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1 – INTRODUÇÃO 

O presente documento visa efetuar a análise do traçado de Projeto de Execução no local em que 

este se desenvolve fora do corredor aprovado pela DIA emitida a 22 de junho de 2021, 

correspondente ao Traçado 1 = Traçado 2 no Troço 1, Traçado 1 no Troço 2 e Traçado 1 = 

Traçado 2 + Alternativa CSD + Alternativa ADV no Troço 3. O trecho localizado fora do corredor 

aprovado em sede de AIA tem uma extensão de 100 m e integra um apoio, o P40. 

Esta alteração resultou do acordo entre o promotor e a REN, SA, de forma a efetuar a troca entre 

o pórtico atualmente atribuído à linha a 220 kV Valdigem – Carrapatelo 1 (2018 LVD-CL1) e o 

pórtico destinado à linha em estudo. Esta troca permitiu alterar o cone de acesso à subestação 

da Valdigem, uma vez que que a linha em estudo não terá que sobrepassar e contornar a linha 

Valdigem – Carrapatelo 1 para se ligar a norte daquela, podendo adotar um traçado direto até à 

Subestação da Valdigem. 

Neste documento faz-se assim a análise comparativa entre o traçado de Projeto de Execução e 

o traçado aprovado em sede de AIA no troço em que estes diferem, isto é, no troço compreendido 

entre o apoio P38 do Projeto de Execução e a estação de Valdigem e o correspondente troço 

entre o apoio P35 e a Subestação da Valdigem do traçado aprovado em sede de AIA (ver Figura 

1 abaixo). 

Para este relatório consideram-se os vários descritores analisados no âmbito do estudo de 

Impacte Ambiental, nomeadamente: 

- Geologia e Geomorfologia; 

- Solos e RAN; 

- Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; 

- Ambiente Sonoro; 

- Gestão de Resíduos; 

- Sistemas Ecológicos; 

- Paisagem; 

- Património Cultural; 

- Uso Atual do Solo; 

- Ordenamento do Território e Condicionantes; 

- Componente Social; 

Não são analisados neste documento os descritores de Clima e Alterações Climáticas, Qualidade 

do Ar e Saúde Humana, uma vez que, nestes descritores, os vários corredores alternativos 

analisados no EIA terem sido considerados equivalentes. As diferenças entre os traçados 



 

 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

VOLUME 3 – ANEXOS TÉCNICOS 

 
 

LINHA PARQUE FOTOVOLTAICO DOURO SOLAR – VALDIGEM A 220 kV 4 

analisados no presente documento são muito localizadas, não se refletindo em impactes 

diferenciados nestes fatores ambientais.  

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos traçados de Projeto de Execução e aprovado 

em sede de AIA sobre ortofotomapa: 

 

Figura 1 – Implantação dos traçados de Projeto de Execução e aprovado em sede de AIA 

 

2 – ANÁLISE COMPARATIVA 

2.1 – GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 Caracterização da zona em estudo 

O trecho do traçado em estudo localiza-se numa mesma zona geológica, caracterizada pelos 

materiais xisto-grauváquicos pertencentes ao SGDB, enquadrados na sequência alóctone do 

Grupo do Douro: a Formação de Desejosa (in EIA da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e 

Linha Elétrica de Ligação à Rede, 2021).  
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 Formação de Desejosa – constituída por alternâncias finas, milimétricas a 

centimétricas, de filitos e psamitos, com raras intercalações de metagrauvaques. No 

topo desta unidade existe, intercalada, uma bancada métrica de conglomerado 

intraformacional. Na área de estudo esta formação apresenta aspetos típicos do 

metamorfismo de contacto, do qual resultaram corneanas escuras com finos leitos 

calcossilicatados. Espessura de 250 ± 50m na região de Tabuaço. 

 

Figura 2 – Enquadramento Geológico local (excerto da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, 

folhas n.º 10-C) 

A Geomorfologia da área em estudo é marcada pelo vale apertado e de vertentes geralmente 

muito abruptas do rio Douro e do rio Varosa, afluente do Douro. 

No que se refere à Neotectónica, de acordo com a base de dados QAFI (Falhas Ibéricas Ativas 

do Quaternário), a região em estudo encontra-se num bloco definido por duas falhas ativas: 

Penacova-Régua-Verín e Manteigas-Vilariça-Bragança, localizando-se a falha Penacova-

Régua-Verín a menos de 10 km do trecho em análise. 
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De acordo com a carta de sismicidade histórica de Portugal Continental entre 1755 a 1996, à 

escala 1:1.000.000, do Atlas do Ambiente, verifica-se que a área de estudo se localiza em zonas 

com graus de intensidade VI. De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações em 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) que estipula as normas de construção 

antissísmica a adotar em cada uma das quatro regiões sísmicas definidas, a área de estudo 

encontra-se em Zona D, na qual é admitido um coeficiente de sismicidade (α) de 0,3. 

De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 e no respetivo Anexo Nacional (NA), 

a área de estudo enquadra-se em zonas sísmicas 1.6 (Ação Sísmica Tipo 1) e a zona sísmica 

2.5 (Ação Sísmica Tipo 2) – figura anterior. De acordo com este zonamento sísmico, os valores 

de aceleração máxima (agR) de referência a considerar, são de 0,35m/s2 (zona sísmica 1.6) e 

de 0,8m/s2 (zona sísmica 2.5). 

No troço em análise apenas se encontra referenciada uma área de prospeção e pesquisa 

atribuída ao Fortescue Metals Group Exploration Pty Ltd (in EIA da Central Solar Fotovoltaica 

Douro Solar e Linha Elétrica de Ligação à Rede, 2021). Não se encontram referenciados 

quaisquer outros recursos geológicos, geotérmicos ou hidrogeológicos nem quaisquer 

ocorrências de património geológico na área em análise. 

 Análise comparativa de impactes ambientais 

Na fase de construção, refere-se a afetação provocada pela abertura das fundações para os 

apoios, não se prevendo impactes significativos, devido ao facto de o volume a escavar para a 

implantação dos apoios ser muito reduzido podendo o material sobrante ser espalhado junto de 

cada apoio. 

Não obstante, na comparação de alternativas neste descritor avalia-se o número de apoios 

previstos por corredor. No troço em análise, o traçado de Projeto de Execução prevê a 

implantação de 4 apoios (P38, P39, P40 e P41). Em contrapartida, o traçado aprovado em sede 

de AIA prevê a implantação de 7 apoios (P35, P36, P37, P38, P39, P40 e P41). Em 

consequência, o traçado de Projeto de Execução, por prever um menor número de apoios e 

respetiva abertura de fundações, afigura-se como apresentando menos impactes sobre a 

geologia e geomorfologia. 

Na fase de exploração ocorrem essencialmente ações de manutenção e conservação, das 

funcionalidades e equipamentos instalados e a movimentação pontual e esporádica de veículos 

e trabalhadores. Deste modo, não se prevê que as atividades associadas à fase de exploração 

exijam intervenções no substrato geológico, não originando qualquer tipo de impactes sobre a 

geologia e geomorfologia. 

