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1. INTRODUÇÃO 

Este documento constitui a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV.  

Neste capítulo procede-se a um enquadramento do projeto no regime jurídico da Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) (secção 1.1), refere-se a importância da definição do âmbito no processo de AIA (secção 1.2) e 
no âmbito da Avaliação de Impacte Patrimonial (AIP) (secção 1.3) e apresenta-se a estrutura e o conteúdo da 
PDA (secção 1.4). 

1.1 Enquadramento doprojeto no regime jurídico da AIA 

A interligação entre o Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT) e a Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade - RNT(E) requer, tal como se explicitará ao longo do presente documento, uma linha aérea de 
muito alta tensão, a 400 kV, com ponto de ligação na SE de Armamar, da RNT(E). A designação adotada para 
este projeto será “Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV”. Como se referirá nos antecedentes (secção 2.3), esta 
foi a designação dada ao projeto objeto de anterior procedimento de AIA. 

Independentemente da alternativa considerada, a extensão da linha a 400 kV é sempre superior a 15 km. 

O Decreto-Lei (DL) n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação que lhe foi dada pelo DL n.º 197/2005, de 8 de 
novembro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro), que o republica, e com as 
alterações introduzidas pelo DL n.º 60/2012, de 14 de março, constitui o regime jurídico da AIA. Este diploma 
estabelece no n.º 3 do seu artigo 1.º que: 

“Estão sujeitos a AIA, nos termos do presente diploma: 

a) Os projetos tipificados no anexo I; 

 (…)” 

O n.º 19 do anexo I do DL n.º 69/2000, com a redação atual, inclui a “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”. 

Como tal, o projeto da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV, está sujeito a AIA. 

1.2 A definição do âmbito 

O regime jurídico da AIA prevê, no artigo 11.º do DL n.º 69/2000, a possibilidade do proponente apresentar à 
Autoridade de AIA uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). A 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, aprovou, entre outras, as normas técnicas para a estrutura da PDA do 
EIA (anexo I da Portaria n.º 330/2001). 

O preâmbulo do anexo I da Portaria n.º 330/2001 esclarece o objetivo e o alcance da definição do âmbito nos 
seguintes termos: 

“A proposta de definição do âmbito tem por objetivo identificar as questões e áreas temáticas que se 
antecipem de maior relevância em função dos impactes positivos e negativos que possam causar no 
ambiente e que devem ser tratadas e analisadas no EIA. 
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A definição do âmbito permite, pois, o planeamento do EIA e o estabelecimento dos termos de 
referência deste, focalizando a elaboração do EIA nas questões ambientais significativas que podem 
ser afetadas pelos potenciais impactes causados pelo projeto. 

Esta focalização permitirá a posterior racionalização dos recursos e do tempo envolvidos na elaboração 
do EIA, bem como na sua apreciação técnica e na decisão. A definição do âmbito constitui, assim, uma 
fase de extrema importância para a eficácia do processo de AIA. 

O planeamento antecipado do EIA permite vantagens acrescidas, já que envolve o comprometimento 
do proponente e da comissão de avaliação quanto ao conteúdo do EIA. Este verdadeiro «acordo 
prévio», apenas alterável se surgirem circunstâncias que manifestamente o contrariem, implica que a 
proposta de definição do âmbito seja elaborada com o rigor necessário ao caso concreto, para permitir 
uma deliberação eficaz da comissão de avaliação, tendo presente o objetivo de focalizar o EIA nos 
impactes significativos do projeto.” 

