gráficas que deveriam integrar o PAA. 

Considera-se que na globalidade o RECAPE apresenta os elementos necessários para considerar que se 
encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

15. A Carta de Condicionantes patrimoniais deve interditar, em locais a menos de 50 m das 
ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes; no caso de se verificar a inevitabilidade de um 
afastamento menor de uma ocorrência patrimonial, a situação deverá ser justificada no 
RECAPE; na fase obra a Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada 
empreiteiro. 

O RECAPE apresenta no Elemento n.º 8 «um conjunto de recomendações para a definição dos locais de 
estaleiro, onde se incluiu o exposto na medida de minimização n.º 15», nomeadamente que os estaleiros 
selecionados se instalados pelo menos a 50 m de ocorrências patrimoniais, constando na MAA do PAA a 
medida de minimização n.º 10. 

Refere que para os acessos se verifica o cumprimento do afastamento de «50 m a todas as ocorrências 
patrimoniais conhecidas, com exceção daquelas que já se implantam a menos de 50 m dos apoios a partir 
dos quais os acessos são criados». Note-se que não se verifica que a prospeção arqueológica sistemática 
tenha sido efetuada em toda a extensão dos acessos a criar ou a melhorar. 

Informa também o RECAPE que a obra «não prevê o recurso a áreas de empréstimo/depósito de inertes». 

Refira-se ainda que o Desenho 14 corresponde às áreas de exclusão à implantação de estaleiros onde se 
encontram implantadas as ocorrências patrimoniais, mas que não se encontram identificadas, o que requer 
a consulta, nomeadamente, do Desenho 7. Conforme já referido, estas peças gráficas deveriam integrar o 
PAA. 

Considera-se que na generalidade o RECAPE procura dar cumprimento à DIA. No entanto, nesta fase, 
persistem limitações do conhecimento que possibilitem a verificação integral do seu cumprimento. 

 

16. O RECAPE deve ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de 
estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, 
caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem 
apresentado ausência de visibilidade do solo. 

De acordo com o RECAPE, atendendo aos trabalhos de prospeção efetuados e às condições de visibilidade 
(mencionadas no trabalho realizado no âmbito da medida de minimização n.º 12), no MAA encontra-se a 
medida n.º 22 para «a reprospeção destas áreas e de todas aquelas que não tenham sido avaliadas em 
fase de RECAPE», em fase prévia à obra. A medida prevê a prospeção «das zonas de estaleiro (caso não 
corresponda a áreas previamente infraestruturadas) e caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se 
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encontrem fora das áreas prospetadas na fase de RECAPE ou que tivessem apresentado ausência de 
visibilidade do solo». 

Assim, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

17. Nos trabalhos de caracterização patrimonial, a efetuar no âmbito da elaboração do 
RECAPE, dever-se-á proceder à identificação e avaliação no troço T5 da ocorrência 
patrimonial GPC.1720C do Município de Vila Nova de Famalicão, correspondente ao 
Conjunto de Fiães. Na fase da elaboração do Projeto de Execução dever-se-á proceder 
ao afastamento da linha e apoios para uma distância superior a 100 m, procurando 
evitar a afetação da área de enquadramento visual deste conjunto patrimonial. 

O RECAPE refere que na fase de elaboração «do projeto de execução foi possível afastar a linha para uma 
distância de 140 m da ocorrência», situando-se a 225 m o apoio mais próximo (P81), «evitando-se, não só 
a afetação direta, mas também a perturbação do enquadramento visual deste conjunto patrimonial», 
conforme se pode verificar no Desenho 7 (ocorrência PD n.º 2). 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA pelo desenvolvimento 
do Projeto de Execução. 

 

18. Na fase prévia à elaboração do Projeto de Execução, para a definição da área de 
implantação da Subestação S”VIB”-A, devem ser executadas sondagens arqueológicas 
manuais de diagnóstico na ocorrência n.º 103. 

Relativamente a esta medida é afirmado que o projeto de execução da subestação de Ponte de Lima «não 
é analisada no âmbito do presente RECAPE», pelo que esta disposição da DIA não se aplica a este projeto. 

No entanto, considera-se que a questão da localização da subestação tem repercussão na localização do 
pórtico e dos três primeiros apoios (1, 2 e 3), dado que a sua localização se encontra condicionada pela 
ocorrência arqueológica mencionada e nomeadamente pelo resultado dos trabalhos arqueológicos de 
diagnóstico, que poderão acabar por condicionar o ponto de partida da linha. 

Assim, em síntese, dado que nesta fase não foram ainda efetuados e tidos em atenção os resultados dos 
trabalhos arqueológicos que validem não só a localização da subestação como do pórtico de saída, não é 
possível verificar cabalmente a conformidade dos primeiros apoios da linha. 

 

19. A elaboração do Projeto de Execução da Subestação S”VIB”-A deve ter em consideração 
os resultados das sondagens arqueológicas a efetuar em fase prévia na ocorrência 
n.º 103, fazendo o RECAPE a demonstração dos eventuais ajustes. 

Relativamente a esta medida é afirmado que o projeto de execução da subestação de Ponte de Lima «não 
é analisada no âmbito do presente RECAPE», pelo que esta disposição da DIA não se aplica a este projeto. 

No entanto, considera-se que a questão da localização da subestação tem repercussão na localização do 
pórtico e dos primeiros apoios, dado que a sua localização se encontra condicionada pela ocorrência 
arqueológica mencionada e nomeadamente pelo resultado dos trabalhos arqueológicos de diagnóstico, que 
poderão acabar por condicionar o ponto de partida da linha. 

Assim, em síntese, dado que nesta fase não foram ainda efetuados e tidos em atenção os resultados dos 
trabalhos arqueológicos que validem não só a localização da subestação como do pórtico de saída, não é 
possível verificar cabalmente a conformidade dos primeiros apoios da linha. 
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20. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, relativamente às ocorrências 
patrimoniais n.º 115, 116, 118, 119, 126, 128 e 129, dever-se-á proceder ao 
afastamento da linha e apoios para uma distância superior a 100 m, bem como prever 
o mesmo afastamento relativamente às restantes infraestruturas para a fase de 
construção, como acessos e estaleiros. No caso de se verificar a inevitabilidade de um 
afastamento menor de alguma das ocorrências patrimoniais na fase de elaboração do 
Projeto de Execução, a situação deverá ser justificada no RECAPE. 

Das ocorrências referidas nesta disposição da DIA, somente as n.º 115 e n.º 116 se localizam no troço T16 
do traçado em avaliação. A primeira encontra-se a 135 m da linha e a cerca de 235 m do apoio P15 e a 
segunda a cerca de 145 m da linha e a cerca de 205 m do P14. 

O RECAPE afirma também que «o traçado e acessos da obra se implantam sempre a mais de 100 m das 
ocorrências patrimoniais listadas» e que relativamente à implantação de estaleiros de obra, se encontra 
prevista na MAA do PAA a medida 10, «no sentido de assegurar as distâncias solicitadas na presente 
medida». 

Deste modo, face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta 
disposição da DIA. 

 

21. Na fase de elaboração do Projeto de Execução dever-se-á proceder ao afastamento da 
linha e apoios para uma distância superior a 50 m, bem como prever o mesmo 
afastamento relativamente às restantes infraestruturas para a fase de construção, 
como acessos e estaleiros, relativamente às ocorrências patrimoniais n.º 121, 122, e 
132. No caso de se verificar a inevitabilidade de um afastamento menor de alguma das 
ocorrências patrimoniais na fase de elaboração do Projeto de Execução, a situação 
deverá ser justificada no RECAPE. 

Das ocorrências referidas nesta medida da DIA somente a n.º 132 (TC EIA) se localiza no troço T5 do 
traçado em avaliação, a cerca de 135 m da linha e a cerca de 225 m do apoio P76. 

O RECAPE afirma também que «o traçado e acessos da obra se implantam sempre a mais de 50 m das 
ocorrências patrimoniais listadas» e que relativamente à implantação de estaleiros de obra, se encontra 
prevista na MAA do PAA a medida 10, «no sentido de assegurar as distâncias solicitadas na presente 
medida». 

Deste modo, face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta 
disposição da DIA. 

 

22. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe à 
ocorrência n.º 120 deve ser afastado para o lado Este do troço do corredor aprovado, 
respeitando-se o afastamento mínimo de 50 m do limite definido no PDM, 
nomeadamente relativamente às restantes infraestruturas para a fase de construção, 
como acessos e estaleiros. No caso de se verificar a inevitabilidade de um afastamento 
menor de alguma das ocorrências patrimoniais na fase de elaboração do Projeto de 
Execução, a situação deverá ser justificada no RECAPE. 

A medida em questão é relativa a uma parte do traçado que não se encontra em análise, pelo que não se 
aplica esta disposição da DIA. 
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23. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, relativamente à ocorrência patrimonial 
n.º 193 dever-se-á proceder ao afastamento da linha e apoios para uma distância 
superior a 50 m do limite definido no PDM, bem como prever o mesmo afastamento 
relativamente às restantes infraestruturas para a fase de construção, como acessos e 
estaleiros. No caso de se verificar a inevitabilidade de um afastamento menor de 
alguma das ocorrências patrimoniais na fase de elaboração do Projeto de Execução, a 
situação deverá ser justificada no RECAPE. 

A medida em questão é relativa a uma parte do traçado que não se encontra em análise, pelo que não se 
aplica esta disposição da DIA. 

 

24. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe às 
ocorrências identificadas na pesquisa documental como n.º 105 e 106, e à ocorrência 
n.º 127, deve ser afastado para o lado Este do troço do corredor aprovado, respeitando-
se o afastamento mínimo de 50 m desta última, prevendo igual afastamento 
relativamente às restantes infraestruturas para a fase de construção, como acessos e 
estaleiros. No caso de se verificar a inevitabilidade de um afastamento menor de 
alguma das ocorrências patrimoniais na fase de elaboração do Projeto de Execução, a 
situação deverá ser justificada no RECAPE. 

A medida em questão é relativa a uma parte do traçado que não se encontra em análise, pelo que não se 
aplica esta disposição da DIA. 

 

25. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe à 
ocorrência n.º 114 deve ser afastado para o lado Oeste do troço do corredor aprovado, 
respeitando-se o afastamento mínimo 50 m do limite definido no PDM, bem como 
prever o mesmo afastamento relativamente às restantes infraestruturas para a fase de 
construção, como acessos e estaleiros. No caso de se verificar a inevitabilidade de um 
afastamento menor de alguma das ocorrências patrimoniais na fase de elaboração do 
Projeto de Execução, a situação deverá ser justificada no RECAPE. 

A ocorrência referida nesta medida da DIA, n.º 114, (TC EIA) localiza-se no troço T16 do traçado em 
análise, em que o acesso a criar e o apoio P14 se encontra «a cerca de 15 m em relação ao limite da área 
definida em PDM». 

O RECAPE afirma também que «o traçado e acessos da obra se implantam sempre a mais de 50 m das 
ocorrências patrimoniais listadas» e que relativamente à implantação de estaleiros de obra, se encontra 
prevista na MAA do PAA a medida 10, «no sentido de assegurar as distâncias solicitadas na presente 
medida». 

O RECAPE refere «que o projeto de execução não deu cumprimento à medida de minimização n.º 25 da 
DIA» justificando «que não foi possível concretizar a esta medida, atendendo a que o posicionamento do 
apoio 14 decorre da necessidade de assegurar o afastamento de 50 m às habitações existentes na 
envolvente do traçado, conforme preconizado na Condicionante 4 da DIA». 

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos para o RECAPE, no âmbito da medida de minimização 12 (ver 
igualmente Anexo K) não permitiram identificar «qualquer indício ou vestígio arqueológico na área de 
implantação do projeto, e que a área de salvaguarda do PDM já foi definida por forma a salvaguardar, por 
excesso, a extensão do sítio» considerando assim que «a implantação do apoio fora da área de salvaguarda, 
ainda que a menos de 50 m, não seja responsável por qualquer afetação do sítio arqueológico». 
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Verifica-se igualmente que na MAA do PAA se encontra a medida 36, a qual é referente à metodologia a 
empregar para os trabalhos de abertura dos caboucos e dos acessos, prevendo eventualmente a execução 
de sondagens manuais. 

Considera-se ter sido dado o cumprimento possível a esta medida da DIA, devendo-se no entanto na fase 
de obra acautelar possíveis afetações. 

 

26. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, no Troço 12B o traçado da linha na área 
limítrofe às ocorrências identificadas na pesquisa documental como n.º 422 e 423 deve 
ser afastado para o lado Este do corredor aprovado. No caso de se verificar a 
inevitabilidade de um afastamento menor de alguma das ocorrências patrimoniais na 
fase de elaboração do Projeto de Execução, a situação deverá ser justificada no 
RECAPE. 

A medida em questão é relativa a uma parte do traçado que não se encontra em análise, pelo que não se 
aplica esta disposição da DIA. 