2.2 – SOLOS E RAN 

 Caracterização da zona em estudo 
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Os solos presentes em toda a área em análise são Antrossolos áricos surríbicos dístricos.  

Os Antrossolos são solos que, pela atividade humana, sofreram uma modificação profunda das 

características originais por soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção 

ou perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, adições seculares de 

materiais orgânicos, rega contínua e duradoura, etc. No caso dos solos presentes, estes resultam 

de uma mistura do solo original, em geral delgado (leptossolo ou cambissolo) com material 

grosseiro proveniente do desmantelamento da rocha, representando esta 30 a 80% do material 

total. São solos em grande parte armados em terraços ou socalcos e têm grande representação 

nas áreas de vinha do Douro.  

Ocorre ainda na área em estudo uma mancha de Fluvissolos dístricos órticos associada à várzea 

de um afluente do rio Varosa. Os fluvissolos são solos incipientes em que os processos de 

formação do solo ainda não atuaram tempo suficiente para a diferenciação de horizontes, 

apresentando propriedades flúvicas, isto é, são solos de acumulação que ocorrem em aluviões 

recentes e resultam da adição sucessiva de depósitos estratificados por ação do regime hídrico. 

Esta mancha encontra-se englobada na Reserva Agrícola Nacional. 

 Análise comparativa de impactes ambientais 

Na fase de construção, a principal ação do projeto sobre os solos consiste na abertura das 

fundações para a construção dos maciços dos apoios, e sua posterior cobertura, considerando-

se que a área afetada em média 400 m2 por apoio (de acordo com REN/APA/APAI, 2008). 

No quadro seguinte são apresentadas as tipologias de solos presentes em ambas as soluções 

de traçado. 

Quadro 1 – Distribuição das unidades taxonómicas/famílias de solos intercetadas pelos apoios  

Alternativa 
N.º 

Apoios 
Apoios FAO-UNESCO RAN 

Traçado de Projeto 
de Execução 

4 38 a 41 Antrossolos áricos surríbicos dístricos - 

Traçado aprovado 
em sede de AIA  

6 
35 

37 a 41 
Antrossolos áricos surríbicos dístricos - 

1 36 Fluvissolos dístricos órticos 1 

 

Na fase de exploração, a real perda de solos ocorrerá numa área média os 60 m2 por apoio, e a 

vegetação natural tenderá gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos 

temporariamente provocados nas áreas envolventes dos apoios. 

Para a análise comparativa dos traçados no respeitante aos solos consideram-se, à semelhança 

do efetuado no EIA da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e Linha Elétrica de Ligação à Rede, 

três fatores: 

 Área afetada de Antrossolos áricos surríbicos; 
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 Área afetada de Fluvissolos dístricos órticos: 

 Área afetada de solos integrados na RAN. 

Considerando estes três fatores, verifica-se que o traçado se afigura como mais vantajoso que o 

traçado aprovado em sede de AIA por possuir menor número de apoios em Antrossolos e não 

possuir quaisquer apoios em Fluvissolos ou em áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. 

2.3 – RECURSOS HÍDRICOS 

 Caracterização da zona em estudo 

As linhas de água intercetadas pelo projeto são linhas de água de cabeceira, com pouca 

expressão e pouco marcadas no território, caracter temporário ou de caudal pouco expressivo, 

afluentes das bacias da margem esquerda do Rio Douro, nomeadamente do rio Varosa.  

Tendo como base as cartas da Reserva Ecológica Nacional, importa salientar que não existem 

quaisquer zonas ameaçadas pelas cheias na zona de desenvolvimento do projeto. 

Na área em estudo no existem seis captações de água subterrâneas particulares de acordo com 

a informação disponibilizada pela ARH Norte, das quais 1 tem finalidade para consumo humano, 

4 têm finalidade de rega e uma tem finalidade de limpeza (a que se localiza na Subestação da 

Valdigem). Destas, duas captações de água localizam-se na faixa de segurança de 45 m 

associada ao traçado aprovado em sede de AIA (ver Figura 11 – Síntese de Condicionantes 

no capítulo 2.10), nomeadamente uma das captações utilizadas para rega e a captação utilizada 

para consumo humano, esta última localizada a grande proximidade do apoio P40. Nenhuma 

das captações se localiza na faixa de 45 m associada ao traçado de Projeto de Execução.  

Não ocorrem quaisquer pontos de água para combate a incêndios passiveis de serem usados 

por meios aéreos na área de estudo. 

 Análise comparativa de impactes ambientais 

Durante a fase de construção, as ações potencialmente geradoras de impactes nos recursos 

hídricos são: os trabalhos de desmatação, a realização de escavações para fundação dos apoios 

e a abertura de novos acessos. Estes impactes resultarão essencialmente no aumento da erosão 

do solo, na alteração localizada das condições de permeabilidade do solo, na eventual obstrução 

temporária do escoamento e na destruição da vegetação ripícola, podendo afetar a qualidade 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Estes impactes têm, no entanto, reduzida 

magnitude e são temporários, reversíveis e minimizáveis. 

Na fase de exploração considera-se que os impactes nos recursos hídricos são nulos ou de 

reduzida magnitude e pouco significativos e minimizáveis. 
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Uma vez que impactes esperados são bastante limitados a praticamente nulos, a importância 

dos recursos hídricos em termos comparativos é, também, diminuta. Não obstante, o facto de no 

traçado de Projeto de Execução não haver quaisquer captações identificadas na faixa de 45 m 

faz com que este traçado se afigure como mais vantajoso que o traçado aprovado em sede de 

AIA. 

2.4 – AMBIENTE SONORO 

No que respeita ao ambiente sonoro, não foram efetuadas medições em nenhum ponto 

localizado na área em estudo.  

No entanto, de acordo com as conclusões do EIA da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e 

Linha Elétrica de Ligação à Rede, em termos de Ruído Particular em condições favoráveis e de 

ruído ambiente decorrente, todos os recetores avaliados potencialmente mais afetados pelo 

ruído do projeto em análise cumprem os limites de exposição aplicáveis para zona mista [Lden ≤ 

65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)], conforme estabelecido no número 1 do artigo 11º do RGR (Decreto-

Lei 9/2007). Refere-se ainda que, considerando as caraterísticas da linha, se prospetiva que à 

distância de 10 metros o ruído particular seja de aproximadamente 42 db(A), ou seja, face aos 

níveis de ruído residual obtidos nas medições experimentais, pelo que a linha deverá cumprir os 

limites associados ao Critério de Incomodidade junto de todos os recetores sensíveis existentes. 