O Guia de Apoio ao Novo Regime de AIA (Partidário e Pinho, 2000), publicado para auxiliar a aplicação do 
regime de AIA estabelecido pelo DL n.º 69/2000, refere-se à definição do âmbito nos seguintes termos: 

“O objetivo da definição do âmbito é identificar as possíveis questões que deverão ser tratadas e analisadas 
no EIA, em função dos impactes, positivos e negativos, que se antecipem virem a ser mais importantes. A 
definição do âmbito permite assim o planeamento do EIA e o estabelecimento dos termos de referência, 
designadamente em relação à: 

a) Definição do programa, dos recursos e das especialidades técnicas necessárias à realização do 
EIA; 

b) Definição dos estudos ambientais de base e inventários a desenvolver; 

c) Apreciação adequada das alternativas do projeto a desenvolver; 

d) Seleção dos métodos a utilizar para previsão da magnitude dos impactes; 

e) Definição dos critérios para apreciação da significância dos impactes; 

f) Identificação dos grupos que interessará envolver no processo de participação pública.” 

“A prática internacional tem vindo a demonstrar que a definição do âmbito é um dos passos cruciais do 
processo de AIA para garantir a qualidade do EIA, permitir o envolvimento antecipado das entidades e 
grupos do público com interesse, reduzir o potencial conflito de interesses no processo, facilitar a decisão e 
assegurar, deste modo, uma maior eficácia da AIA.” 

1.3 A definição do âmbito no quadro da Avaliação de Impacte Patrimonial 

O projeto da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV, localiza-se parcialmente no Alto Douro Vinhateiro (ADV), 
inscrito na Lista do Património Mundial, pela Decisão 25 COM X.A, adotada na 25.ª sessão do Comité do 
Património Mundial realizada em Helsínquia (Finlândia). Esta designação teve lugar no âmbito da Convenção 
para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, adotada pela Conferência Geral da UNESCO - 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em 16 de novembro de 1972 e aberta para 
assinatura em Paris, em 23 de novembro de 1972. A Convenção foi aprovada para ratificação, por Portugal, pelo 
Decreto n.º 49/79, de 6 de junho. 
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O Comité do Património Mundial foi estabelecido pela Convenção como órgão responsável pela 
implementação da Convenção, tendo, entre outras competências, o poder de decisão sobre a inscrição de uma 
propriedade na Lista do Património Mundial.  

O Centro do Património Mundial, estabelecido em 1992, desempenha as funções de Secretariado do Comité 
do Património Mundial e é, no seio da UNESCO, o ponto focal e o coordenador de todos os assuntos 
relacionados com o Património Mundial. 

A Convenção indica três organizações não-governamentais ou intergovernamentais como organismos 
consultivos do Comité do Património Mundial: a União Internacional para a Conservação dos Recurso Naturais 
e Culturais (UICN), o Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios (ICOMOS) e o Centro Internacional 
para o Estudo da Preservação e Restauro dos Bens Culturais (ICCROM). 

Nos termos dos n.ºs 3 e 7 do artigo 15.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, o ADV integra a lista dos bens 
classificados como de interesse nacional, sendo considerado “monumento nacional” (MN). 

A zona especial de proteção do ADV foi delimitada através do Aviso n.º 15170/2010, de 30 de julho.  

Conforme as alternativas propostas para o seu traçado (ver Desenho 1), o projeto da Linha Foz Tua - Armamar, 
a 400 kV, localiza-se parcialmente quer no ADV, quer na respetiva zona especial de proteção, em extensões e 
locais diferenciados. 

Em 2011 o ICOMOS, em colaboração com o Centro do Património Mundial, publicou um Guia sobre a 
Avaliação do Impacte Patrimonial nos Bens Culturais Património Mundial (ICOMOS, 2011). De acordo com 
esse guia, doravante designado como Guia do ICOMOS, todos os projetos que possam ter um impacte nos 
atributos em que se baseia o Valor Universal Excecional (VUE) de uma propriedade inscrita na Lista do 
Património Mundial, devem ser submetidas a uma Avaliação de Impacte Patrimonial (secção 1.a) do Guia do 
ICOMOS). Esta avaliação, designada como AIP - Avaliação do Impacte Patrimonial, pode constituir parte dos 
procedimentos de AIA legalmente estabelecidos (§ 2-1-7 do Guia do ICOMOS). 