 

27. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, no troço T16 o traçado da linha na área 
limítrofe às ocorrências identificadas na pesquisa documental como n.º 91, 92 e 93 
deve ser afastado para o lado Oeste do corredor aprovado. No caso de se verificar a 
inevitabilidade de um afastamento menor de alguma das ocorrências patrimoniais na 
fase de elaboração do Projeto de Execução, a situação deverá ser justificada no 
RECAPE. 

Relativamente a estas ocorrências verifica-se, de acordo com o Desenho 1 e o Desenho 7, que os apoios 
7, 8 e 9 foram implantados do lado oeste do eixo do corredor aprovado pela DIA. A linha afasta-se assim 
da ocorrência n.º 91 cerca de 480 m (490 m do apoio P8), do limite da zona de proteção legal do imóvel 
classificado (IIP) identificado como n.º 92, cerca de 375 m (385 m do apoio P8), e da ocorrência n.º 93 
cerca de 975 m. 

Deste modo, face à informação apresentada, considera-se estar assegurado o cumprimento desta 
disposição da DIA. 

 

28. Em caso da inevitabilidade da afetação das ocorrências patrimoniais n.º 144, 145, 164 
e 165, o RECAPE deve propor medidas de minimização específicas, como a conservação 
in situ ou o registo e transladação para local adequado na proximidade. 

As quatro ocorrências referidas nesta disposição da DIA correspondem a marcos. O RECAPE refere que o 
projeto de execução «assegura que o traçado e acessos da obra não afetam as ocorrências patrimoniais 
listadas», encontrando-se a mais próxima, a n.º 136, a cerca de 15 m do caminho a melhorar ao acesso, a 
cerca de 150 m da linha e a cerca de 240 m do apoio mais próximo (P93). As restantes ocorrências 
encontram-se entre os 200 m e os 820 m. 

O RECAPE afirma ainda assim que caso venham a ocorrer impactes (diretos ou indiretos) «sobre estas 
ocorrências pela construção da linha e acessos (…) se proceda à conservação in situ ou em caso de colisão 
direta com o projeto, transladação para local próximo onde continue a desempenhar a sua função» 
conforme previsto na medida 26 da MAA do PAA. 

Assim, face à informação apresentada, verifica-se que se procurou dar cumprimento a esta disposição da 
DIA, estando igualmente acautelando para a fase de obra a salvaguarda das ocorrências. 
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Fase de Desenvolvimento do Projeto de Execução e Fase de Execução da Obra 

29. Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico que anteceda a elaboração do 
Projeto de Execução ou durante a fase de obra, deve ser referenciada qualquer 
ocorrência geológica de interesse conservacionista, observada no perímetro afetado ou 
nas proximidades. 

O RECAPE refere "(...) que no decorrer dos estudos de base que antecederam e apoiaram o 
desenvolvimento do projeto de execução, não se identificaram ocorrências geológicas de interesse 
conservacionista inéditas." 

Deste modo, considera-se ter sido dado cumprimento a esta disposição da DIA, devendo a mesma ser 
acautelado no que se refere a fase de execução da obra. 

 

30. Considera-se que pedreiras, áreas potenciais, concessões mineiras e pedidos de 
prospeção e pesquisa acarretam, para todos os efeitos e simultaneamente, 
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, pelo que será de evitar o 
atravessamento de espaços de indústrias extrativas, assim considerados em sentido 
lato, inclusive porque, por exemplo para o caso de pedreiras, será de prever que o uso 
de explosivos possa ser frequente. 

No RECAPE é referido que “Em sede de RECAPE, procedeu-se à consulta da base de dados da DGEG 
disponibilizada no respetivo site, contendo informação relativamente aos seguintes temas: áreas de 
prospeção e pesquisa, áreas em período de exploração experimental e concessões mineiras, atualizadas a 
9 de março de 2015.” 

É incluída no RECAPE a representação cartográfica da informação recolhida, sendo referido que 
“(...) verifica-se que o projeto apenas se implanta sobre duas áreas de pedidos de prospeção e pesquisa, 
não colidindo com qualquer concessão mineira ou área potencial. No que se refere às duas áreas 
atravessadas, verifica-se que em ambos os casos se tratam de situações inevitáveis, uma vez que, no caso 
mais a norte, tal decorre da localização da subestação de Ponte de Lima, e, no caso mais a sul, a referida 
área cobre a totalidade do corredor. De salientar, contudo, que à luz da legislação em vigor, estas áreas 
não têm associadas quaisquer restrições ou condicionantes impeditivas para a implantação do presente 
projeto. 

Na resposta à alínea b) da Condicionante 13 apresenta-se a demonstração de que o projeto se encontra 
igualmente compatibilizado com as pedreiras presentes na sua envolvente.” 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA pelo desenvolvimento 
do Projeto de Execução. 

 

31. Na fase de elaboração do Projeto de Execução da subestação deve ser reanalisada a 
inserção da plataforma na topografia, tendo em conta o balanço de terras, de forma a 
minimizar o volume de terras a enviar para aterro ou a obter em mancha de 
empréstimo. 

Uma vez que a estação de Ponte de Lima não é objeto de análise no presente RECAPE, devendo ser objeto 
de um RECAPE específico, esta disposição da DIA será objeto de análise nesse âmbito. 
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Fase de Preparação Prévia à Execução da Obra 

32. Promover a divulgação do projeto através de um Plano de Comunicação, pelos meios 
locais, por exemplo, nas Juntas de Freguesia e adotar um dispositivo de atendimento 
ao público para a receção de reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre 
o projeto, o qual deve estar operacional antes do início da obra e prolongar-se 1 ano 
após o início da exploração. 
No âmbito deste dispositivo de atendimento ao público, deve ser disponibilizado um 
livro de registo quer nas Juntas de Freguesia da área de influência do projeto, quer no 
estaleiro de apoio à empreitada (somente durante a fase de construção), com o objetivo 
de facilitar a recolha de eventuais queixas/reclamações, sugestões e/ou pedidos de 
informação pela população, para posterior análise e definição de soluções aos 
problemas apresentados. 
Findo o tempo de vigência do dispositivo de atendimento ao público, em fase de 
exploração, deve ser elaborado e enviado à Autoridade de AIA, um relatório que 
apresente os resultados de todos os contatos efetuados no âmbito do projeto, 
contemplando a apresentação do processamento das reclamações e/ou pedidos de 
informação constantes nos referidos livros de registo, bem como o seguimento que lhes 
foi dado pela REN, S.A. . 

Verifica-se a inclusão no PAA da medida relacionada com a promoção da divulgação do projeto através de 
um Plano de Comunicação, pelos meios locais, por exemplo, nas Juntas de Freguesia e adotar um 
dispositivo de atendimento ao publico para a receção de reclamações, sugestões e/ou pedidos de 
informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do início da obra. 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento desta disposição da DIA, devendo ser 
apresentado comprovativo da implementação do Plano de Comunicação, antes do início da obra. 

 

Fase de Preparação Prévia à Execução da Obra e Fase de Execução da Obra 

33. Deve ficar previsto pelo RECAPE que na fase prévia à obra devem ser executadas 
sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico nos apoios localizados na 
imediação da ocorrência n.º 120, povoado de S. Mamede / Penedo do Ladrão. 

A medida em questão (n.º 27 da MAA do PAA) aplica-se a uns apoios localizados próximos de uma 
ocorrência situada numa parte do traçado que não se encontra em análise por este procedimento, pelo que 
não se aplica esta medida da DIA. 

 

34. Deve ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra 
deve ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada 
frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam 
sequenciais mas simultâneas. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 20) que ainda se encontra complementada por 
um conjunto de outras (medidas n.º 29, 30 e 31 da MAA). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 
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35. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante 
a instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, 
abertura de acessos, escavação de caboucos para a fundação dos apoios e de todas as 
ações que impliquem revolvimento de solos. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 20) que ainda se encontra complementada por 
um conjunto de outras (medidas n.º 29, 30 e 31 da MAA). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

36. Após a desmatação, deve ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas 
de incidência direta de todas as componentes de obra, tais como apoios, acessos e 
estaleiros, ou outras situações particulares que eventualmente venham a ocorrer no 
âmbito de todos os trabalhos de construção a realizar. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 22) que ainda se encontra complementada por 
uma outra (medidas n.º 28). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

37. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor 
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de 
estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou 
salvaguardadas pelo registo. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 29). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

38. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção 
de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, 
escavações arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível 
determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 30). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

39. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em 
depósito credenciado pelo organismo de tutela. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 30). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

40. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa 
de 25 m centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação 
pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito condicionada. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 31). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 
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41. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 32). 

Complementarmente e de acordo com os trabalhos arqueológicos efetuados para o RECAPE, são 
apresentadas medidas específicas desta natureza para as ocorrências n.º 1, 2, 3 e 4 (medidas n.º 33, 34 e 
35 e 36 da MAA). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

Fase de Execução da Obra 

42. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, 
nomeadamente através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de 
forma a minimizar eventuais riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em 
conta os períodos de maior precipitação. 

Verifica-se que na MAA do PAA estão inseridas medidas visando acautelar o cumprimento dos aspetos 
mencionados nesta medida da DIA. 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

43. Dado o relevo por vezes muito acentuado, a seleção dos locais e a implementação na 
fase de obra deve ter apoio geotécnico sempre que considerado tecnicamente 
necessário, com particular atenção em zonas de encosta e em áreas superficiais 
caracterizadas por estado de alteração mais avançado. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 16). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

44. Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones, como carvalhos (Quercus 
robur e Q. pyrenaica), sobreiros (Quercus suber), azevinhos (Ilex aquifolium), amieiros, 
(Alnus glutinosa), freixos (Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix sp.) devem ser 
sinalizados junto às áreas a intervencionar, de forma a evitar a sua afetação e/ou 
destruição. A decisão sobre os exemplares a sinalizar deve ser tomada no local. Esta 
sinalização deve ser mantida durante o período em que a obra decorre no local de cada 
apoio. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 38). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

45. No caso de virem a ser afetadas áreas de regeneração natural de carvalho-negral 
(Quercus pyrenaica) ou sobreiro (Quercus suber), deve procurar-se evitar a eliminação 
dos exemplares destas espécies, aquando da abertura da faixa de proteção à linha. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 39). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 
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46. Deve evitar-se o alargamento de caminhos junto aos quais se verifique a presença de 
azevinhos. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 40). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

47. A desmatação deve ser limitada à área essencial para o bom funcionamento da obra, 
devendo proceder-se, sempre que possível, apenas ao decote da vegetação, evitando a 
abertura de espaços que potenciam a invasão de espécies exóticas invasoras. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 45). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

48. Deve ser instalada sinalização das linhas com BFD (Bird Flight Diverters) nas áreas dos 
vales dos grandes rios, uma vez que estes constituem corredores preferenciais para a 
dispersão de aves de rapina e outras planadoras. Assim, devem ser sinalizados os vãos 
da linha elétrica que atravessam os corredores ecológicos que decorrem ao longo dos 
rios Ave e Cávado, numa faixa de 1 km. Deve ser ainda sinalizado o troço que atravessa 
o rio Neiva, também numa faixa de 1 km. 
Esta sinalização deve ser feita através de sinalizadores em espiral de fixação dupla, de 
35 cm de diâmetro, em cores vermelha e branca, devendo as referidas cores ser 
alternadas em cada cabo de terra, de forma a que resulte um perfil de um sinalizador 
em cada 10 m, ou seja, os sinalizadores devem ser dispostos de 20 em 20 m, 
alternadamente em cada cabo de terra. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 48). 

De acordo com a apreciação efetuada no âmbito da medida de minimização 9, considera-se assegurado o 
cumprimento desta disposição da DIA, no que é aplicável ao presente projeto. 

 

49. A abertura de acessos aos locais de implantação dos apoios deve ser reduzida ao 
estritamente necessário, devendo ser utilizados, sempre que possível, acessos já 
existentes. Os novos acessos a abrir devem evitar a afetação de afloramentos rochosos. 

Embora esta medida de minimização refira a abertura de novos acessos para a implantação dos apoios, 
verifica-se que apenas em três dos 50 apoios serão utilizados exclusivamente acessos já existentes, com 
ou sem melhoria. 

Todavia, não se verifica neste aspeto uma desconformidade com o definido na DIA, admitindo-se que a 
abertura de novos acessos se mantém dentro do estritamente necessário. 

Verifica-se ainda que não são afetados afloramentos rochosos com a abertura destes novos acessos, tal 
como definido nesta disposição da DIA. 

 

50. Deve ser evitada a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de 
acessos temporários; quando absolutamente necessários, os mesmos devem ser alvo 
de recuperação assim que possível, para sua rápida estabilização. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 14). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 
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51. A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e deve estar 
devidamente balizada. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 37). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

52. Devem ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não 
perturbem a execução da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser 
devidamente sinalizados. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 41). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

53. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas 
estritamente necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e a construir, 
quer no terreno envolvente aos apoios. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 44). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

54. As terras provenientes da decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na 
recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do 
projeto. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 119). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

55. Todas as áreas afetadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas durante a 
obra, devem ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração 
natural da vegetação, ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua reativação. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 120). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

56. Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum devem ser usadas 
espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 
território nacional. Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem 
conformados e em boas condições fitossanitárias. Devem ser privilegiadas as espécies 
da flora local. 