Relativamente às duas alternativas de traçado analisadas neste documento, o traçado aprovado 

em sede de AIA possui maior número de recetores sensíveis potencialmente afetados, face à 

distância destes ao traçado da linha, do que o traçado de Projeto de Execução, como é possível 

verificar na figura abaixo. Assim, considera-se que o traçado de Projeto de Execução é mais 

vantajoso do ponto de vista do Ambiente Sonoro. 
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Figura 3 – Recetores sensíveis próximo dos traçados de Projeto de Execução e aprovado em sede de 

AIA 

2.5 – GESTÃO DE RESÍDUOS 

Durante a fase de construção do troço de linha em análise as principais ações geradoras de 

resíduos serão as seguintes: 

 Desmatação e limpeza do terreno; 

 Construção de acessos; 

 Construção dos maciços de fundação dos apoios; 

 Montagem das bases e betonagem; 

 Passagem de cabos; 

 Montagem de acessórios; 
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 Operação de máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra. 

Os impactes associados à gestão de resíduos dependem das quantidades, condições de 

armazenagem temporária, capacidades de valorização e tipologia dos destinos finais, a 

estabelecer para os diferentes tipos de resíduos, nas diferentes fases do projeto. Considera-se 

que os impactes, apesar de negativos, serão reduzidos e minimizáveis. 

Para a análise comparativa de alternativas no que concerne à Gestão de Resíduos foram 

considerados dois aspetos no EIA da Central Solar Fotovoltaica Douro Solar e Linha Elétrica de 

Ligação à Rede, nomeadamente: 

 A extensão do corredor 

 A percentagem de floresta de produção presente no corredor 

No troço em estudo no presente relatório não ocorrem quaisquer áreas de floresta de produção. 

No quadro seguinte apresenta-se a extensão dos traçados e respetivo nº de apoios: 

Quadro 2 – Extensão dos traçados e respetivo número de apoios 

Traçado Extensão (m) Número de apoios 

Traçado de Projeto de Execução 550 m 4 

Traçado aprovado em sede de AIA 1690 m 7 

 

O traçado de projeto de Execução surge como o mais favorável, desenvolvendo-se em menor 

extensão total e implicando um menor número de apoios e, consequentemente, uma menor 

necessidade de produção de resíduos durante a fase de obra.  

2.6 – SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 Caracterização da zona em estudo 

No troço em estudo não ocorrem habitats constantes do anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 

(alterado) nem quaisquer áreas críticas para a avifauna. 

No respeitante aos biótopos, ocorrem na área em estudo três grandes biótopos – urbano, 

agrícola e mato (ver Figura 9 – Ocupação Atual do Solo no capítulo 2.9). Tendo em atenção 

as características das comunidades animais que ocorrem nestes biótopos bem como a presença 

de habitats naturais os biótopos serão classificados por ordem de importância, de acordo com o 

seguinte:  

 Biótopo urbano: de menor importância uma vez que a diversidade faunística neste 

biótopo será sempre reduzida; 
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 Biótopo agrícola: de média importância, sendo expectável a presença de diversas 

espécies de morcegos, grande parte das espécies de aves e dos répteis atribuídos à 

área de estudo; 

 Matos: de importância elevada. A diversidade faunística nas zonas onde dominam os 

matos não será muito elevada, mas o elenco inclui algumas espécies com estatuto de 

ameaça e legalmente protegidas. 

 Análise comparativa de impactes ambientais 

No que respeita a impactes na flora e vegetação, face à ausência de habitats classificados, os 

impactes preveem-se pouco significativos, de reduzida magnitude, temporários e reversíveis 

quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 

Relativamente à fauna, na fase de construção o impacte resultante da sua perturbação será de 

magnitude reduzida a média, pouco significativo, temporário e reversível. Na fase de exploração 

presença da linha contribuirá para um acréscimo de mortalidade de aves por colisão, sendo o 

impacte negativo estimado significativo, de magnitude moderada, permanente e irreversível. 

Para a comparação das alternativas em presença considerou-se a importância dos biótopos 

atravessados pelos dois traçados. Estas afetações estão sintetizadas no quadro seguinte: 

Quadro 3 – Extensão de biótopos travessados (m) 

Biótopos e áreas relevantes para a Fauna 
Traçado de Projeto de 

Execução 
Traçado aprovado em sede 

de AIA 

Biótopo agrícola – importância média 550 m 1150 m 

Biótopo matos – importância elevada - 540 m 

 

Da análise do quadro anterior, verifica-se que o traçado de Projeto de Execução é mais favorável 

que o aprovado em sede de AIA por atravessar menor extensão do biótopo Agrícola e não 

atravessar o biótopo Matos. 

2.7 – PAISAGEM 

 Caracterização da zona em estudo 

A área de estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Douro, na sub-bacia do Varosa, com 

elevada amplitude altimétrica, encontrando-se as cotas mais baixas associadas naturalmente ao 

vale do Douro (50 m) e as cotas mais elevadas à estrema sul (Cabeço de S. Domingos - 728 m). 

Concretamente na área de implantação dos traçados em análise, a altimetria varia entre a 

Subestação da Valdigem (431m) e os 290m (ver Figura 4 – Hipsometria).  
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Figura 4 – Hipsometria 
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A ocupação do solo manifesta-se dominada pela exploração agrícola, nomeadamente pelos 

vinhedos que cobrem as vertentes do Douro que, esculpidas e trabalhadas pelo Homem e de 

grande beleza e valor cultural e patrimonial, se encontram classificadas pela Unesco como 

Património Mundial da Humanidade. 

O território em análise, quer pela sua relativa proximidade ao Porto, quer pela proximidade ao rio 

Douro, manifesta-se assim bastante humanizado, seja pela ocupação do solo referida, seja pela 

presença de aglomerados populacionais. 

As características biofísicas da paisagem, descritas anteriormente, estão associados a diferentes 

graus de absorção e de qualidade visual que permitem aferir, através do seu cruzamento, as 

áreas de maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo. 

Analisando a cartografia de qualidade visual (Figura 5 – Qualidade Visual da Paisagem), 

verifica-se que a matriz é dominada pelas classes moderada e elevada, refletindo a presença de 

um território fortemente humanizado, mas com uma matriz diversificada e uma adaptação das 

ocupações à estrutura natural da paisagem. 

No que se refere à absorção visual (Figura 6 - Absorção Visual da Paisagem), que despende 

da presença de observadores, a face poente da área em estudo, marcada pela maior 

concentração de povoações, traduz-se na predominância de áreas de reduzida e muito reduzida 

absorção, enquanto a face nascente com menor presença humana e uma morfologia mais 

vigorosa, se encontra dominada pela moderada absorção visual. 

A sensibilidade visual (Figura 7 – Sensibilidade Visual da Paisagem), resultado da conjugação 

entre a absorção e a qualidade visual, apresenta-se também muito variável, embora a matriz se 

manifeste dominada pelas classes moderada e elevada, confirmando a presença de uma 

paisagem fortemente humanizada, mas com uma matriz organizada e diversificada constituída 

por ocupações com valor cénico e adaptadas à forma e estrutura natural da paisagem. 