A definição do âmbito constitui o objeto da secção 2-2 (“Compreender o que precisa de ser feito antes de 
iniciar uma AIP”) do Guia do ICOMOS, onde se refere nomeadamente: 

“O ponto de partida para qualquer avaliação patrimonial (...) deve ser definir o âmbito do trabalho 
necessário para uma AIP que providencie a informação necessária para a tomada de decisão. A 
consulta precoce das partes relevantes, incluindo qualquer comunidade afetada, é importante.” (§ 2-2-
4).  

“Um Relatório da Definição do Âmbito (...) deve ser acordado por todas as partes relevantes - o Estado 
parte [na Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural], os governos regionais 
e locais, consultores e gestores do património, comunidades locais e outras partes necessárias. O 
Relatório da Definição do Âmbito deve tornar claro o que é para ser feito, porquê, como, quando e quais 
os resultados esperados. É importante incluir um calendário acordado entre todas as partes 
interessadas e o programa de desenvolvimento” (§ 2-2-5). 

O anexo 2 do Guia do ICOMOS especifica o conteúdo do relatório da definição do âmbito. É referido que “pode 
ser desejável consultar o Centro do Património Mundial ou os seus conselheiros, o ICOMOS ou a UICN”. 

1.4 Estrutura e conteúdo da PDA 

A estrutura e o conteúdo da PDA tiveram em conta as normas constantes do anexo I da Portaria n.º 330/2001, 
bem como o anexo 2 do Guia do ICOMOS e o Guia Metodológico para a AIA de Infraestruturas da RNT de 
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Eletricidade (APAI - Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes, REN, S.A. e Agência Portuguesa do 
Ambiente – APA, Linhas Aéreas: 2007; Subestações: 2011), doravante designado como Guia da REN. 

A elaboração da presente PDA baseou-se nos seguintes elementos: 

- Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do AHFT, emitida em 11-5-2009, e alterada em 18-6-2009; 

- Ofício n.º 014881, de 6-12-2005, da Direção-Geral de Geologia e Energia (atual Direção-Geral de 
Energia e Geologia), relativo ao pedido de informação prévia atribuindo como ponto de receção a atual 
SE de Armamar, a 220/400 kV; 

- Documentos do anterior procedimento de AIA deste projeto, incluindo o respetivo EIA e o projeto de DIA 
(ver secção 2.3 da presente PDA); 

- Relatórios das missões do Centro do Património Mundial (Ana Luengo Añon, membro do ICOMOS e do 
Comité Científico Internacional sobre Paisagens Culturais da Federação Internacional de Arquitetos 
Paisagistas, 2011) e da missão conjunta do Centro do Património Mundial, do ICOMOS e da UICN, 
2012); 

- Proposta de Declaração Retrospetiva do VUE do ADV (Anexo 1 da PDA); 

- Legislação nacional relevante; 

- Os instrumentos de gestão territorial (IGT) pertinentes; 

- Bibliografia (em particular Fauvrelle e Rosas, 2008); 

- Bases de dados sobre ordenamento do território, património cultural, biodiversidade, recursos 
geológicos; 

- Documento da REN - Rede Elétrica Nacional. S.A., concessionária da RNT(E), sobre a viabilidade 
técnica de alternativas (Anexo 2 da presente PDA); 

- Informação sobre soluções de projeto; 

- Reuniões com entidades (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte - CCDR-N, 
Estrutura de Missão do Douro - EMD, Direção Regional de Cultura do Norte – DRC-N) e com a 
investigadora Natália Fauvrelle. 

A elaboração da PDA foi objeto de acompanhamento regular através de reuniões com o proponente e o 
projetista, bem como com a REN, S.A. 

No capítulo 2 identifica-se o projeto, referem-se os seus antecedentes e procede-se à sua descrição sumaria e 
localização. 