Verifica-se que, na informação apresentada, não se encontra previsto o cumprimento desta medida de 
minimização. 

Assim, considera-se que não estando assegurado o cumprimento desta disposição a DIA, a mesma deverá 
ser incluída no PAA. 
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57. Após desativação dos estaleiros deve proceder-se à recuperação da área afetada, com 
reposição da ocupação do solo anterior. 

O RECAPE integra esta medida na MAA do PAA (medida n.º 118). 

Verifica-se assim que se encontra assegurado o cumprimento desta disposição da DIA. 

 

Fase de Execução da Obra e Fase de Exploração 

58. Assegurar o encaminhamento das águas residuais do tipo doméstico para uma ETAR 
urbana devidamente licenciada. 

59. Na abertura e manutenção da faixa de proteção da linha elétrica não deve proceder-se 
ao corte de exemplares arbóreos de carvalho (Quercus robur e Q. pyrenaica) ou 
sobreiro (Quercus suber), os quais devem ser apenas alvo de decote, sem prejuízo do 
cumprimento da distância mínima entre copas estabelecida no n.º 1 do ponto A) do 
Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

No RECAPE é referido que "A REN, S.A. compromete-se em assegurar o cumprimento das medidas de 
minimização n.º 58 e 59 da DIA em fase de exploração da linha". 

Por outro lado, verifica-se que a medida de minimização 59 foi inserida na MAA do PAA (medida n.º 59), 
pelo que está assegurado o seu cumprimento durante a fase de execução da obra. 

Já no que se refere à medida de minimização 58, tal não se verifica, pelo que a mesma deverá ser incluída 
no PAA. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos 
troços T4, T5 e T16", durante 15 dias úteis, de 2 a 20 de novembro de 2015. 

Durante o período da Consulta Pública foram recebidos 24 pareceres e cerca de 200 exposições tipo 
(ou seja, que são todas iguais entre si), provenientes de autarquias locais, entidades públicas e privadas, 
movimentos de cidadãos, bem como de um cidadão a título particular. A proveniência dos pareceres 
recebidos é a seguinte: 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas 
 Direção-Geral do Território 
 Estado-Maior da Força Aérea 
 ANA – Aeroportos de Portugal 
 Câmara Municipal de Ponte de Lima 
 Câmara Municipal de Póvoa de Varzim 
 Câmara Municipal de Barcelos 
 Junta da União das freguesias de Alvito (São Pedro e São Martinho) e Couto (Barcelos) 
 Junta de Freguesia de Vila Seca (Barcelos) 
 Junta da União das freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria (Barcelos) 
 Junta de Freguesias de Vila Cova e Feitos (Barcelos) 
 Junta de Freguesia de Cossourado (Barcelos) 
 Junta de Freguesia de Paradela (Barcelos) 
 Junta de Freguesia de Aborim (Barcelos) acompanhado de cerca de 160 exposições tipo 
 Juntas de Freguesias de Airo e de Arcozelo (Barcelos) e cerca de 110 exposições tipo 
 Junta de Freguesia de Areias (Barcelos) acompanhado de cerca de 28 exposições tipo 
 Junta de Freguesia de Macieira de Rates (Barcelos) 
 Junta de União de freguesias de Carreira e Fonte Coberta (Barcelos) 
 Junta de União de freguesias de Barcelos, Vila Boa, Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) 

(Barcelos) 
 Junta de União de Freguesias de Negreiros e Chavão (Barcelos) 
 Junta de Freguesia de Remelhe (Barcelos) 
 Junta de Freguesia de Panque (Barcelos) 
 Junta de Freguesia de Perelhal (Barcelos) 
 João Paulo Matias, residente na freguesia de Carapeços (Barcelos) 

As posições transmitidas nos pareceres recebidos, por parte das autarquias locais, dos movimentos de 
cidadãos, bem como de um cidadão a título particular, são, de um modo geral, claras e podem ser 
sintetizadas da seguinte forma: contra a construção do projeto ou de um troço específico, posição que é 
partilhada por praticamente todos os contributos. 

Das principais razões apontadas para a tomada de posição desfavorável destacam-se as seguintes: 

 Impactes na saúde pública 
 Impactes paisagísticos 
 Impactes no turismo 
 Impactes no património histórico, urbanístico, arquitetónico e ambiental 

- Monte Lousado – União de Freguesias de Alvito (S. Pedro e S. Martinho) e Couto (Barcelos) 
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- Castro de S. Mamede, Pendo do ladrão, Miradouro do Monte da Guarita, Ruínas da Capela de 
S. Mamede – Freguesia de Vila Cova e Feitos (Barcelos) 

- Castro S. Simão, no alto do Monte S. Simão, um dos pontos mais altos da freguesia – Freguesia 
de Cossurado (Barcelos) 

 Impactes na ecologia 
 Desvalorização de propriedades 

A Câmara Municipal de Barcelos refere que o traçado apresentado e as opções da sua localização, 
contrariam manifestamente, o interesse público concelhio, em sede de ambiente e ordenamento do 
território, na medida em que o traçado proposto no EIA e objeto de DIA rasga o concelho de Norte a Sul 
abrangendo a área territorial de 19 freguesias ou uniões de freguesias. 

O município de Barcelos reconhece e facilmente comprovará que existem alternativas que produziriam um 
impacte mais reduzido no concelho que se adaptavam com mais rigor aos objetivos pretendidos pela REN, 
uma vez que o corredor que integra a DIA permite a obtenção dos seguintes resultados: 

 Não garante o afastamento ou minimiza o atravessamento de espaços urbanos; 

 O traçado proposto pela REN sobrepõe-se na quase totalidade a perímetros urbanos em 3 pontos 
do território numa área significativamente superior a 83,8 ha; 

 Atravessa marginalmente a UOPG 6 em Vila Frescaínha São Pedro (proposta PDM 2015); 

 Atravessa zonas de edificação dispersa; 

 Em todas as situações de proximidade a habitações não procura um corredor livre de 100 m para 
a passagem da linha e sobrepassa habitações; 

 Afetação de zona de exploração dos espaços industriais e de outros espaços com usos e atividades 
sensíveis; 

 Afetação de áreas patrimoniais classificadas ou protegidas, uma vez que atravessa o Caminho 
Português de Santiago comprometendo irreversivelmente a sua fruição por parte dos peregrinos, 
adulterando a paisagem; 

 Atravessa marginalmente os Bens Imóveis Classificados e ou em Vias de Classificação de relevo 
incontornável no concelho; 

 Compromete visualmente o Centro Histórico da Cidade. 

Salienta que a proposta não minimiza o impacte fortemente negativo do ponto de vista urbano, estético e 
paisagístico, dado que a maior parte das LMAT se encontram implantadas nas linhas ao longo das zonas 
de cumeada, em terrenos abertos e de edificação dispersa afetando significativamente situações de forte 
acessibilidade visual, não privilegiando espaços contidos. 

Apresenta-se, ainda, um quadro síntese com a posição das autarquias: 
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AUTARQUIAS POSIÇÃO 
Município de Póvoa de Varzim 

Câmara Municipal de Póvoa de Varzim Favorável ao T5 
Município de Barcelos 

Câmara Municipal de Barcelos Desfavorável 
Junta da União de Freguesia de Alvito 

(S. Pedro e S. Martinho) e Couto Desfavorável 

Junta de Freguesia de Vila Seca Desfavorável 
Junta de Freguesia de Airo Desfavorável 

Junta de Freguesia de Arcozelo Desfavorável 
Junta de União de Carreira e Fonte Coberta Desfavorável 

Junta de União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa, 
Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) Desfavorável 

Junta de União de Freguesias de Negreiro e Chavão 
(Barcelos) Desfavorável 

Junta de Freguesia de Vila Cova e Feitas Desfavorável 
Junta de Freguesia de Cossurado Desfavorável 

Junta de Freguesia de Panque Desfavorável – T16 
Junta de Freguesia de Aborim Desfavorável – T16 

Junta de Freguesia de Paradela Desfavorável 

Junta de Freguesia de Macieira de Rates 

Desfavorável 
 Apoio 76 

proximidade a uma zona habitacional e de atividades 
económicas 

 Apoio 78 
atravessa uma zona residencial e de atividades económicas 

 Apoio 79 
proximidade de uma exploração de atividades económicas 

Junta de Freguesia de Milhazes, Vilar de Figos e Faria Desfavorável 
Junta de Freguesia de Perelhal Desfavorável 
Junta de Freguesia de Remelhe Desfavorável 

Município de Ponte de Lima 
Câmara Municipal de Ponte de Lima Desfavorável 

 

O particular (João Paulo Matias), residente na freguesia de Carapeços (Barcelos) manifesta-se contra 
qualquer traçado da linha em avaliação. 

A Direção-Geral do Território refere o seguinte: 

 Relativamente à Rede Geodésica Nacional, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, 
que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 m de raio e assegurado 
que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das 
respetivas minutas de triangulação. Em anexo ao parecer envia uma lista com os vértices 
geodésicos cujas visibilidades poderão ser afetadas por este projeto; 

 No que respeita à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), verifica que existe 
apenas uma marca de nivelamento que poderá ser afetada por este projeto, cuja integridade física 
deverá ser preservada. A sua descrição encontra-se no documento em anexo; 

 De modo a que a DGT possa efetuar a análise do projeto em consideração, solicita o envio das 
coordenadas das infraestruturas a implantar (subestações e apoios da linha elétrica), com indicação 
do respetivo sistema de referência, assim como a altura máxima das mesmas. 

Relativamente à cartografia, refere que: 

 Existem várias peças gráficas sem coordenadas e sem quadrícula, e outras que embora apresentem 
coordenadas estas estão introduzidas dentro do conteúdo cartográfico; 

 Na peça gráfica “D2_0704_0002_AreasFlorestaisElevadoRiscoIncendioRiscoErosao.pdf” a 
montagem das folhas da carta 1:25 000 do Centro de Informação Geoespacial do Exército está 
incorreta verificando a existência de desvios nas ligações das folhas; 
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 Na mesma peça gráfica a simbologia aplicada para representação da informação temática não 
permite a leitura do conteúdo da respetiva carta base; 

 A fim de comprovar a não violação dos direitos de autor, consignados no artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 195/95, de 28 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, 
de 19 de setembro, deverá ser anexada ao relatório do projeto declaração passada pelo Centro de 
Informação Geoespacial do Exército, indicando a finalidade de utilização da cartografia licenciada, 
o formato dos dados (vetor e/ou raster) e o sistema de georreferência em que esses dados foram 
disponibilizados; 

 No ficheiro “K2-RelPatrimonial.pdf” são utilizados ortofotos não oficiais nem homologados; 
 As entidades “Atlas Koechin – Engineering a Better Future”, “ECORED” e “REN” não estão registadas 

na DGT por meio de mera comunicação prévia para exercício de atividades de produção de 
cartografia, pelo que as peças gráficas por elas produzidas não têm suporte legal para fins de 
utilização pública. 

Quanto aos limites administrativos a DGT refere que: 

 As peças desenhadas apresentadas contêm a representação dos limites administrativos do 
concelho/freguesia e a referência na legenda aos mesmos, bem como a versão da CAOP utilizada, 
a CAOP 2014, à exceção do ficheiro B8–Cartografia1-2000.pdf, o qual não contém a referência na 
legenda à versão da CAOP utilizada, devendo por isso ser devidamente corrigido; 

 Os limites administrativos das referidas freguesias têm origem, desde a CAOP v2.0 publicada em 
2003, na Base Geográfica da Referenciação de Informação (BGRI), limites obtidos pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE) e pelo Instituto Geográfico do Exército (IGeoE), na altura dos trabalhos 
dos Censos 2001. Não voltou a ocorrer nenhuma atualização nos referidos limites administrativos. 

Assim, o parecer da DGT é desfavorável até que sejam resolvidas as questões de carácter técnico e legal 
acima referidas. 

O Estado-Maior da Força Aérea informa que a instalação pretendida não se encontra abrangida por 
qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea. 

Refere, ainda, que a sinalização diurna e noturna deverá estar de acordo com as normas expressas no 
documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, do INAC. 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas refere que, no âmbito das áreas de competência daquela 
Direção Regional, em particular no que diz respeito aos solos e respetivo uso agrícola, não tem sugestões 
a apresentar. 

A ANA-Aeroportos de Portugal constata estarem contempladas as condicionantes aeronáuticas civis. 

 

Comentários da CA 

Na sequência dos aspetos identificados e apontados nas exposições recebidas, tecem-se os seguintes 
comentários: 

 DGT 

No que concerne à Rede Geodésica Nacional e à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão 
(RNGAP), considerando o exposto no RECAPE no âmbito da Condicionante 13 e objeto de análise 
no presente Parecer, deverá ser assegurado o cumprimento dos aspetos identificados pela DGT. 
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Por outro lado, deverá ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos técnicos e 
legais relativos à cartografia utilizada. 