A zona em estudo apresenta sensibilidade moderada pois, apesar da presença de ocupações 

associadas à identidade desta paisagem, de elevado valor cénico, da concentração humana e 

da beleza singular e suscetibilidade da paisagem vitícola associada às vertentes do rio Douro, 

apresenta vários elementos dissonantes na paisagem, mais concretamente a subestação de 

Valdigem e linhas associadas, intrusões visuais negativas que desvalorizam significativamente 

o ambiente visual.  
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Figura 5 – Qualidade Visual da Paisagem 
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Figura 6 – Absorção Visual da Paisagem 
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Figura 7 – Sensibilidade Visual da Paisagem 
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 Análise comparativa de impactes ambientais 

Os impactes resultantes da fase de construção da linha resultam da presença de elementos 

estranhos na paisagem (estaleiros e depósitos de materiais e de terras, maquinaria) e da 

Implementação da linha elétrica, pela necessidade de desmatação, desarborização e 

movimentações de terras pontuais e localizadas para colocação das sapatas dos apoios e para 

a criação de acessos até estes locais. Estes impactes induzirão na globalidade impactes visuais 

e estruturais negativos, diretos, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos, pelo seu 

caráter temporário e reversível/minimizável, pelo afastamento que manifestam relativamente a 

focos de potenciais observadores e pelas alterações pouco relevantes na morfologia do terreno 

e vegetação. 

Na fase de exploração verifica-se uma afetação visual relevante de áreas de elevada qualidade 

visual que correspondem a uma ocupação que, apesar do valor cénico, é de origem antrópica, 

os vinhedos do Douro. As áreas naturais afetadas são diminutas, correspondendo 

essencialmente ao plano de água do Douro e margens.  

Para a avaliação da intrusão visual promovida pela linha elétrica foram geradas as bacias 

visuais tendo em conta a altura prevista para os apoios e a altura média de um observador (ver 

Figura 8 – Bacia Visual da Linha), identificando quais os focos de observadores na envolvente 

potencialmente afetados e, de acordo com a distância a que se encontram, a magnitude da 

intrusão visual a que estão sujeitos. 

Da análise da referida figura, verifica-se que o traçado aprovado em sede de AIA apresenta 4 

apoios localizados em área de elevada visibilidade (P37, P38, P39 e P41) e 3 apoios em áreas 

de reduzida visibilidade (P35, P36 e P40). O traçado de Projeto de Execução localiza-se 

integralmente em áreas de reduzida visibilidade. 

Para comparação dos traçados alternativos considerou-se: 

 O atravessamento de áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual; 

 A intrusão visual determinada para os observadores na envolvente. 

Da análise efetuada verifica-se que o traçado de Projeto de Execução surge como mais 

favorável: 

 ao apresentar uma menor extensão e um menor número de apoios;  

 por não incluir apoios no Alto Douro Vinhateiro; 

 por se assumir como o traçado que implicará uma intrusão visual negativa menos 

significativa para os observadores na envolvente.   
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Figura 8 – Bacia Visual da Linha 
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2.8 – PATRIMÓNIO CULTURAL 

 Caracterização da zona em estudo 

Na área em análise ocorrem 6 ocorrências (ver Figura 11 – Síntese de Condicionantes no 

capítulo 2.10), sendo o conjunto formado pela área classificada da Paisagem Cultural do Alto 

Douro Vinhateiro (n.º 15), por um marco da área demarcada do Douro Vinhateiro (n.º 17), por 

eventual sítio arqueológico (n.º 18 – Quinta da Tapada), por 1 fonte (n.º 223), por 1 antigo 

caminho rural (n.º 224) e por 1 casa de apoio agrícola (n.º 225). 

A paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) está classificada como Monumento 

Nacional e como Património Mundial (Inscrito na Lista do Património Mundial na 25.ª sessão do 

Comité do Património Mundial da UNESCO, em Dezembro de 2001; Aviso n.º 15170/2010, DR, 

2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010), o Marco Granítico n.º 91 do Alto Douro Vinhateiro (n.º 17) está 

classificado como Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 35 909, DG, Série I, n.º 236, de 17-

10-1946) e o hipotético sítio arqueológico da Quinta da Tapada (n.º 18) está classificado como 

Arqueológico no Plano Diretor Municipal de Lamego. 

Quadro 4 – Ocorrências patrimoniais inventariadas na área em estudo 

N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Cronologia 

Valor 
Patrimonial 

Classe de 
Valor 

Patrimonial 

Distância 
Linha (m) 

Distância a apoio 
(m) 

15 
Alto Douro 
Vinhateiro 

Paisagem 
Cultural 

--- 
Romano / Idade 

Média/ Moderno / 
Contemporâneo 

16,57 A 

0 

Traçado 
aprovado 

em sede de 
AIA 

0  

Traçado aprovado 
em sede de AIA 

(P40 e P41 
existente) 

17 
Marco granítico 

n.º 91 
Marco ---- Moderno 11,14 C 

113 

Traçado 
aprovado 

em sede de 
AIA 

136  

Traçado aprovado 
em sede de AIA 

(P37) 

18 Quinta da Tapada Habitat 31061 Romano --- --- 

190 

Traçado 
aprovado 

em sede de 
AIA 

200 

Traçado de 
projeto de 
Execução 

240  

Traçado aprovado 
em sede de AIA 
(Apoio 40 e 41, 

existente) 

197 

Traçado de projeto 
de Execução 

(P40) 

223 
Quinta da Tapada 

II 
Fonte --- 

Moderno/ 
Contemporâneo 

14,57 B 

48 

Traçado 
aprovado 

em sede de 
AIA 

123  

Traçado aprovado 
em sede de AIA 

(P37) 

224 
Caminho do 

Barreiro 
Via --- 

Moderno/ 
Contemporâneo 

7,85 D 

5 

Traçado 
aprovado 

em sede de 
AIA 

60 

Traçado aprovado 
em sede de AIA 

(P37) 

225 Valdigem 1 
Casa de 

apoio 
agrícola 

--- Contemporâneo 4,28 D 

14 

Traçado 
aprovado 

em sede de 
AIA 

70 

Traçado aprovado 
em sede de AIA 

(P40)  
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Os resultados da avaliação patrimonial neste troço são os seguintes: 

 Classe A (Significado muito Elevado): 1 ocorrência 

 Classe B (Significado Elevado): 1 ocorrência 

 Classe C (Significado Médio): 4 ocorrências 

 Classe D (Significado Reduzido): 2 ocorrências 

 Classe E (Significado Muito Reduzido): 0 ocorrências 

 Nulos ou Indeterminados: 1 ocorrência 

Os valores obtidos justificam-se pela raridade, pelo elevado valor histórico / científico ou 

simbólico da paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) e da fonte da Quinta da Tapada 

II (n.º 223). 

 Análise comparativa de impactes ambientais 

A paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) é a única ocorrência patrimonial com 

impactes negativos diretos na fase de construção na solução de traçado aprovado em sede de 

AIA.  

Em consequência, considera-se o traçado de Projeto de Execução mais vantajoso por não afetar 

a paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro (n.º 15) com elevado valor patrimonial. 