A seleção das alternativas que se propõe analisar no EIA constitui o objeto do capítulo 3. 

No capítulo 4 identificam-se as questões significativas que se propõe avaliar no EIA. 

Nos capítulos 5, 6, 7 e 8 apresentam-se, respetivamente, as propostas metodológicas para a caracterização do 
ambiente afetado pelo projeto, para a caracterização de impactes, para a mitigação e valorização e para a 
monitorização. 

O capítulo 9 contém a proposta de planeamento do EIA  

Finalmente, no capítulo 10 identifica-se o público afetado ou interessado e cuja participação é relevante para o 
processo de decisão e no capítulo 11 apresentam-se as principais conclusões da PDA. 
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A PDA inclui, no seu início, uma lista das siglas e acrónimos usados e, no fim, uma lista das referências 
bibliográficas. 

As listas dos anexos e dos desenhos figuram a seguir ao índice. 
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2. IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO SUMÁRIA E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

2.1 Identificação do proponente 

O proponente é a EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A., concessionário do AHFT. 

A EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. adjudicou a elaboração do projeto técnico e dos estudos 
ambientais à CME – Construção e Manutenção Eletromecânica, S.A.; o projeto técnico da linha é da 
responsabilidade da EGSP - Energia e Sistemas de Potência, Lda., e a elaboração do EIA, incluindo o Estudo 
de Impacte Patrimonial, e a respetiva PDA são da responsabilidade da ECOSSISTEMA - Consultores em 
Engenharia do Ambiente, Lda. 

2.2 Designação e fase do projeto 

O projeto a submeter a AIA tem a designação "Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV". O projeto será submetido 
a AIA em fase de Estudo Prévio, possibilitando a consideração de alternativas e facilitando posteriores 
otimizações na fase de Projeto de Execução. 

2.3 Antecedentes 

O AHFT integra o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, cuja implementação 
é objeto do DL n.º 182/2008, de 4 de setembro. 

O AHFT foi submetido a AIA tendo a respetiva DIA, favorável condicionada, sido emitida em 11 de maio de 
2009. O AHFT encontra-se atualmente em construção, estando a sua conclusão prevista para 2016. 

Um primeiro Estudo Prévio da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV foi submetido a AIA em 2011, tendo sido 
objeto de um projeto de DIA desfavorável, nomeadamente por não terem sido consideradas suficientes opções 
alternativas e por não ter sido avaliado o impacte do projeto sobre os atributos que conferem o VUE do ADV. 
Tendo em conta o projeto de DIA, o proponente solicitou o encerramento do procedimento de AIA. 

2.4 Objetivos do projeto  

O projeto destina-se ao transporte da energia elétrica a produzir no AHFT para entrega na RNT(E). 

O projeto permitirá, assim, a plena eficácia de um aproveitamento de produção elétrica a partir de fontes 
renováveis, como é o caso do AHFT, a construir no âmbito da política energética nacional de utilização dos 
recursos energéticos renováveis e endógenos e das políticas de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa, através do reforço da produção elétrica por fontes renováveis e não causadoras de emissões de gases 
com efeito de estufa, integrando-se nos objetivos e nas estratégias das políticas nacionais, europeias e 
internacionais para o ambiente e para a energia. 

O calendário definido para a construção e para a entrada em serviço do AHFT requerem que a Linha Foz Tua - 
Armamar, a 400 kV esteja concluída no final de 2015. 
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2.5 Projetos associados e complementares  

Por projetos associados (ou subsidiários) entendem-se os projetos, autónomos, que são necessários para o 
projeto em análise da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV. Projetos complementares são os que, não sendo 
essenciais para a viabilidade do projeto em análise, fazem parte do mesmo conjunto ou programa e reforçam 
mutuamente os seus objetivos. 

Uma das alternativas propostas para análise no EIA requer a construção de um Posto de Corte, a 400 kV, que 
constitui um projeto associado.  