 Autarquias e cidadãos 

Os aspetos manifestados pelas autarquias locais e movimentos de cidadãos são, na sua essência, 
semelhantes ao anteriormente transmitido no âmbito da Consulta Pública realizada no âmbito do 
procedimento de AIA do Estudo Prévio. 

Na sequência da avaliação efetuada no âmbito do procedimento de AIA, considerando a análise 
comparativa de alternativas então apresentadas, foi selecionada a solução de corredor para 
desenvolvimento do Projeto de Execução no interior do mesmo que se apresentou como 
globalmente menos desfavorável. Nesse âmbito, tendo sido efetuada a análise das preocupações 
transmitidas no âmbito da Consulta Pública então realizada, na globalidade, as preocupações 
manifestadas e os principais impactes referenciados foram devidamente considerados na 
apreciação técnica efetuada. Na generalidade, a seleção do corredor para a linha elétrica e 
localização da subestação ambientalmente preferencial, permitiu atender a grande parte das 
manifestações transmitidas no âmbito da Consulta Pública, permanecendo inevitavelmente algumas 
divergências a que não foi possível dar resposta. 

Para o desenvolvimento do Projeto de Execução, objeto da presente análise, a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) então emitida definiu critérios a adotar, em matéria de planeamento da 
colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da linha elétrica (com possibilidade de ajuste 
da linha dentro do próprio corredor), estando ainda prevista a adoção de medidas de minimização, 
bem como a possibilidade de ajuste da linha de acordo com o estabelecido. 

O RECAPE, objeto da presente análise, reporta-se ao Projeto de Execução da Linha Ponte de Lima 
– Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16, de acordo com a solução aprovada 
na DIA emitida. Por sua vez, a zona intermédia do traçado da linha elétrica será analisada no âmbito 
de novo procedimento de AIA, considerando a comparação entre a opção anteriormente submetida 
no âmbito do procedimento de AIA já anteriormente realizado (e aprovada na DIA) e uma nova 
solução alternativa. 

Por outro lado, a subestação de Ponte de Lima não é objeto de análise no presente RECAPE, 
devendo ser objeto de um RECAPE específico. 

A análise presentemente efetuada, tendo por objetivo a verificação do cumprimento do Projeto de 
Execução relativamente às disposições da DIA emitida, permite concluir que, na generalidade, tal 
foi alcançado. Na sequência desta análise será emitida nova decisão (DCAPE – Declaração de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução) com os aspetos que deverão ser atendidos para 
concretização do Projeto de Execução agora apresentado. Refira-se que o traçado da linha definido 
em Projeto de Execução não sobrepassa habitações, tendo sido adotado o traçado visando a 
minimização da sua afetação, bem como de todas as outras condicionantes presentes no território 
atravessado pelo projeto, em cumprimento do definido na DIA. No entanto, permanecem 
inevitavelmente algumas divergências a que não foi possível dar resposta. 

Acresce referir que o projeto da LPTL.VNF, a 400 kV tem o estatuto especial de PIC (Projeto de 
Interesse Comunitário), conforme consta do Regulamento Delegado (EU) n.º 1391/2013 (PIC 
nr. 2.17). 
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 Junta de Freguesia de Macieira de Rates 

De acordo com a informação apresentada no RECAPE, o traçado da linha foi definido no interior do 
corredor aprovado na DIA procurando dar cumprimento às disposições definidas na mesma, 
verificando-se que para algumas situações muito particulares, tal não foi possível, sendo que, no 
que releva para o mencionado por esta junta de freguesia, procurou-se maximizar a distância a 
todas as edificações existentes na proximidade da linha. 

 Junta de Freguesia de Panque 

Relativamente ao manifestado por esta junta de freguesia, que especificamente se pronuncia 
desfavoravelmente ao troço T16 pela sobreposição a habitações, há a referir que o traçado da linha 
definido em Projeto de Execução (de acordo com a informação apresentada para análise) não 
sobrepassa habitações, tendo sido adotado o traçado visando a minimização da sua afetação, em 
cumprimento do definido na DIA. 

 Junta de Freguesia de Aborim 

Relativamente ao manifestado por esta junta de freguesia que especificamente se pronuncia 
desfavoravelmente ao troço T16, manifestando preocupação por desconhecer a continuação do 
traçado do projeto da linha, há a referir que o traçado da zona intermédia da linha será analisado 
no âmbito de novo procedimento de AIA (referente ao mencionado troço intermédio), considerando 
a comparação entre a opção anteriormente submetida no âmbito do procedimento de AIA já 
realizado (e aprovada na DIA) e uma nova solução alternativa. 
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6. CONCLUSÕES 

Entre agosto de 2013 e janeiro de 2015 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2687 relativo ao Estudo 
Prévio do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, 
a 400 kV", ao abrigo do regime jurídico de AIA definido no 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). 

O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" 
submetido a procedimento de AIA em agosto de 2013 envolvia a construção de duas linhas duplas trifásicas 
de muito alta tensão (LMAT) e de uma subestação: 

 Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" (subestação esta objeto de 
avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA e que entretanto passou a ser designada como 
subestação de Vila Nova de Famalicão) e a subestação de "Vila Fria B"; 

 Subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV; 
 Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha (REE). 

Tratando-se de um projeto que envolvia uma interligação com a Rede Elétrica de Espanha (REE), em 
cumprimento do previsto no "Protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa o Governo do 
Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com efeitos 
transfronteiriços", foram efetuadas as necessárias diligências para consulta ao Reino de Espanha sobre o 
interesse em participar no procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

Em agosto de 2014, a REN, S.A. solicitou à APA a "(...) retirada da linha entre a futura subestação designada 
"Vila Fria B" e a subestação de Fonte Fria (em Espanha)"do procedimento de AIA em curso, tendo-lhe sido 
transmitido que, verificando-se que o pedido em causa não prejudicava a avaliação dos restantes elementos 
que integram o projeto submetido a AIA, se considerou não haver impedimento que obstasse à aceitação 
do pedido apresentado. 

Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se: à Linha 
dupla a 400 kV, entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a subestação de "Vila Fria B"; e à 
subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV. 

Assim, a decisão emitida (DIA) reflete a análise e seleção de alternativas considerando esta alteração. 

Por outro lado, face a esta alteração, ficou sem efeito a necessidade de pronúncia por parte do Governo 
do Reino de Espanha, uma vez que os elementos do projeto que se mantiveram em avaliação já não eram 
suscetíveis de provocar impactes transfronteiriços. 

Deste modo, sem prejuízo da designação do projeto, em 22 de janeiro de 2015 foi emitida, pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto Autoridade de AIA, Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
reportando-se exclusivamente ao Eixo da RNT entre "Vila do Conde" e "Vila Fria B", com decisão Favorável 
Condicionada para: 

 Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B" 
- corredor formado pelos troços T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16 

 Subestação de "Vila Fria B" - Localização A 

De referir que a subestação de "Vila Fria B" passou entretanto a ser designada como subestação de Ponte 
de Lima, tendo esta linha passado a ser designada por Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 
400 kV. 
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Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução da linha elétrica para o corredor 
aprovado, tendo sido elaborado um RECAPE visando demonstrar o cumprimento das disposições 
estabelecidas na DIA. 

O Projeto de Execução da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV e respetivo RECAPE 
foram remetidos pela DGEG à APA em maio de 2015. 

Entretanto, segundo o referido no presente RECAPE, a Câmara Municipal (CM) de Barcelos "(...) tomou a 
iniciativa junto da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) de chamar a atenção para a revisão em curso 
do PDM no âmbito do qual o corredor aprovado colocava fortes condicionalismos os quais poderiam ser 
mitigados através de outro corredor alternativo". 

Com vista a avaliar essa possibilidade a REN, S.A. solicitou à APA a suspensão da instrução do RECAPE, 
tendo participado numa reunião realizada no 18/06/2015 na SEA (que contou com a presença da APA e da 
CM de Barcelos) na qual foram tomadas as seguintes decisões: 

 Proceder à reformulação do RECAPE (no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687), abrangendo, 
de acordo com a solução aprovada na DIA, os troços T4, T5 e T16 e a alternativa A de localização 
da subestação de Vila Fria B (que entretanto passou a designar-se como subestação de Ponte de 
Lima); 

 Elaboração de um novo EIA relativo à zona intermédia do traçado, procedendo à análise 
comparativa entre a opção anteriormente submetida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687 
(e aprovada na DIA) e a sugestão apresentada pela CM de Barcelos. 

Este EIA seria apresentado com o projeto em fase de Projeto de Execução para todas as alternativas 
a serem submetidas. 

Em concordância com estas decisões, a REN, S.A. solicitou à APA a retirada da avaliação do RECAPE 
anteriormente submetido. 

Assim, na sequência do acima referido, o RECAPE objeto da presente análise reporta-se ao Projeto de 
Execução da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16, de acordo 
com a solução aprovada na DIA emitida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687. 

Por sua vez, de acordo com o exposto no RECAPE, a subestação de Ponte de Lima não é objeto de análise 
no presente RECAPE, devendo ser objeto de um RECAPE específico. 

O Projeto de Execução prevê a construção dos seguintes apoios: 

 Apoios 1 a 18 - entre a subestação de Ponte de Lima e o apoio P18 (T16 da DIA) 

Este troço, com 18 apoios, tem uma extensão total de cerca de 7,2 km. 

De referir que os apoios 1, 2 e 3 situam-se dentro da área de implantação selecionada na DIA para 
a subestação de Ponte de Lima (localização A). 

 Apoios 66 a 98/107 - do apoio P66 até à subestação de Vila Nova de Famalicão (T4 e T5 da DIA) 

Este troço, com 33 apoios, tem uma extensão total de cerca de 14,8 km, sendo que um deles (o 
apoio P98/107) já existe e é comum à linha Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF), a 400 kV. 

De evidenciar que o apoio P66 constitui um apoio de transição, antecedendo o apoio P67 inserido 
no troço T5. O apoio P66, localizado no troço T9 (troço este que não é objeto de análise neste 
RECAPE) foi incluído no presente Projeto de Execução, sendo referido no RECAPE que tal resultou 
de necessidade identificada no âmbito do desenvolvimento do projeto. 
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Por sua vez, há ainda a referir o apoio P18, que estando localizado no troço T16, constitui 
igualmente um apoio de transição, antecedendo o apoio P19 do troço T15 (troço este que não é 
objeto de análise neste RECAPE). 

Assim, para concretização do projeto está prevista a construção de 21,9 km de linha dupla com 50 novos 
apoios. De referir que o projeto contempla 51 apoios, sendo que, tal como acima mencionado, um dos 
apoios (o apoio P98/107) é comum à Linha Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF). 

Numa primeira fase, a Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão (LPTL.VNF), a 400 kV, será equipada 
apenas com um terno, pelo que será licenciada como linha simples. 

A subestação de Ponte de Lima, que será alvo de um RECAPE específico, tem localização prevista no centro 
da localização A aprovada na DIA e, de forma a ligar o início da linha aos troços aprovados, verificou-se a 
necessidade de implantar apoios dentro desta área, designadamente os apoios 1, 2 e 3. 

Por outro lado, de forma a dar cumprimento ao definido nas Condicionantes 5 e 7 da DIA, no decorrer do 
desenvolvimento do projeto de execução verificou-se a necessidade de colocar apoios no exterior dos troços 
aprovados, nomeadamente: 

 Apoio 5 - para dar cumprimento à Condicionante 7, foi necessário colocar este apoio cerca de 
50 m fora do troço de modo a não localizar o traçado longitudinalmente nos vales e cumeadas e 
afastando-o tanto quanto possível das linhas de água e das linhas de festo; 

 Apoios 84 a 86 - para dar cumprimento à Condicionante 5 foi necessário localizar os apoios no 
exterior do limite nascente do troço aprovado para evitar a demasiada aproximação ao aglomerado 
de Gresufes. 

Este projeto, estando incluído no PDIRT 2014-2023, faz parte de um novo eixo da RNT a concretizar no 
Minho com início na zona do Porto (Alfena/Sobrado) e inclui uma nova interligação com a Rede Elétrica de 
Espanha. O referido eixo da RNT inclui assim: 

 Duas novas subestações, respetivamente de Vila Nova de Famalicão e de Ponte de Lima; 

 Três linhas aéreas, designadamente: 

 Linha Recarei-Vila Nova de Famalicão/Vermoim-Vila Nova de Famalicão (troço comum) a 400 kV; 

 Linha Ponte de Lima - Espanha a 400 kV; 

 Linha Ponte de Lima - Vila Nova de Famalicão a 400 kV, que corresponde ao presente projeto. 

O desenvolvimento da RNT no Minho entre a zona do grande Porto e a Galiza irá potenciar a sua 
aproximação a centros de consumos importantes, como a área de Vila do Conde/Póvoa de Varzim/Vila Nova 
de Famalicão e a zona ao longo do rio Minho, além de ser essencial para atingir a meta de 3 000 MW de 
capacidade de interligação no âmbito do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade). 