2.9 – USO ATUAL DO SOLO 

 Caracterização da zona em estudo 

A identificação dos usos do solo, na área em estudo, foi efetuada com base na cartografia de 

ocupação do solo COS2018 (DGT) bem como na interpretação de fotografia aérea e pela 

prospeção in situ. 

A ocupação do solo é maioritariamente constituída por vinha nas vertentes em terraços do Douro, 

frequentemente com uma linha de oliveiras de bordadura, ocorrendo igualmente parcelas 

ocupadas por olival.  Refere-se ainda a presença de uma mancha de matos baixos (ver Figura 

9 – Ocupação Atual do Solo). 

As áreas urbanas na área em estudo dizem respeito principalmente à periferia da vila da 

Valdigem, desenvolvendo-se ao longo da EN 313. 

Marcam ainda presença na área em estudo a Subestação da Valdigem e diversas linhas de alta 

tensão. 
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Fotografia 1 – Ocupação na área de estudo – vinha, olival, subestação e linhas 

 

Fotografia 2 – Ocupação na área de estudo – matos e vinha com olival de bordadura  

 Análise comparativa de impactes ambientais 

Na fase de construção, a principal ação do projeto sobre a ocupação atual do solo consiste na 

abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios, e sua posterior cobertura. 

Considera-se que a área afetada pela construção da Linha, incluindo não só a área de 

implantação do apoio, mas também as áreas de trabalho ocupadas pela grua aquando da 

elevação de cada um dos apoios, considerou-se ser em média 400 m2 por apoio. Após a 

execução das fundações, os maciços de betão são cobertos com as terras removidas, o que, se 

não for corretamente executado, poderá provocar a alteração das características do solo nas 

camadas superficiais, aspeto relevante nos casos em que apresentam aptidão agrícola.  

As ocupadas na fase de construção pelas fundações dos apoios e áreas de trabalho previstas 

apresentam-se no quadro seguinte: 
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Quadro 5 – Ocupação do solo nas zonas dos apoios e áreas de trabalho  

Áreas de trabalho e acessos à obra Apoio Uso do Solo 

 

P35 (AIA) 

P38 (PE) 

Olival 

 

- 167 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio P35 
(AIA) com 3 

oliveiras  

 

- 135 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio P38 
(PE) com 3 

oliveiras  

 

- 400 m2 de 
área de 

trabalho com 
2 oliveiras 

 

 

P36 (AIA) 

Matos 

 

- 81,9 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio 

 

- 400 m2 de 
área de 
trabalho 
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Áreas de trabalho e acessos à obra Apoio Uso do Solo 

 

P37 (AIA) 

Matos 

 

- 41,6 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio 

 

- 412 m2 de 
área de 
trabalho 

 

P38 (AIA) 

Matos 

 

- 84,6 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio 

 

- 400 m2 de 
área de 
trabalho 

 

P39 (AIA) 

Matos 

 

- 116,8 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio 

 

- 400 m2 de 
área de 
trabalho 
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Áreas de trabalho e acessos à obra Apoio Uso do Solo 

 

P40 (AIA) 

Vinha 

 

- 41,6 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio com 
1 oliveira de 
bordadura 

 

Não está 
prevista área 
de trabalho 

devido à 
sensibilidade 
da ocupação 

do solo 

 

 

P39 (PE) 

Vinha 

 

- 134,1 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio 

 

- Não está 
prevista área 
de trabalho 

devido à 
sensibilidade 
da ocupação 

do solo 

 

 

 

P40 (PE) 

Vinha 

 

- 42,4 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio 

 

- Não está 
prevista área 
de trabalho 

devido à 
sensibilidade 
da ocupação 

do solo 
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Áreas de trabalho e acessos à obra Apoio Uso do Solo 

 

P41 (PE) 

 

Olival 

 

- 132,5 m2 de 
área de 

implantação 
do apoio com 

4 oliveiras  

 

- 438 m2 de 
área de 

trabalho com 
4 oliveiras  

 

 

Legenda 

 

Os apoios P39 e P40 do traçado de projeto de Execução e o apoio P40 do traçado aprovado em 

sede de AIA não têm associadas áreas de trabalho por se localizarem em área de vinha, não se 

considerando como ambientalmente favorável o arranque de cepas de vinha do ADV numa área 

de 400 m2 ou o acesso das máquinas a essa área. Em consequência, na fase de construção, 

com o apoio e acompanhamento ambiental dessa fase, serão definidas técnicas para 

minimização da intervenção nessas zonas e reduzir as necessidades de ocupação temporária 

e/ou suprimir a necessidade da mesma, tomando em consideração todas as condicionantes, os 

meios técnicos do construtor e suas necessidades.  

Refere-se ainda que o apoio P41 do traçado aprovado em sede de AIA é coincidente com o apoio 

existente da linha a 220 kV Valdigem – Carrapatelo 1 (2018 LVD-CL1). 
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Fotografia 3 – Exemplo de apoio existente junto à subestação de Valdigem 

Na fase de construção é previsível um impacte negativo nas áreas com ocupação agrícola (vinha 

e olival) decorrente da instalação de apoios, que será, contudo, de reduzida magnitude.  

Na fase de funcionamento da linha não estão previstos impactes nos usos do solo, para além 

dos já identificados para a fase de construção. Refere-se que os usos do solo presentes na área 

em estudo poderão permanecer durante a fase de exploração em toda a área do apoio e área 

de trabalho com exceção da área das sapatas (ver Fotografia 3 em que se apresenta um 

exemplo de um apoio de uma linha existente junto à subestação da Valdigem, em que é visível 

a permanência da vinha sob o apoio da LMAT existente). 
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Figura 9 – Ocupação Atual do Solo 

2.10 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

2.10.1 – Instrumentos de Planeamento e Gestão do Território 

A área em estudo no presente relatório localiza-se no concelho de Lamego, na União das 

Freguesias de Parada do Bispo e Valdigem. 

No quadro seguinte são indicados os instrumentos do SGT com incidência sobre a totalidade, ou 

parte, do território atravessado pelo projeto. 
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Quadro 6 –  Instrumentos do Sistema de Gestão Territorial 

Âmbito Instrumento Dinâmica 

Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

Plano Nacional da Água (PNA) 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRH do Douro) 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica 
do Douro (PGRI do Douro) 

Em vigor 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (PROF TMAD) 

Em vigor 

Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente 
do Douro - PROZED 

Em vigor 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROTN) Aguarda aprovação 

Intermunicipal 
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro - PIOTDAV 
Em vigor 

Municipal Plano Diretor Municipal de Lamego Em vigor 

 

Destes, destacam-se como relevantes no troço em análise o Plano Intermunicipal de 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro – PIOTDAV e o PDM de Lamego. 

 Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 

(PIOTADV) 

A aprovação do PIOTADV foi ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, 

de 22 de setembro.  