Para além do próprio AHFT e da SE de Armamar ou do Posto de Corte, necessário numa das alternativas, não 
existem outros projetos associados ou complementares 

A modificação de linhas da RNT(E), existentes, prevista numa das alternativas, fará parte do Projeto de 
Execução da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV. 

2.6 Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização e da Autoridade de AIA 

A entidade licenciadora é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Nos termos do artigo 67.º, n.º 1, a) i) e ii) do DL n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação atual, a Autoridade de 
AIA é a APA, I.P. 

2.7 Localização do projeto 

2.7.1 Localização administrativa 

No Quadro 2.1 apresenta-se a localização administrativa do projeto nas alternativas propostas para análise no 
EIA (ver Desenho 2). Para este efeito, foram considerados corredores com 2000 m de largura. A menção de uma 
freguesia neste quadro apenas significa que uma parte, mesmo que muito diminuta, do território da freguesia é 
abrangido pelos limites desses corredores, ficando, portanto, a menos de um quilómetro do seu eixo. 

Para efeitos do sistema de divisão estatística do território, NUTS, o projeto localiza-se, em qualquer das 
alternativas propostas, na NUTS III - Douro, NUTS II - Norte e NUTS I - Continente. 

2.7.2 Áreas sensíveis 

O DL n.º 69/2000, de 3 de maio, com a sua atual redação, considera (alínea b do artigo 2.º) como áreas 
sensíveis: 

- As áreas protegidas, classificadas ao abrigo do DL n.º 142/2008, de 24 de julho; 

- Os sítios da Rede Natura 2000, as zonas especiais de conservação e as zonas de proteção especial, 
classificados nos termos do DL n.º 140/99, de 24 de abril, com a sua redação atual; 

- As áreas de proteção dos MN e dos monumentos, conjuntos ou sítios de interesse público (MIP, CIP ou 
SIP, respetivamente), classificados nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

Como já se referiu o projeto localiza-se parcialmente no ADV, classificado como MN, bem como na respetiva 
zona especial de proteção (Desenho 3). 



              

 

Proposta de Definição do Âmbito do EIA da Linha foz Tua - Armamar, a 400 kV 
 

12/74 

Quadro 2.1 - Localização administrativa do projeto (alternativas selecionadas para análise no EIA, conforme justificado em 
pontos subsequentes deste documento) 

Concelhos Freguesias 
Alternativas 

1 2 3 

Alijó 
Castedo � � � 

São Mamede de Ribatua � � � 

Armamar  

Aricera � �  

Armamar � �  

Coura � �  

Goujoim � �  

Santo Adrião � �  

Vila Seca � �  

Carrazeda de Ansiães 

Carrazeda de Ansiães   � 

Castanheiro � � � 

Fonte Longa   � 

Linhares  � � 

Marzagão  � � 

Parambos  � � 

Ribalonga  � � 

Seixo de Ansiães   � 

Selores   � 

Vilarinho da Castanheira   � 

São João da Pesqueira 

Castanheiro do Sul � �  

Ervedosa do Douro � �  

Nagozelo do Douro �   

São João da Pesqueira � �  

Soutelo do Douro �   

Tabuaço 

Barcos � �  

Chavães � �  

Desejosa � �  

Pereiro � �  

Pinheiros � �  

Santa Leocádia � �  

Tabuaço � �  

Távora � �  

Vale de Figueira � �  

Torre de Moncorvo 

Adeganha   � 

Cabeça Boa   � 

Castedo   � 

Torre de Moncorvo   � 
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No Quadro 2.2 apresenta-se a lista do património cultural classificado, nas categorias acima indicadas, e em vias 
de classificação, nas mesmas categorias, nos concelhos e freguesias indicados no Quadro 2.1. Dos imóveis 
indicados no quadro apenas o Santuário de Santa Maria de Sabroso se situa nos corredores das alternativas do 
projeto selecionadas para análise no EIA (com 2 km de largura). 