O reforço de abastecimento da Rede Nacional de Distribuição (RND) constitui outro objetivo fundamental, 
abrangendo a abertura da nova subestação de Vila Nova de Famalicão (SVNF) e a extensão dos 400 kV à 
zona de Viana do Castelo, mediante a construção da nova subestação de Ponte de Lima. 

Por outro lado a criação deste novo eixo a 400 kV entre o Minho e a Galiza irá proporcionar um aumento 
do valor das capacidades de trocas, em ambos os sentidos. Atualmente, o grande fluxo de entrada 
permanente de energia na atual única linha de 400 kV transfronteiriça desta área, a linha dupla Alto Lindoso 
– Cartelle (Galiza), é por vezes responsável por limitações de importação face ao disparo simultâneo dos 
dois circuitos daquela linha, não apenas por sobrecargas induzidas noutras linhas da REN, S.A., como 
também pelos desvios angulares entre os barramentos de fronteira que se verificam no caso do seu disparo 
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e que condicionam a sua interligação, limitando, por conseguinte, o aumento dos níveis de capacidade de 
interligação. 

A concretização do projeto da LPTL.VNF, a 400 kV visa cumprir os seguintes objetivos específicos: 

 Reforçar o abastecimento à RND dos concelhos que atravessa, não só em termos de aumento da 
capacidade de transporte, como também em termos de qualidade de serviço; 

 Criar alternativas de escoamento da produção adicional de energia de origem hidroelétrica da bacia 
do Cávado (Salamonde II com 207 MW e Venda Nova III com 736 MW) da EDP–Produção e cuja 
construção está a terminar, em particular para a zona do Grande Porto e do distrito de Aveiro; 

 Criar condições para construir uma nova interligação com a Rede Elétrica de Espanha na zona do 
Minho, contribuindo assim para o reforço do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade). 

Refira-se ainda que o projeto da LPTL.VNF, a 400 kV tem o estatuto especial de PIC (Projeto de Interesse 
Comunitário), conforme consta do Regulamento Delegado (EU) n.º 1391/2013 (PIC nr. 2.17). 

De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o traçado atravessa, segundo a divisão administrativa 
em NUTS II, a região Norte, e em NUTS III, as sub-regiões do Grande Porto, Ave, Cávado e Minho-Lima. 

O traçado atravessa os distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga, nos concelhos de Ponte de Lima 
(Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato; Navió e Vitorino de Piães; Poiares), Barcelos (Cossourado; Panque; 
Aborim; Paradela; União das freguesias de Chorente, Góis, Courel, Pedra Furada e Gueral; Rates; Macieira 
de Rates; União das freguesias de Negreiros e Chavão; Balazar; União das freguesias de Gondifelos 
Cavalões e Outiz; Fradelos; União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada), Póvoa de 
Varzim (Rates e Balazar), Vila Nova de Famalicão (União das freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz; 
Fradelos) e Vila do Conde (União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada). 

Da apreciação efetuada pela CA, detalhadamente constante do presente Parecer, há a evidenciar os 
seguintes aspetos: 

 A localização dos três primeiros apoios (1, 2 e 3) tem repercussão na localização da subestação de 
Ponte de Lima, que não se encontra incluída na análise efetuada neste RECAPE. 

Efetivamente, a localização destes apoios está diretamente interrelacionado/dependente da 
localização da subestação, pelo que não se pode considerar validada a localização prevista para os 
mesmos, uma vez que a análise da subestação não foi incluída no presente RECAPE. 

Sublinhe-se que a localização a definir para a subestação encontra-se igualmente condicionada, 
nomeadamente pelos resultados das sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico a realizar 
na ocorrência n.º 103 do EIA (conforme a medida de minimização n.º 18 da DIA), resultados estes 
que poderão vir a alterar o ponto de partida da linha. 

Esta questão evidencia, assim, a necessidade da apresentação dos resultados das sondagens 
manuais preconizadas na DIA. 

Assim, em síntese, dado que não foram ainda efetuados e tidos em atenção os resultados dos 
trabalhos arqueológicos que validem não só a localização da subestação, bem como do pórtico de 
saída, não é possível verificar cabalmente a conformidade dos três primeiros apoios da linha. 

 Deverá proceder-se à apresentação do Plano de Acessos e do Plano de Acompanhamento Ambiental 
reformulados, de modo a colmatar as lacunas identificadas na caracterização da situação de 
referência, com vista a ser dado cumprimento ao definido na DIA, nomeadamente ao nível do 
Património cultural. 
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 Necessidade de apresentação de um Estudo de Impacte Sonoro complementar, de modo a dar 
cumprimento ao definido no Elemento 2 da DIA. 

 Necessidade de reformulação do Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, no que concerne aos 
recetores/aglomerados e momentos de medição. 

 Necessidade de ser dado cumprimento ao definido no n.º 2 do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, com a redação atual, mediante despacho conjunto dos ministros competentes em razão 
da matéria, de modo a ser efetuado o levantamento da proibição estipulada no n.º 1 do artigo 1º 
deste diploma, que refere que nestas áreas é proibida a construção de quaisquer edificações ou 
construções, bem como a alteração à morfologia do solo ou do coberto vegetal. 

 Necessidade de autorização da assembleia de compartes da unidade de baldio interferida pelo 
projeto sujeita ao regime florestal parcial e que faz parte integrante do perímetro florestal de Entre 
Lima e Neiva, uma vez que haverá uma alteração temporária do seu uso, com implicações no 
previsto no respetivo plano de utilização dos baldios. 

 Necessidade de demonstração do cumprimento dos aspetos apontados pela Direção-Geral do 
Território (DGT) no âmbito da Consulta Pública, no que concerne à Rede Geodésica Nacional e à 
Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP). 

Desta forma, face ao exposto, considera-se que, se forem, remetidos os elementos especificados e 
efetuadas as alterações/correções mencionadas ao longo do presente Parecer, aspetos que se encontram 
sistematizados no capítulo seguinte, se pode concluir que o Projeto de Execução da "Linha Ponte de Lima 
– Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16" cumpre a DIA. 

Relativamente à conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial (IGT’s) e atendendo 
que o n.º 6 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 47/2014, de 24 de março, determina que “A desconformidade do projeto com os instrumentos de gestão 
territorial aplicáveis não condiciona o sentido de decisão da DIA”, para a construção da linha, deverão ser 
obtidos os reconhecimentos de interesse municipal necessários à adequação do projeto nos normativos 
regulamentares dos instrumentos de gestão de território em vigor para o local da implementação do projeto 
nos diversos concelhos. 

Deste modo, na fase de licenciamento do projeto, as questões relativas aos IGT’s deverão estar 
devidamente acauteladas, devendo ser dado conhecimento à autoridade de AIA. 
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7. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA "LINHA PONTE 
DE LIMA – VILA NOVA DE FAMALICÃO, A 400 KV, NOS TROÇOS T4, T5 E T16" 

 

CONDIÇÕES A CUMPRIR 

A) PREVIAMENTE À EMISSÃO DA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

Apresentar à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 

1. Nota Técnica referente à localização dos apoios 1, 2 e 3, bem como do pórtico, a qual deve atender 
aos resultados das sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico a realizar na ocorrência n.º 103 
do EIA, conforme a medida de minimização n.º 18 da DIA. 

Em função dos resultados alcançados, deverá ser equacionada a eventual relocalização dos apoios 
1, 2 e 3, dado que a localização destes apoios, bem como do pórtico, constituindo o ponto de partida 
da linha, estão diretamente dependentes da localização a definir para a subestação, localização esta 
que, de acordo com o definido na medida de minimização n.º 18 da DIA, está dependente dos 
resultados das sondagens a realizar. 

2. Plano de Acessos e Plano de Acompanhamento Ambiental reformulados de acordo com as 
orientações do Parecer da CA e da DCAPE, nomeadamente: 

a) Apresentação dos resultados da prospeção das áreas dos traçados dos acessos que no 
RECAPE ainda não foram prospetadas; 

b) Representação cartográfica do plano de acessos à escala 1:2 000; 

c) Na cartografia as ocorrências patrimoniais deverão encontrar-se referenciadas com o 
respetivo número de inventário. 

d) Volume de terras previstos e/ou resultantes da execução dos acessos novos e a melhorar, 
com identificação de eventuais áreas de depósito. 

O Plano de Acessos e o Plano de Acompanhamento Ambiental reformulados deverão ainda incluir os 
aspetos identificados na presente decisão e que deverão ser cumpridos na realização da obra. 

3. Estudo de Impacte Sonoro complementar, em cumprimento do definido no Elemento 2 da DIA, que 
inclua: 

a) Campanha de caracterização da situação preexistente (complementar ao apresentado no 
âmbito deste RECAPE), que permita avaliar a situação preexistente nos recetores sensíveis 
remanescentes; 

b) Estimativas complementares do ruído particular, do ruído ambiente e do nível de avaliação 
(este último, se necessário) para avaliação de impactes no ambiente sonoro; 

c) Avaliação complementar de impactes no ambiente sonoro, tendo em atenção os resultados 
obtidos e eventual dimensionamento das medidas de minimização necessárias. 

4. Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro reformulado no que concerne aos 
recetores/aglomerados e momentos de medição, de modo a atender aos seguintes aspetos: 
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a) Atendendo aos trabalhos adicionais a desenvolver, no âmbito do Estudo de Impacte Sonoro 
complementar, o Plano de Monitorização deverá ser complementado, de modo a incluir os 
recetores/aglomerados em falta; 

b) Deverá ser prevista a realização de uma campanha de monitorização prévia ao início das 
obras, para se ter uma caracterização de referência relativamente ao ambiente sonoro 
existente, previamente à realização das operações de construção e de exploração. 

Caso a construção do projeto ocorrerá num prazo até 2 anos, atendendo ao trabalho já 
realizado e a realizar (no âmbito do Estudo de Impacte Sonoro complementar), poder-se-á 
considerar que as medições efetuadas para caracterização da situação existente se manterão 
representativas. Neste caso, não será necessário proceder à realização da campanha de 
monitorização prévia (acima mencionada); 

c) A monitorização na fase de exploração deverá ser realizada no primeiro ano e no terceiro 
ano. Posteriormente, deverão ser realizadas novas medições, caso haja reclamações. 

A monitorização deverá abranger duas campanhas anuais: uma em período seco; outra em 
período húmido. 

5. Nas áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos deve ser dado cumprimento ao definido 
no n.º 2 do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, com a redação atual, mediante despacho 
conjunto dos ministros competentes em razão da matéria, de modo a ser efetuado o levantamento 
da proibição estipulada no n.º 1 do artigo 1º deste diploma, que refere que nestas áreas é proibida 
a construção de quaisquer edificações ou construções, bem como a alteração à morfologia do solo 
ou do coberto vegetal. 

6. Autorização da assembleia de compartes da unidade de baldio interferida pelo projeto sujeita ao 
regime florestal parcial e que faz parte integrante do perímetro florestal de Entre Lima e Neiva, uma 
vez que haverá uma alteração temporária do seu uso, com implicações no previsto no respetivo plano 
de utilização dos baldios. 

7. Demonstração do cumprimento dos aspetos apontados pela Direção-Geral do Território (DGT) no 
âmbito da Consulta Pública, no que concerne à Rede Geodésica Nacional e à Rede de Nivelamento 
Geométrico de Alta Precisão (RNGAP). 

B) EM SEDE DE LICENCIAMENTO 

Apresentar à entidade licenciadora os seguintes elementos: 

8. Parecer favorável do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) relativamente à afetação da servidão 
associada ao Aeródromo de Vilar da Luz. 

9. Demonstração de que as questões relativas à conformidade do projeto com os instrumentos de 
gestão territorial (IGT’s) estão devidamente acauteladas, designadamente da obtenção dos 
reconhecimentos de interesse municipal necessários à adequação do projeto nos normativos 
regulamentares dos instrumentos de gestão de território em vigor para o local da implementação do 
projeto nos diversos concelhos. Deverá ser dado conhecimento à autoridade de AIA. 

C) PREVIAMENTE AO INÍCIO DAS OBRAS 

Apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes elementos, que determinará que a 
obra possa ser iniciada: 
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10. Indicação do destino das terras sobrantes resultantes da abertura de caboucos dos apoios, uma vez 
que não se compreende a afirmação constante no RECAPE de que não irão existir terras sobrantes, 
dado que os caboucos ao serem ocupados com betão irão criar condições para que existam terras 
remanescentes cuja remoção terá de ser assegurada. 

11. Localização prevista para os estaleiros, com identificação dos recetores sensíveis mais próximos. 

12. Comprovativo da implementação do Plano de Comunicação. 

13. Proposta das áreas florestais ou de matos em que será promovida a substituição de espécies vegetais 
propiciadoras de risco de incêndio, por outras autóctones e suscetíveis de reduzir esse risco nas 
faixas de proteção das linhas elétricas. 