A elaboração do PIOTADV, primeiro plano intermunicipal de ordenamento do território a ser 

aprovado, decorre, segundo o preâmbulo daquele diploma, de um compromisso assumido com 

a classificação da região do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial da UNESCO, 

consubstanciando o compromisso assumido pelo Estado Português de proteger eficazmente o 

património a classificar e de preservar as características que lhe conferem um “valor universal 

excecional”, um dos principais critérios definidos em tal matéria pela Convenção para a Proteção 

do Património Mundial Cultural e Natural. Sendo a paisagem cultural evolutiva e viva, apresenta 

fortes potencialidades sob o ponto de vista produtivo — quer em torno da produção dos vinhos 

do Porto e Douro quer no âmbito do turismo cultural e de lazer —, favorecendo a materialização 

do estatuto de qualidade e de excelência. 

O PIOTADV acautela a concretização das políticas de desenvolvimento económico, social e de 

ambiente preconizadas no PROZED e conforma-se com os regimes de salvaguarda de recursos 

e valores naturais preconizados no POARC. 

O PIOTADV é um instrumento de gestão da paisagem cultural evolutiva e viva da região, de 

articulação das estratégias e de coordenação das iniciativas intermunicipais em termos de 

valorização do património natural e cultural e que assume particular importância para o 

enquadramento dos processos de revisão dos planos diretores municipais dos municípios 

abrangidos. 
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O PIOTADV abrange parte dos municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, 

Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, 

Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real. 

O PIOTADV é vinculativo para todas as entidades públicas, mas não para as entidades privadas. 

Este IGT não regula o regime de usos do solo, o qual cabe aos PMOT. Define diversas 

orientações normativas (7.2.3 – Orientações normativas) a aplicar à área geográfica abrangida 

pelo plano que deverão ser transpostas para os PMOT, nomeadamente definindo diretrizes para 

o estabelecimento do regime de uso do solo. 

Considerando o projeto em estudo, interessa sobretudo considerar as orientações do PIOTADV 

no respeitante à atenuação de impactes paisagísticos negativos e ter em conta as 

recomendações para o revestimento vegetal com espécies arbóreo-arbustivas da paisagem 

natural ou cultural da região. 

Os PMOT da área de estudo integram as disposições do PIOTADV, pelo que se privilegia a 

análise dos PMOT, uma vez que é no seu âmbito que os regimes de uso do solo são regulados. 

Importa referir que o traçado aprovado em sede de AIA interfere com o ADV, localizando-se dois 

apoios no interior desta área (P40 e P41). 

 PDM de Lamego 

A revisão do plano diretor municipal (PDM) do concelho de Lamego foi publicada pelo Aviso n.º 

11674/2015, de 13 de outubro, tendo sofrido uma 1ª alteração pelo Aviso n.º 5056/2018 de 16 

de abril e uma 2ª alteração por adaptação pelo Aviso n.º 11118/2018, de 13 de agosto. 

Na figura abaixo apresenta-se o ordenamento na área em estudo (Figura 10 – Síntese de 

Ordenamento). No quadro seguinte apresentam-se as classes de ordenamento interferidas 

pelos dois traçados em análise. É também analisada a ocorrência de áreas da estrutura ecológica 

municipal. Este tipo de áreas sobrepõe-se, geralmente, a várias categorias de uso do solo. 

Nestas áreas, que se sobrepõem a várias categorias de espaço, prevalecem os 

condicionamentos estabelecidos na disciplina das categorias de espaços que as integram. 
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Figura 10 – Síntese de Ordenamento 

Quadro 7 – Classes e categorias de espaços e áreas de estrutura ecológica intercetadas pelos traçados 

Classes Categorias Subcategorias Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Solo 
Rural 

Espaços 
agrícolas ou 

florestais 

Espaços 
agrícolas 

Integram áreas de vocação principal para as 
atividades agrícolas, integrando os solos de 

RAN (artigo 36º) 
- Ambos Traçados, todos os apoios 

Solo 
Urbano 

Solo 
Urbanizado 

Espaços de 
uso especial 

Destinam-se a equipamentos ou 
infraestruturas estruturantes ou a outros usos 

específicos, nomeadamente de recreio, lazer e 
turismo (artigo 60º). 

- Traçado aprovado em sede de AIA: 
campo de futebol na faixa de 45m 

- Ambos os traçados: Subestação 
Elétrica de Valdigem 

Área Classificada do Alto Douro Vinhateiro Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Perímetro do Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro (PIOTADV) 

Nas áreas classificadas como solo rural no 
interior do perímetro do PIOTADV, “a 

autorização ou o licenciamento para a prática 
dos atos abaixo enumerados deverá ser 

precedido de parecer da entidade que tutela as 
áreas classificadas como património mundial: 

(…) d) Atravessamento de linhas aéreas de 
condução de energia ou telecomunicações e 
instalação de centros produtores de energia 

(…)” (artigo 27º nº 2). 

- Traçado aprovado em sede de AIA 
(P40 e P41) 
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Classes Categorias Subcategorias Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

“Na área geográfica e administrativa do Plano 
Intermunicipal de Ordenamento do Território 
do Alto Douro Vinhateiro, a autorização ou o 

licenciamento para a prática dos atos 
enumerados no número anterior deverá ser 

precedida do parecer vinculativo do organismo 
responsável pela tutela do património 

classificado (…)” (artigo 27º nº 3). 

Estrutura Ecológica Municipal Definição (Regulamento do PDM) Projeto 

Estrutura ecológica municipal 

Engloba as áreas que desempenham um 
papel determinante na proteção e valorização 
ambiental e na garantia da salvaguarda dos 

ecossistemas e da intensificação dos 
processos biofísicos (Artigo 21º). 

Sobrepõem-se às categorias Espaços 
naturais, Espaços florestais de conservação e 
Espaços verdes urbanos, e inclui cursos de 
água, respetivas margens, áreas de RAN, 

REN, Rede Natura 2000 e corredor ecológico 
definido no PROF. 

- Traçado aprovado em sede de AIA: 
apoios P35 a P39 

- Traçado de Projeto de Execução: todo 
o traçado 

 

2.10.2 – Restrições e Servidões de Utilidade Pública 

A análise das áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) foi efetuada com base nos respetivos 

diplomas de aprovação e na cartografia cedida pela CCDR Norte.  

De acordo com informação recolhida relativamente aos condicionamentos impostos à 

implantação da Linha em estudo foram identificadas as condicionantes indicadas no quadro 

seguinte. 

Quadro 8 – Condicionantes ao uso do solo com incidência na área em estudo 

Restrições de utilidade pública e servidões administrativas 

Reserva Ecológica Nacional 

Reserva Agrícola Nacional 

Defesa da floresta contra incêndios 

Domínio Público Hídrico 

Infraestruturas rodoviárias 

Linhas elétricas 

Infraestruturas sensíveis 

Património cultural 

Na Figura 11 – Síntese de Condicionantes foram cartografadas as principais condicionantes 

analisadas.  

 Reserva Ecológica Nacional 

A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos 

imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma estrutura 

biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de espaços com 

características ecológicas específicas. 