14. Demonstração, em caso de necessidade de corte de arvoredo em áreas submetidas ao regime 
florestal, seja para abertura de acessos, seja para a implementação da faixa de proteção, e 
considerando que o material lenhoso se encontra sob gestão do ICNF, de que estão reunidas as 
condições para que a sua retirada só seja concretizada após se proceder previamente à sua venda e 
respetiva repartição de receitas, assim como ao pagamento, por parte da REN, S.A., de eventuais 
indemnizações em consequência do seu corte prematuro. 

D) DURANTE A FASE DE CONSTRUÇÃO 

15. Apresentar à autoridade de AIA o Plano de monitorização dos campos eletromagnéticos 
acompanhado da respetiva validação por parte da Direção-Geral de Saúde (DGS). 

1. A autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. 

2. Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo 
caderno de encargos da empreitada, bem como no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) e na 
Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA). 

No Caderno de Encargos da Obra deverão constar todas as medidas referentes ao Património, bem 
como a Carta de Condicionantes com a implantação e identificação de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas, devidamente atualizados de acordo com o Parecer da CA sobre o RECAPE. 

3. Apresentação à Autoridade de AIA dos relatórios de monitorização com a periodicidade prevista em 
cada plano. 

4. Concretização integral das disposições constantes da presente decisão. 

Fase prévia à obra 

1. Realizar formação ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais 
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso 
dos trabalhos. 

OUTRAS CONDIÇÕES A CUMPRIR 
NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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Fase prévia à obra e de obra 

2. Implementar e cumprir o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) com as necessárias alterações 
decorrentes da presente decisão. 

3. Na definição de acessos evitar os melhores solos, as culturas mais importantes e as áreas classificadas 
como RAN. 

4. Sinalizar os acessos definidos para as operações de construção da linha, devendo ser impedida a 
circulação fora dos mesmos. 

Fase de obra 

5. Implementar e cumprir o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD) da obra. 

6. Não realizar atividades com explosivos aos fins-de semana, feriados e, nos dias úteis, fora do período 
diurno. 

7. Caso se verifique a necessidade de realização de deslocações com veículos pesados, as mesmas não 
se deverão aproximar de recetores sensíveis ou mesmo de aglomerados populacionais. 

8. A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente balizada. 

9. Garantir a limpeza regular dos acessos à área afeta a obra de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, por ação do vento, quer por ação da circularão de veículos e de 
equipamentos de obra. 

10. Os trabalhos de escavação e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

11. Os locais de depósito temporário das escavações decorrentes das atividades de construção da linha 
não devem afetar os seguintes biótopos: linha de água, matos (sempre que possível) e bosque de 
folhosas. 

12. Na definição dos locais para a colocação de apoios devem ser privilegiadas as extremas dos terrenos 
e a proximidade a acessos. 

13. Instalação dos dispositivos de balizagem aérea (sinalização para aeronaves e sinalização para aves). 

Nos vãos de atravessamento do rio Neiva (entre os apoios P13 e P15), garantir a colocação de uma 
sinalização intensiva, numa faixa de 1 km, para proteção da avifauna, como previsto no manual do 
ICNF (um BFD - Bird Flight Diverter - em cada 5 m, de 10 em 10 m, branco e laranja, alternadamente). 

Esta sinalização deve ser feita através de sinalizadores em espiral de fixação dupla, de 35 cm de 
diâmetro, em cores vermelha e branca, devendo as referidas cores ser alternadas em cada cabo de 
terra, de forma a que resulte um perfil de um sinalizador em cada 10 m, ou seja, os sinalizadores 
devem ser dispostos de 20 em 20 m, alternadamente em cada cabo de terra. 

14. Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones, como carvalhos (Quercus robur e 
Q. pyrenaica), sobreiros (Quercus suber), azevinhos (Ilex aquifolium), amieiros, (Alnus glutinosa), 
freixos (Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix sp.) devem ser sinalizados junto às áreas a 
intervencionar, de forma a evitar a sua afetação e/ou destruição. A decisão sobre os exemplares a 
sinalizar deve ser tomada no local. Esta sinalização deve ser mantida durante o período em que a obra 
decorre no local de cada apoio. 
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15. No caso de virem a ser afetadas áreas de regeneração natural de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) 
ou sobreiro (Quercus suber), deve procurar-se evitar a eliminação dos exemplares destas espécies, 
aquando da abertura da faixa de proteção à linha. 

16. Deve evitar-se o alargamento de caminhos junto aos quais se verifique a presença de azevinhos. 

17. A desmatação deve ser limitada à área essencial para o bom funcionamento da obra, devendo 
proceder-se, sempre que possível, apenas ao decote da vegetação, evitando a abertura de espaços 
que potenciam a invasão de espécies exóticas invasoras. 

18. Devem ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução 
da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente sinalizados. 

19. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e a construir, quer no terreno envolvente 
aos apoios. 

20. As terras provenientes da decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na recuperação das 
áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do projeto. 

21. Todas as áreas afetadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas durante a obra, devem ser 
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, ou, no 
caso de áreas agrícolas, para a sua reativação. 

22. Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum devem ser usadas espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos os 
exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias. 
Devem ser privilegiadas as espécies da flora local. 

23. A abertura de acessos aos locais de implantação dos apoios deve ser reduzida ao estritamente 
necessário, devendo ser utilizados, sempre que possível, acessos já existentes. Os novos acessos a 
abrir devem evitar a afetação de afloramentos rochosos. 

24. Durante a fase de obra, deve ser referenciada qualquer ocorrência geológica de interesse 
conservacionista, observada no perímetro afetado ou nas proximidades. 

25. Deve ser evitada a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de acessos 
temporários; quando absolutamente necessários, os mesmos devem ser alvo de recuperação assim 
que possível, para sua rápida estabilização. 

26. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, nomeadamente através 
da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a minimizar eventuais riscos de 
erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior precipitação. 

27. Dado o relevo por vezes muito acentuado, a seleção dos locais e a implementação na fase de obra 
deve ter apoio geotécnico sempre que considerado tecnicamente necessário, com particular atenção 
em zonas de encosta e em áreas superficiais caracterizadas por estado de alteração mais avançado. 

28. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo efetivo, 
continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à 
realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

29. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de 
estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação de 
caboucos para a fundação dos apoios e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 
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30. Após a desmatação, deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência 
direta de todas as componentes de obra e onde a visibilidade tenha sido nula ou reduzida. 

31. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 
situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

32. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas. 

33. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

34. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m 
centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de 
pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito condicionada. 

35. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando 
a circulação de modo a evitar a sua afetação. 

36. Reprospeção após a desmatação das áreas que se apresentavam com uma densidade de coberto 
vegetal que impediu uma correta observação do solo, sobretudo na zona dos apoios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90 e 91. 

37. Conservação in situ das ocorrências n.º 144, 145, 164 e 165, inventariadas no trabalho realizado para 
o EIA, e n.º 1, 2, 3 e 4, inventariadas no trabalho de campo efetuado para a elaboração do RECAPE. 

38. No caso das ocorrências n.º 1 e 3, inventariadas no trabalho de campo, deverá ser implementada uma 
área de salvaguarda não inferior a 50 m, onde não poderão ser implantadas infraestruturas. 

39. Em caso da afetação das ocorrências patrimoniais n.º 144, 145, 164 e 165, inventariadas no EIA, 
deverá proceder-se à transladação para local adequado na proximidade. 

40. No caso de afetação da ocorrência n.º 2, devido a eventuais ajustes aos acessos, deverá proceder-se 
ao registo das áreas afetadas do caminho e efetuada a respetiva cobertura com almofada de terra, a 
ser removida no final dos trabalhos, bem como a reposição dos muros eventualmente afetados. 

41. São interditas ações com impacte no solo no interior da área de salvaguarda arqueológica definida no 
PDM correspondente à ocorrência n.º 4. 

Para o apoio 14, situado junto a esta área, a abertura dos caboucos deverá ser realizada com recurso 
a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm. 

A abertura ou beneficiação de acessos, a partir até 50 m até à área de salvaguarda, deverá ser 
realizada com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm. 

Os resultados das decapagens mecânicas poderão levar à adoção de medidas de minimização 
complementares como sondagens arqueológicas manuais. 

42. Em caso de afetação de muros, estes deverão ser alvo de registo em troços de 2 m e repostos no final 
dos trabalhos. 
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43. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à 
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, nomeadamente através da 
descompactação do solo. 

44. Proceder à recuperação de caminhos e vias, utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 
os pavimentos e passeios públicos muros, vedações e outras divisórias que tenham eventualmente 
sido afetados ou destruídos. 

45. Após desativação dos estaleiros deve proceder-se à recuperação da área afetada, com reposição da 
ocupação do solo anterior. 

Fase de obra e de exploração 

46. Assegurar o encaminhamento das águas residuais do tipo doméstico para uma ETAR urbana 
devidamente licenciada. 

47. Na abertura e manutenção da faixa de proteção da linha elétrica não deve proceder-se ao corte de 
exemplares arbóreos de carvalho (Quercus robur e Q. pyrenaica) ou sobreiro (Quercus suber), os quais 
devem ser apenas alvo de decote, sem prejuízo do cumprimento da distância mínima entre copas 
estabelecida no n.º 1 do ponto A) do Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

Fase de exploração 

48. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deve ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com todas as ocorrências 
patrimoniais. 

 

AMBIENTE SONORO 

Deverá ser dado cumprimento ao Plano de Monitorização que vier a ser aprovado, na sequência da 
reformulação a apresentar previamente ao licenciamento. 

AVIFAUNA 

O presente plano de monitorização tem por objetivo avaliar os impactes que a construção e exploração da 
linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV tem na comunidade de aves em geral e/ou na 
comunidade de aves de rapina e outras aves planadoras. 

O plano terá como principais objetivos: i) determinar a mortalidade das aves associada à linha elétrica; ii) 
identificar alterações na comunidade de aves em geral presente na área de estudo, em termos de um 
eventual efeito de barreira/exclusão da avifauna por parte da nova linha e iii) avaliar a eficácia das medidas 
de minimização e a sinalização da linha. 

Para responder a estes objetivos será necessário desenvolver as seguintes tarefas ao longo do programa 
de monitorização: 

 Prospeção de cadáveres ao longo de troços da linha elétrica – fase de exploração; 

 Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade (por parte dos observadores) e taxas de 
decomposição e de remoção (por parte de predadores necrófagos) – fase de exploração; 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
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 Censos da comunidade de aves na área da linha elétrica e numa área controlo para cálculo de 
parâmetros populacionais – fase anterior à obra e fase de exploração; 

 Censos para determinação da utilização da área da Linha elétrica e envolvente por aves de rapina 
e outras planadoras diurnas – fase anterior à obra e fase de exploração. 

A. Parâmetros a monitorizar 

O plano de monitorização proposto tem como objetivo estimar a mortalidade de aves causada pela 
implantação da linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, e de que modo esta mortalidade 
é influenciada pelos biótopos e habitats naturais que a linha em causa atravessa, relacionando a abundância 
das aves e a frequência de voos que atravessam a linha com a taxa de mortalidade estimada. 

De modo a atingir os objetivos propostos para o estudo da comunidade de aves na área de estudo, deverão 
ser recolhidos os seguintes parâmetros: 

 Abundância e distribuição de aves suscetíveis a colisão (fase anterior à construção e fase de 
exploração): 

 Comunidade de aves em geral; 

 Comunidade de aves de rapinas e outras planadoras; 

 Frequência de voo de aves através da linha (fase de exploração); 

Por sua vez, para estimar a mortalidade de aves associada à linha será necessário determinar os seguintes 
parâmetros (fase de exploração): 

 Número de aves encontradas mortas nos troços objeto de monitorização; 

 Taxa de remoção/decomposição de cadáveres, por predadores e necrófagos; 

 Taxa de detetabilidade de cadáveres pelos observadores; 

 Estimativas de mortalidade anual para os troços de linha prospetados e para a totalidade da 
extensão da linha. 

B. Locais e frequência de amostragem 

A execução do Plano de Monitorização deverá realizar-se em fase prévia à construção e ter uma duração 
mínima de 3 anos em fase de exploração. A realização deste plano deverá abranger pelo menos 20% da 
linha elétrica e os troços sinalizados com BFD. 

B.1. Mortalidade de aves 

B.1.1 Prospeção de cadáveres 

A prospeção de cadáveres ao longo do percurso das linhas elétricas deverá abranger o maior número de 
biótopos possível, estando no entanto condicionada pelo tipo de habitat e orografia do terreno. Deverão 
ser selecionados troços prospetáveis para a realização destas amostragens, onde esteja assegurada a 
execução da tarefa com o maior sucesso possível. Assim, deverá ser efetuada uma visita inicial onde serão 
registados os locais em que não é possível realizar uma prospeção eficaz (e.g. vegetação muito densa, 
plano de água, cercado com animais domésticos). A percentagem destes locais nos troços a prospetar 
nunca deverá ultrapassar os 20%, caso contrário o troço deve ser eliminado. 

A monitorização da mortalidade deverá ser efetuada através da realização de 6 transetos sob a linha 
elétrica, perfazendo um total de 4.866,8 metros (Tabela 1 e Desenho A do Plano do Monitorização 
apresentado no RECAPE). 
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Deverão realizar-se campanhas de prospeção durante 4 períodos distintos, que correspondem aos 
diferentes períodos fenológicos: Inverno (época de invernada), na Primavera (época de nidificação), no 
início do Verão (época de dispersão de juvenis) e no Outono (época de migração pós-reprodutora) (ICNB, 
2010). As campanhas deverão ser compostas por 4 visitas consecutivas, realizando-se com um período de 
intervalo máximo de 7 dias entre si. O intervalo entre visitas poderá ser adaptado, a partir do 2.º ano, 
tendo em consideração os resultados obtidos através dos testes de decomposição/remoção de cadáveres. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos transetos para prospeção de cadáveres 

Transeto Extensão (m) Biótopos dominantes 

TR01 600,80 Matos e bosque misto 
TR02 411,50 Matos e bosque misto 

TR03 869,10 Agrícola, bosque misto e bosque de 
folhosas 

TR07 1.064,70 Agrícola e bosque misto 
TR08 1.050,00 Plantação florestal (eucaliptal) 
TR09 Agrícola e bosque misto 870,70 
Total 4.866,80 - 

 

B.1.2 Testes de detetabilidade 

Devem ser realizados testes de detetabilidade para a determinação da taxa de detetabilidade de cadáveres. 

Os locais específicos de amostragem para a detetabilidade deverão ser estratificados em função dos 
biótopos existentes ao longo das linhas. Caso estes biótopos não possuam variações significativas ao longo 
do ano em termos de densidade e altura da vegetação (e.g. matos), os testes de detetabilidade por parte 
dos observadores podem ser efetuados apenas numa estação do ano. 

B.1.3 Testes de decomposição/remoção de cadáveres 

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres devem ser realizados nas 4 épocas fenológicas 
identificadas anteriormente. Os locais onde serão colocados os cadáveres deverão ser visitados diariamente 
durante um período de 7 dias. A localização dos cadáveres deve ser georreferenciada com recurso a GPS. 
Para que a estimativa de remoção seja representativa da área de estudo deverão ser efetuados no mínimo 
3 replicados para cada biótopo/habitat. 

B.2. Monitorização das populações de avifauna 

B.2.1 Abundância e distribuição da comunidade de aves 

A realização de censos de aves tem por objetivo determinar os índices de abundância de espécies de aves 
suscetíveis à colisão na área da linha. A abundância relativa das diferentes espécies de avifauna presentes 
na área de estudo deverá ser determinada com base na realização de pontos de escuta e/ou observação 
para a comunidade de aves em geral (pontos PP) e pontos de observação para a comunidade de aves de 
rapina e outras planadoras (pontos PR). 

A monitorização das diferentes espécies de avifauna em geral presentes na área de estudo deverá ser, 
assim, determinada com base na realização de pontos de escuta e/ou observação, distribuídos pela linha e 
na zona envolvente à mesma, que deverão funcionar como Controlo. Foi definido um total de 26 pontos, 
dos quais 13 se localizam sob a linha elétrica e 13 em área Controlo (CO) (Tabela 2 e Desenho A do Plano 
do Monitorização apresentado no RECAPE), tendo sido assegurado o mínimo de 2 pontos por biótopo. 
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No Desenho A, do Plano do Monitorização apresentado no RECAPE, é apresentada a localização dos pontos 
de amostragem, os quais foram definidos tendo em consideração a representatividade dos biótopos da área 
em estudo, assim como os troços sinalizados com BFD. 

Ressalva-se que no início dos trabalhos de monitorização deverão ser verificados locais no terreno e a sua 
exequibilidade avaliada, devendo proceder-se aos devidos ajustamentos sempre que necessário. Nesta fase 
deverá ainda ter-se em conta a localização final do traçado da linha. 

Esta metodologia deverá ser realizada duas vezes em cada uma das seguintes épocas fenológicas: 

 Época de invernada - entre dezembro-fevereiro 

 Época de reprodução - abril-maio 

 Época de dispersão pós-reprodutora - julho-agosto 

 Época de migração pós-reprodutora - setembro-outubro 

 

Tabela 2 – Lista e caracterização dos pontos de monitorização de avifauna geral 

Área Ponto Biótopo dominante Área sinalizada com BFD’s 

LINHA PP01 Bosque misto  
LINHA PP02 Matos  
LINHA PP03 Matos  
LINHA PP04 Bosque misto  
LINHA PP05 Linha de água Sim 
LINHA PP06 Agrícola Sim 
LINHA PP07 Bosque misto Sim 
LINHA PP11 Linha de água  
LINHA PP12 Plantação florestal  
LINHA PP13 Agrícola  
LINHA PP14 Agrícola  
LINHA PP15 Plantação florestal  
LINHA PP16 Agrícola  

CO PP18 Bosque misto  
CO PP19 Agrícola  
CO PP20 Linha de água  
CO PP21 Matos  
CO PP22 Agrícola  
CO PP23 Bosque misto  
CO PP24 Matos  
CO PP28 Linha de água  
CO PP30 Plantação florestal  
CO PP31 Agrícola  
CO PP32 Plantação florestal  
CO PP33 Agrícola  
CO PP34 Bosque misto  

 

Para monitorização da comunidade de aves de rapina e outras planadoras foram definidos pontos fixos de 
observação. 

Foi, assim, definido um total de 4 pontos de amostragem, distribuídos de modo a permitirem observar o 
máximo possível da linha e envolvente à mesma (Tabela 3), permitindo cartografar as áreas mais utilizadas 
pelas aves. Todos os pontos foram distribuídos estrategicamente pela área de estudo, tendo sido 
selecionados de acordo com a orografia do terreno, considerando um raio médio de visibilidade de 2,5 km. 
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No Desenho A, do Plano do Monitorização apresentado no RECAPE, é apresentada a localização dos pontos 
de amostragem, os quais foram definidos tendo em consideração a representatividade dos biótopos da área 
em estudo, assim como os troços sinalizados com BFD. 

Ressalva-se que no início dos trabalhos de monitorização deverão ser verificados locais no terreno e a sua 
exequibilidade avaliada, devendo proceder-se aos devidos ajustamentos sempre que necessário. Nesta fase 
deverá ainda ter-se em conta a localização final do traçado da linha. 

Cada ponto de observação será realizado duas vezes por estação do ano, de acordo com as épocas 
fenológicas da comunidade a monitorizar (Snow & Perrins, 1998): 

 Época de invernada: dezembro a fevereiro 

 Época de reprodução: abril/maio 

 Época de dispersão de juvenis: julho/agosto 

 Época de migração pós-reprodutora: setembro/outubro 

 

Tabela 3 - Caracterização dos locais de amostragem de aves de rapina e outras planadoras 

Ponto Amostragem 

PR01 LINHA 
PR05 LINHA 
PR06 LINHA 
PR07 LINHA 

 

B.2.2 Determinação da frequência de voo sobre a linha 

Para determinar a frequência de voo das aves sobre a Linha Elétrica deverá ser dada especial atenção aos 
atravessamentos das linhas realizados por aves de rapina e outras aves planadoras, onde se incluem a 
quase totalidade das aves rupícolas, uma vez que é nestas categorias que se encontram os grupos que 
apresentam maior risco de colisão (ICNB, 2010), bem como a outras espécies com estatuto de ameaça, 
como definido no EIA do Projeto (Atkins, 2013). 

Para monitorizar a atividade das aves sobre a linha e detetar interações das diferentes espécies e indivíduos 
com as mesmas, foram definidos 2 pontos de observação de atravessamentos (PA), distribuídos pelos 
troços da Linha (Tabela 4). 

No Desenho A, do Plano do Monitorização apresentado no RECAPE, é apresentada a localização dos pontos 
de amostragem, os quais foram definidos tendo em consideração a representatividade dos biótopos da área 
em estudo, assim como os troços sinalizados com BFD. 

Ressalva-se que no início dos trabalhos de monitorização deverão ser verificados locais no terreno e a sua 
exequibilidade avaliada, devendo proceder-se aos devidos ajustamentos sempre que necessário. Nesta fase 
deverá ainda ter-se em conta a localização final do traçado da Linha. 

 

Tabela 4 - Caracterização dos locais de amostragem dos pontos de observação de atravessamentos da 
linha elétrica 

Ponto Amostragem 

PA01 Linha elétrica com BFD 
PA03 Controlo 
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Estes pontos deverão ser realizados duas vezes por época fenológica para as aves (reprodução; dispersão 
de juvenis; migração pós-reprodutora; e invernada), nos 3 primeiros anos da fase de exploração. 

C. Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários 

C.1. Mortalidade de aves 

C.1.1 Prospeção de cadáveres 

A prospeção de cadáveres ao longo da Linha Elétrica deverá ser realizada por 2 observadores que irão 
percorrer o terreno a pé, posicionando-se a cerca de 5 m da projeção no solo do cabo mais exterior da 
Linha Elétrica, de forma a assegurar a prospeção, através de observação direta, de uma área que abranja 
pelo menos 10 a 20 m para cada lado, dependendo do habitat presente. 

No caso de deteção de uma ave morta, sempre que possível, deverão ser recolhidos parâmetros como: 
a) espécie; b) idade; c) sexo do indivíduo; d) tipo de item encontrado (p. ex. ave inteira, uma asa, penas, 
ossos); e) local onde foi encontrado (coordenada GPS); f) causa de morte por observação externa de 
indícios; g) presença ou ausência traumatismos; h) presença ou ausência de indícios de predação; i) 
fotografia digital do cadáver; j) descrição do habitat e cobertura do solo no local. 

Deverá ser também determinada a data aproximada da morte das aves de acordo com 5 categorias, 
segundo o indicado por ICNB (2010): 

I. Categoria 1 – 1 a 2 dias 

II. Categoria 2 – 3 dias a 1 semana 

III. Categoria 3 – 1 a 2 semanas 

IV. Categoria 4 – 2 a 4 semanas 

V. Categoria 5 – Mais de 1 mês 

Para além das características dos cadáveres, deverão ser ainda registadas as circunstâncias em que cada 
troço da linha elétrica foi prospetado, tais como o período de prospeção e as condições meteorológicas. 

Todos os cadáveres e/ou restos encontrados deverão ser identificados, registados e recolhidos (removido 
do local), de modo a evitar duplicação dos registos em visitas posteriores. Sempre que possível deverá ser 
efetuada a identificação dos restos encontrados, que em alguns casos envolve a identificação de penas ou 
ossos. 

O equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em: fichas e mapas de campo, GPS, 
máquina fotográfica digital, luvas e sacos de plástico. 

C.1.2 Testes de detetabilidade 

Para a determinação da taxa de detetabilidade serão utilizados modelos que simulem cadáveres de aves, 
de modo a evitar o sacrifício de animais. O desenho experimental do teste de detetabilidade deverá 
considerar: i) a dimensão dos cadáveres passíveis de ocorrer na área; a ii) estrutura dos biótopos existentes 
ao longo da Linha Elétrica. Estas variáveis deverão ser categorizadas de modo a ser possível replicá-las 
convenientemente e validar estatisticamente os resultados obtidos. 

Nos testes de detetabilidade deverão ser utilizados modelos que simulam cadáveres de 3 classes de 
tamanho (pequeno, médio e grande porte) que podem eventualmente ser encontrados durante as 
prospeções. 
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A área prospetada no âmbito dos ensaios de detetabilidade deverá coincidir com os locais de amostragem 
da prospeção de cadáveres. Deverão ser colocados cerca de 10 modelos de cada classe de tamanho por 
cada biótopo previamente identificado nas áreas de prospeção. 

Para otimizar a obtenção de dados, deverão participar vários observadores treinados no ensaio a realizar 
(entre os quais, os 2 observadores que habitualmente efetuarão as prospeções de cadáveres na Linha), 
sendo que o fator “observador” será também considerado nas análises a efetuar. Durante a prospeção, os 
observadores nunca deverão ter conhecimento do número total de modelos colocado em cada área e 
deverão registar sempre a hora e minuto em que encontram cada modelo. 

C.1.3 Testes de decomposição/ remoção de cadáveres 

Para os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser considerados como fatores a analisar: 
i) a dimensão dos cadáveres (deverá ser categorizada); ii) a época do ano e iii) o habitat, caso se justifique. 

Para a realização dos testes deverão ser utilizados cadáveres de espécies de aves que simulem as categorias 
encontradas na área de estudo, como perdizes, codornizes e/ou outras, que sejam criadas em cativeiro, 
preferencialmente mortos no próprio dia em que vão ser colocados. 

Os cadáveres deverão ser colocados de forma aleatória mas estratificada pelos biótopos que ocorrem na 
área de prospeção. Deverá ser colocado um número limitado de cadáveres em simultâneo, de modo a não 
criar uma situação artificial que enviese as taxas de remoção (que cause “zonas de atração” de necrófagos 
e carnívoros). 