O regime jurídico da REN encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, Portaria nº 419/2012, de 20 
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de dezembro, Decreto-Lei nº 96/2013, de 19 de julho, Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, 

Portaria nº 360/2015, de 15 de outubro, e Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto, que 

procedeu também à republicação do Diploma.  

Segundo o Artigo 21º, nº 1, nas áreas de REN podem ser realizadas as ações de relevante 

interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo 

responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo 

competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em 

áreas não integradas na REN. 

As redes elétricas aéreas de muito alta tensão, não estão incluídas nos usos e ações compatíveis 

com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais 

de áreas integradas na REN, referidas no artigo 20º do DL 166/2008, alterado e republicado pelo 

DL 124/2019, e discriminadas no respetivo Anexo II. Deste modo, estão sujeitas ao disposto no 

Artigo 21º. 

O concelho de Lamego tem carta de REN aprovada pela Portaria n.º 270/2015, de 2 de setembro, 

com uma correção material pelo Aviso n.º 4328/2018, de 3 de abril e uma retificação pela 

Declaração de Retificação n.º 294/2018, de 18 de abril. 

Na área em estudo ocorrem os ecossistemas da REN “Áreas de elevado risco de erosão hídrica 

do solo” e “Cursos de água e respetivos leitos e margens”. 

Refere-se que ambos os traçados intercetam “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” 

localizando-se neste ecossistema os seguintes apoios: 

 Traçado aprovado em sede de AIA: 4 apoios (P35, P37, P39 e P41) 

 Traçado de Projeto de Execução: 4 apoios (P38, P39, P40 e P41) 

 Reserva Agrícola Nacional 

O regime jurídico da RAN encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de maio, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro, que revoga o 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro 

e pelo Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de outubro. 

A RAN integra um conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, 

climatéricas e sociais, apresentam maior potencialidade para a produção de bens agrícolas. A 

RAN integra assim, os solos de classes A1 e A2, que são as terras que têm aptidão elevada ou 

moderada para o uso agrícola genérico. 

Podem ainda ser integradas na RAN as áreas que tenham sido submetidas a importantes 

investimentos destinados a aumentar, com carácter duradouro, a capacidade produtiva dos solos 

ou solos cujo aproveitamento seja determinante para a viabilidade económica de explorações 
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agrícolas existentes. 

Todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a utilizações 

não agrícolas de solos integrados na RAN carecem de parecer prévio favorável das Entidades 

Regionais da RAN. 

Refere-se que um dos apoios do traçado aprovado em sede de AIA interceta Áreas de RAN 

(P36). O traçado de Projeto de Execução não interceta quaisquer áreas integradas na RAN. 

 

Figura 11 – Síntese de Condicionantes 
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 Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios – PMDFC 

O PMDFC de Lamego é um plano de 3ª geração, aprovado pela Assembleia Municipal em 27 de 

junho de 2019, com parecer vinculativo positivo do ICNF. 

O Plano identifica as áreas ardidas ocorridas entre 2005 e 2017. Na zona em estudo no presente 

relatório refere-se uma área percorrida por incêndio em 2012, que não é interferida por nenhum 

dos traçados em análise.  

 Domínio Público Hídrico 

As linhas de água presentes na área em estudo são linhas de água de cabeceira, com pouca 

expressão e pouco marcadas no território, afluentes do rio Varosa. 

Nenhum dos traçados em estudo tem quaisquer apoios dentro dos limites do domínio hídrico. O 

traçado aprovado em sede de AIA transpõe uma linha de água no vão entre os apoios P36 e 

P37.   

 Servidões rodoviárias 

A área em estudo é atravessada pela EN313, cuja área de servidão associadas é definida pela 

Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, isto é, uma zona de servidão non aedificandi de 20 m para cada 

lado do eixo da via.  

O traçado aprovado em sede de AIA implica a sobrepassagem desta infraestrutura rodoviária, 

aplicando-se as disposições constantes do Art.º 42º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril: 

1 – A realização de obras ou atividades na área prevista na alínea a) do artigo anterior (área 

abrangida pelos bens do domínio público rodoviário do Estado) que interfiram com o solo, 

subsolo ou espaço aéreo da zona da estrada fica sujeita a licenciamento pela administração 

rodoviária, sem prejuízo dos direitos e obrigações resultantes dos contratos em vigor. 

O traçado de Projeto de Execução apenas transpõe caminhos municipais (Lei n.º 2110, de 19 de 

agosto de 1961, alterada pelos Decretos-Lei n.º 360/77, de 1 de setembro, n.º 605/72 de 30 de 

dezembro e n.º 316/72 de 18 de agosto) cuja servidão non aedificandi tem uma largura de  

4,5 m. 

 Linhas Elétricas 

Da Subestação de Valdigem saem as seguintes linhas: 

 2142 – Linha Valdigem – Urrô (220kV) 

 2108 – Linha Valdigem – Recarei (220kV) 

 2162 – Linha Valdigem – Vermoim (220kV) 

 2018 – Linha Valdigem – Carrapatelo (220kV) 
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 2174 – Linha Vila Pouca de Aguiar – Valdigem (220kV) 

 2019 – Linha Régua – Valdigem (220kV) 

 1135 – Linha Tabuaço – Valdigem (150kV) 

 2190 – Linha Armamar – Valdigem (220kV) 

 4047 – Linha Bodiosa – Valdigem (220kV) 

Adicionalmente, a área em estudo é ainda atravessada pelas linhas Armamar – Carrapatelo 1, 

Armamar – Carrapatelo 2 (200kV) e Armamar – Recarei (400kV).  

De acordo com informação da EDP Distribuição a área em estudo é atravessada por várias 

Linhas de Alta Tensão, a 60 kV, designadamente: 

 Leomil – Valdigem 

 Ribabelide – Valdigem 

 Varosa – Pinhão 

 Telheira – Valdigem 

 Bagaúste – Valdigem 

Nas travessias das linhas elétricas deverão ser respeitados naturalmente, os condicionalismos 

impostos pela legislação em vigor, nomeadamente do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 

fevereiro, no que se refere às distâncias de segurança a obedecer. 

 Infraestruturas sensíveis 

O Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece os critérios de minimização da 

exposição das populações a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, considera, como 

“infraestruturas sensíveis”, as seguintes (artigo 3º, alínea c)): 

i) Unidades de saúde e equiparados; 

ii) Quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins-de-

infância; 

iii) Lares de terceira idade, asilos e afins; 

iv) Parques e zonas de recreio infantil; 

v) Espaços, instalações e equipamentos desportivos; 

vi) Edifícios residenciais e moradias destinadas a residência permanente. 

O artigo 7º, nº 1, estabelece que não é permitida a passagem de novas linhas de transporte de 

eletricidade de alta tensão e muito alta tensão sobre as infraestruturas sensíveis, aplicando-se 

os afastamentos estabelecidos no n.º 3 do artigo 28º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 

de fevereiro, contados a partir do eixo da linha. 
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O referido artigo 28º, n.º 3, alínea c), estabelece, para linhas com tensão nominal superior 60 kV, 

uma zona de proteção com uma largura máxima de 45 m, ou seja, 22,5 m para cada lado do eixo 

da linha. 