Aquando da colocação no terreno, o local deverá ser georreferenciado com recurso a um GPS. Deverá ser 
compilado um registo fotográfico dos mesmos, para posterior comparação e análise. 

C.2. Monitorização das populações de avifauna 

C.2.1 Abundância e distribuição da comunidade de aves 

Para ambos os grupos de aves para os quais se pretende monitorizar a atividade em torno da linha – aves 
em geral e aves de rapina, bem como outras planadoras – o cálculo dos índices de abundância relativa e 
riqueza específica deverá ter por base a utilização do método pontual, que consiste no registo dos contactos 
obtidos por um observador em pontos de escuta e/ou observação durante um período temporal 
estabelecido previamente (Bibby et al., 1998). 

Para amostragem de aves em geral, durante o período de duração de cada ponto de amostragem 
(10 minutos), deverão ser detetadas visual e auditivamente todas as aves presentes, especificando-se a 
hora de início e fim da amostragem, espécie e o número de indivíduos, em três bandas de distância: <50m; 
50-100m; >100m. Os trabalhos de campo deverão ser efetuados com auxílio de GPS e binóculos. 

Para monitorização de aves de rapina e outras planadoras, cada ponto de amostragem deverá ter a duração 
de 2 horas. O período de observação deverá abranger as horas do dia de maior atividade das diferentes 
espécies de aves de rapina e outras planadoras, sendo que os pontos deverão ser realizados em períodos 
diferentes do dia, em amostragens sucessivas. Durante o período de observação deverão ser anotadas 
todas as espécies observadas, registando-se o número de indivíduos de acordo com a distância a que se 
encontram do observador (<100, 100-250, 250-500, 500-1000m, >1000m), características do indivíduo 
(idade, sexo, etc.) e o comportamento (altura de voo em relação à linha, tipo de voo, etc.) (Hardey et al., 
2006). As localizações, rotas e comportamentos dos indivíduos observados durante os pontos de 
amostragem de aves de rapina e outras planadoras deverão ser registadas em mapas topográficos. Os 
trabalhos de campo deverão ser efetuados com auxílio de GPS, telescópio e binóculos. 
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C.2.2 Determinação da frequência de voo sobre a linha 

No caso dos pontos de observação onde se determinará a frequência de voo das aves sobre a linha, os 
mesmos deverão ter a duração de 1 hora. Durante cada ponto de amostragem deverão ser recolhidos 
diferentes parâmetros: número de indivíduos e espécies envolvidos no atravessamento, presença de bandos 
ou aves isoladas, idade e sexo, número de atravessamentos, altura de voo face aos condutores e apoios 
(por cima, entre ou por baixo), local de atravessamento e poiso na linha ou nos apoios. 

As localizações, rotas e comportamentos dos indivíduos observados deverão ser registadas em mapas 
topográficos. Os trabalhos de campo deverão ser efetuados com auxílio de GPS, telescópio e binóculos. 

D. Métodos de tratamento de dados 

D.1. Monitorização das populações de avifauna 

Através dos resultados das amostragens de aves deverão ser determinados parâmetros populacionais e 
outros: 

 A riqueza específica, que consiste no número de espécies por ponto de amostragem; 

 A abundância relativa, que consiste no número de indivíduos por ponto de amostragem; 

 A frequência de voo sobre as linhas, que consiste no número de indivíduos que atravessou cada 
troço de linha por hora. 

Todas as observações recolhidas no âmbito dos pontos de observação de aves de rapina e de outras 
planadoras e dos pontos de atravessamento deverão ser mapeadas detalhadamente num mapa com uma 
grelha regular e inseridos e tratados num Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os dados deverão ser 
analisados em SIG, devendo ser realizados mapeamentos das áreas mais utilizadas pelas espécies 
avifaunísticas. Mediante a informação recolhida deverá ser também elaborada uma carta de risco de colisão, 
com base nos mapeamentos verticais e horizontais obtidos. 

D.2. Mortalidade de aves 

Os dados recolhidos durante as prospeções de mortalidade deverão ser inseridos no SIG do projeto. Esta 
informação permitirá identificar, por um lado, locais com maior risco de colisão e, por outro, confrontar os 
dados recolhidos durante a monitorização de aves com a localização dos acidentes por colisão. 

A mortalidade detetada durante as campanhas de prospeção não é a mortalidade real provocada pela linha 
elétrica, uma vez que são vários os parâmetros que condicionam as prospeções e a própria mortalidade 
dos indivíduos. Para se obter um valor de mortalidade mais fiável é assim fundamental estimar a 
mortalidade real, através da ponderação de 2 fatores de correção: a taxa de detetabilidade do observador 
e a taxa de decomposição/remoção de cadáveres. 

Para calcular a probabilidade de deteção dos observadores na LINHA em cada época no ano em que serão 
feitos os testes, a probabilidade de deteção em cada classe de visibilidade (pclasse i) deverá ser ponderada 
pela representatividade que cada uma das classes (i) possui na área prospetada: 

 

No caso das taxas de remoção, para averiguar se existem, ao nível das curvas de remoção, diferenças 
significativas entre os diferentes tamanhos dos cadáveres e épocas do ano deverá recorrer-se a técnicas 
de Análise de Sobrevivência, uma vez que se pretende analisar dados de “tempos de vida”, isto é, tempos 



RECAPE/AIA n.º 2687 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16 78 

Dezembro de 2015 

até à ocorrência de um determinado evento, neste caso concreto, até à remoção do cadáver (Bispo et al. 
2010). 

Para tal, sugere-se a utilização do módulo “Carcass Persistence” da plataforma on-line Wildlife Fatality 
Estimator (www.wildlifefatalityestimator.com). 

Após a definição do modelo final para os diferentes tamanhos, deverão ser determinados os fatores de 
correção associados à remoção de cadáveres, necessários ao cálculo da mortalidade real segundo os 
estimadores de Huso 2010 e Korner-Nievergelt et al. 2011. Respetivamente, os 2 fatores de correção 
deverão ser calculados da seguinte forma: 

 Tempo médio de remoção ( ̅) – é o número médio de dias que um cadáver permanece no terreno 
até ser removido. Seguindo Erickson et al. (2004), este fator de correção é calculado através da 
seguinte equação: 

 

Em que tz é o tempo (dias) que o cadáver z permaneceu no terreno até ser removido, n é o número 
total de cadáver colocados e np o número de cadáveres que permaneceram no terreno até ao 
último dia dos testes de remoção. 

 Probabilidade de permanência diária ( ) – é a probabilidade de um cadáver não ser removido num 
período de 24h. Para o cálculo deste fator de correção é utilizada a seguinte fórmula: 

 

Em que �  é o número de cadáveres que permaneciam no dia j dos testes de remoção e � é o 
intervalo (em dias) entre prospeções (� =7). 

Após o cálculo das taxas de detetabilidade e remoção/decomposição, será calculada a estimativa da 
mortalidade real para o total dos troços prospetados, bem como para o total da linha, por km de linha e 
por ano. 

As estimativas da mortalidade real deverão ser calculadas tendo por base os estimadores considerados 
como os que produzem estimativas menos enviesadas. Atualmente, os estimadores de Huso (2010) e 
Korner-Nievergelt et al. (2011) são os que cumprem este requisito (Korner-Nievergelt et al. 2011). 
As mesmas poderão ser realizadas recorrendo ao módulo “Fatality Estimation” da plataforma 
Wildlife Fatality Estimator. 

Independentemente do estimador, a estimativa da mortalidade (M) para o período amostrado, em que 
foram efetuadas n prospeções, deverá ser calculada através da seguinte fórmula: 

 

em que C i corresponde à mortalidade observada na prospeção i (número de indivíduos mortos pelos troços 
amostrados) e πi a probabilidade de um cadáver não ser removido e ser detetado na prospeção i. 

Segundo o estimador de Huso (2010), a probabilidade conjunta de um cadáver não ser removido e ser 
detetado na prospeção i é dada por: 

http://www.wildlifefatalityestimator.com/
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onde � é a probabilidade de um cadáver ser detetado, � = min( �, � ̃ ), �̃ = −ln(0,01) ∗ ̅ , e  = min(1, � ̃⁄�). � é o intervalo (em dias) entre prospeções (� =7). 

No caso do estimador de Korner-Nievergelt et al. (2011), a probabilidade conjunta de um cadáver não ser 
removido e ser detetado no período total amostrado é dada por: 

 

onde � é a probabilidade de um cadáver ser detetado,  é a probabilidade média de um cadáver ser 
detetado,  é a probabilidade média de um cadáver não ser removido num período de 24h, � é o intervalo 
(em dias) entre prospeções (� =7) e �  o número total de prospeções realizadas. 

Salienta-se que o cálculo de estimativas de mortalidade constitui um tema em evolução contínua, que se 
encontra atualmente em investigação e sujeito a alterações ao longo dos anos, com vista à obtenção de 
estimativas de mortalidade mais próximas da realidade. Nesse sentido, a análise dos resultados obtidos nas 
estimativas de mortalidade deve ser efetuada de forma cuidada e prudente, sendo que as fórmulas 
utilizadas deverão ser revistas à medida que os estimadores matemáticos forem sendo desenvolvidos e a 
melhoria na sua fiabilidade demonstrada. 

E. Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros do projeto 

A integração de toda a informação e dos dados recolhidos durante o período de monitorização deve permitir 
determinar quais os impactes das linhas sobre a avifauna local, se os houver, quais as espécies mais 
afetadas, quais os biótopos e quais as épocas do ano mais sensíveis. Perante os resultados, deverá ser 
avaliada a necessidade de prolongamento da monitorização. 

A comparação da mortalidade verificada durante as campanhas, com a frequência com que as aves 
atravessam as linhas, permite estimar probabilidades de colisão, sendo possível discriminar os resultados 
em função dos biótopos e da diversidade específica. A significância dos impactes pode assim ser avaliada 
com base na análise estatística da mortalidade, em termos das populações presentes na região atravessada 
pelas infraestruturas. 

A mortalidade detetada durante as campanhas de prospeção não é a mortalidade real provocada pela linha 
elétrica uma vez que são vários os parâmetros que condicionam as prospeções. A realização de testes 
rigorosos de deteção e de remoção/decomposição torna-se, assim, obrigatória para que haja uma correta 
estimação da mortalidade real. 

Para que a mortalidade verificada durante a fase de exploração seja corretamente interpretada, é também 
indispensável que esta seja contextualizada através da caracterização da comunidade de aves existente na 
área de estudo. Neste sentido, os censos permitem conhecer a dimensão, composição e estrutura das 
populações de aves na envolvente da linha elétrica e assim determinar se esta infraestrutura é responsável 
por uma mortalidade significativa que comprometa a viabilidade das mesmas. 

Simultaneamente, os censos deverão também permitir perceber, por comparação com as áreas controlo, 
se a presença da linha elétrica tem influência na forma como as aves utilizam a área, por exemplo através 
de um eventual efeito de exclusão. 
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Com o objetivo de avaliar a eficácia dos sinalizadores BFD, os pontos de amostragem de avifauna (PP’s, 
PR’s e PA’s), foram definidos em zonas sinalizadas e não sinalizadas, de modo a permitir aferir o sucesso 
da medida de minimização proposta. 

F. Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da monitorização 

Após a análise dos dados obtidos será possível verificar se as medidas propostas estão a surtir efeito e se 
será necessário melhorá-las ou propor outras mais adequadas. 

Os dados deverão ser analisados no sentido de avaliar a eficácia de eventuais medidas de mitigação 
propostas, nomeadamente a sinalização da linha para a minimização das colisões de aves, bem como aferir 
a eventual necessidade de colocação de dispositivos de dissuasão de nidificação nos apoios. 

G. Periodicidade dos relatórios e critérios para revisão do plano de monitorização 

Os resultados obtidos na durante as campanhas de amostragem deverão ser apresentados anualmente 
através da elaboração de um relatório técnico, que congregue todos os dados recolhidos ao longo do 
respetivo ano de amostragem, bem como a comparação com os trabalhos dos anos precedentes, de modo 
a fazer todo o historial do programa de monitorização. O documento deve também avaliar a eficácia das 
metodologias utilizadas na monitorização, bem como propor alterações às mesmas, caso se entenda 
necessário. 

A estrutura deste relatório deve estar de acordo com o anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, 
ou legislação posterior que a venha a alterar. 

No último ano de trabalho deverá ser ainda apresentado um relatório final com a descrição de todos os 
trabalhos desenvolvidos e resultados obtidos durante o programa de monitorização. Este relatório deverá 
ser conclusivo quanto aos impactes provocados pela linha elétrica sobre a avifauna, em termos de efeito 
de exclusão e mortalidade, e desenvolver uma abordagem comparativa com outros trabalhos referentes a 
impactes de linhas elétricas na avifauna, realizados em Portugal. 
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ANEXO I 

 

 

 

ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROJETO 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
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Enquadramento administrativo do projeto 

[Fonte: RECAPE da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16"] 
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ANEXO II 

 

 

 

Elementos do Projeto de Execução enviados 
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