Entre as infraestruturas a considerar encontram-se as seguintes: 

 Periferia de Valdigem: diversos edifícios habitacionais (habitação e unidades turísticas), a 

mais próxima à distância de 30m da faixa de proteção de 45 m do traçado aprovado em 

sede de AIA; 

 Periferia de Valdigem: campo de futebol, intercetado pela faixa de proteção de 45 m do 

traçado aprovado em sede de AIA. 

 Património Cultural Classificado 

As ocorrências patrimoniais classificadas inventariadas na área de estudo são identificadas no 

capítulo 2.8. 

2.10.3 – Análise comparativa de impactes ambientais 

Quanto à conformidade com o PDM Lamego, verifica-se que os usos de interesse público e 

infraestruturas se encontram entre os usos do solo permitidos na categoria Solo Rural, 

subcategorias Espaços Agrícolas, desde que respeitadas as restrições e servidões de utilidade 

pública e as disposições dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Verifica-

se, portanto, que ambos os traçados são compatíveis com estas categorias de espaços. 

Já em relação aos Espaços Residenciais e Espaços de Uso Especial, o projeto não é compatível, 

referindo-se que o eixo do traçado aprovado em sede de AIA interfere passa a 10m do campo de 

futebol da Valdigem, classificado como Espaço de Uso Especial, e o apoio P38 fica a 30m do 

referido campo.  

No respeitante ao Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro, ocorre uma interferência pelo traçado aprovado em sede de AIA, localizando-se os 

apoios P40 e P41 no interior do ADV 

No que respeita à afetação de restrições e servidões de interesse público e outras 

condicionantes, a afetação de áreas de REN e RAN é pouco significativa. As restantes 

interferências são compatíveis com os traçados desde que cumprida a legislação em vigor e os 

regulamentos aplicáveis. 

Relativamente ao Património Cultural Classificado destaca-se o atravessamento do Alto 

Douro Vinhateiro pelo traçado aprovado em sede de AIA, classificado como Património 

Mundial da UNESCO. 
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Na comparação dos traçados alternativos verifica-se que o traçado de projeto de Execução é 

mais favorável por: 

 Não interferir com os Espaços de Uso Especial do PDM de Lamego (campo de futebol 

da Valdigem); 

 Não afetar áreas de RAN; 

 Não interferir com o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro e com o Património Mundial da UNESCO Alto Douro Vinhateiro.  

2.11 – COMPONENTE SOCIAL 

 Caracterização da zona em estudo 

O lugar mais próximo da área em estudo é Valdigem (Lamego). Em 2011, tinha uma população 

residente de 792 habitantes e 306 famílias, para 524 alojamentos familiares (cerca de 58% de 

alojamentos com ocupação permanente). A população apresentava uma estrutura etária com 

21% de residentes com 65 anos ou mais e 13% de residentes com 14 anos ou menos. 

O conjunto de edifícios rurais da Quinta da Raposeira situa-se dentro da área em estudo, a cerca 

de 110 m do apoio P35 do traçado aprovado em sede de AIA, coincidente com o P38 do traçado 

de Projeto de Execução. 

A Casa das Vinhas Valdigem Douro é uma unidade de alojamento local, registada em 2017. Esta 

unidade dispõe de uma capacidade de alojamento para 6 pessoas, e dispõe de piscina exterior. 

A unidade de alojamento situa-se junto à EN313, e fica a cerca de 50 m do traçado aprovado em 

sede de AIA, junto ao P36. 

Na mesma zona, dois edifícios de habitação situam-se a cerca de 55 m e 70 m do eixo do traçado 

aprovado em sede de AIA, ficando mais três edifícios de habitação a distâncias de 100 a 130 m. 

Ainda na proximidade, na zona da Quinta da Tapada, dois edifícios e habitação situam-se a 130 

m do eixo do traçado aprovado em sede de AIA.  

Junto ao apoio P38, a faixa de segurança de 45 m associada ao do traçado aprovado em sede 

de AIA passa sobre um antigo campo de futebol de 11. 

Entre os apoios P38 e P39, um edifício de habitação situa-se a 70 m do eixo do traçado aprovado 

em sede de AIA.  

 Análise comparativa de impactes ambientais 

No que respeita a impactes na fase de construção, refere-se que ocorreram impactes positivos, 

mas pouco significativos relacionados com a criação de emprego e na aquisição de bens e 

serviços para a obra no mercado local. 
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Os impactes negativos prendem-se com a potencial afetação da segurança e bem-estar (ruído, 

poeiras) das populações na envolvente das frentes de obra. A movimentação de máquinas e 

veículos poderá ainda afetar a segurança e fluidez na circulação de veículos e peões, nas vias 

de acesso à obra e outras zonas de circulação. 

No que respeita à fase de Exploração, os potenciais impactes negativos incluem os seguintes 

fatores: 

 Proximidade da linha a habitações e outros usos sensíveis – 3 habitações, uma unidade 

de alojamento local (Casa das Vinhas Valdigem Douro) e o campo de futebol junto à 

EN313, a menos de 100m do eixo do Traçado aprovado em sede de AIA; 

 Presença dos apoios, resultando da redução permanente das áreas cultivadas; 

 Manutenção da faixa de segurança e da faixa de gestão de combustível; 

 Ações de manutenção da linha. 

 

Fotografia 4 – Habitações junto à EN313 próximo do traçado aprovado em sede de AIA 

 

 

Fotografia 5 – Alojamento Local, próximo do traçado aprovado em sede de AIA 
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Fotografia 6 – Habitação próximo do traçado aprovado em sede de AIA entre os apoios P38 e P39 

 

Considera-se que o Traçado de Projeto de Execução é mais favorável, pelo facto de se afastar 

mais de edifícios residenciais e outras áreas sociais e possuir menor número de apoios. 

3 – CONCLUSÕES 

 Da análise desenvolvida, verificou-se que: 

 O traçado aprovado em sede de AIA tem uma extensão de 1690m e prevê a 

implantação de 7 apoios. Inclui dois apoios no Alto Douro Vinhateiro, Património 

Mundial da UNESCO, interfere com Espaços de Uso Especial do PDM de Lamego 

(campo de futebol da Valdigem) e encontra-se a grande proximidade de 4 habitações 

e uma unidade de alojamento local. Implicará uma intrusão visual mais significativa 

para os observadores na envolvente; 

 O traçado de Projeto de Execução tem uma extensão de 550m e prevê a implantação 

de 4 apoios. Não interfere com o Alto Douro Vinhateiro nem com Espaços de Uso 

Especial do PDM de Lamego, encontra-se a maior distância dos espaços habitacionais 

e implica menor intrusão visual;  

Em síntese, pode-se concluir que o traçado de Projeto de Execução apresenta vantagens 

significativas comparativamente com o traçado aprovado em sede de AIA. 