Para além do ADV e da respetiva zona especial de proteção e do Santuário de Santa Maria de Sabroso, os 
corredores propostos não se localizam em qualquer outra área sensível. 

Quadro 2.2 - Património cultural classificado e em vias de classificação nos concelhos e freguesias 
dos corredores das alternativas selecionadas para análise no EIA 

Concelho Freguesia Monumentos, conjuntos e sítios  Diploma de classificação 

Alijó 
São Mamede de 
Ribatua 

Pelourinho de São Mamede de Ribatua 
(MIP)  

Decreto n.º 23 122, 
de 11-10-1933 

Armamar 

Goujoim 
Pelourinho de Goujoim (MIP) 

Decreto n.º 23 122, 
de 11-10-1933 

Castro de Goujoim (SIP) Em vias de classificação 

Santo Adrião  
Marco granítico n.º 86 (MIP) 

Decreto n.º 35 909, 
de 17-10-1946 

Ponte antiga sobre o rio Tedo (MIP) Decreto n.º 31/83, de 9-5 

Carrazeda de 
Ansiães 

Linhares 

Pelourinho de Linhares (MIP)  
Decreto n.º 23 122, 
de 11-10-1933 

Igreja de Linhares (MIP)  
Decreto n.º 41 191, 
de 18-07-1957 

Solar de Sampaio (MIP)  Decreto n.º 5/2002, de 19-02 

Carrazeda de Ansiães Pelourinho de Carrazeda de Ansiães (MIP) 
Decreto n.º 23 122, 
de 11-10-1933 

Ribalonga Fraga pintada do Cachão da Rapa (MN) 
Decreto n.º 32 973,  
de 18-08-1943 

Selores 

Castelo de Ansiães MN) 
Decreto de 16-06-1910,  
de 23-06-1910 

Casa de Selores (MIP) Decreto n.º 129/77, de 29-09 

Igreja de São João Batista (MIP) Em vias de classificação 

Vilarinho da 
Castanheira 

Antas de Vilarinho (MN) 
Decreto de 16-06-1910,  
de 23-06-1910 

Pelourinho de Vilarinho da Castanheira 
Decreto n.º 23 122,  
de 11-10-1933 

São João da 
Pesqueira 

São João da Pesqueira Praça da República (CIP)  Em vias de classificação 

Soutelo do Douro Pelourinho de Soutelo do Douro (MIP)   
Decreto n.º 23 122,  
de 11-10-1933 
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Concelho Freguesia Monumentos, conjuntos e sítios  Diploma de classificação 

Tabuaço 

Barcos 

Santuário de Santa Maria de Sabroso (MIP) Em vias de classificação 

Igreja de Barcos (MN)  
Decreto n.º 8 175  
de 3-06-1922 

Chavães Pelourinho de Chavães (MIP) 
Decreto n.º 23 122,  
de 11-10-1933 

Távora 
Marcos graníticos n.º 96 e n.º 97 (MIP)  Decreto n.º 35 909, 

de 17-10-1946 Marco granítico n.º 97 (MIP) 

Torre de 
Moncorvo 

Adeganha 

Igreja românica de Adeganha (MN) 
Decreto n.º 33 587,  
de 27-03-1944 

Muralhas e ruínas de Vila Velha de Santa 
Cruz ou Derruída (MN) Decreto n.º 26-A/92, de 1-06 

Povoado de Baldoeiro (MIP) 

Torre de Moncorvo 

Igreja de Nossa Senhora da Assunção, 
Matriz de Torre de Moncorvo (MN) 

Decreto de 16-06-1910,  
de 23-06-1910 

Pelourinho de Torre de Moncorvo MIP) 
Decreto n.º 23 122,  
de 11-10-1933 

Castelo de Torre de Moncorvo (MIP) 
Decreto n.º 40 361,  
de 20-10-1955 

Igreja da Misericórdia de Moncorvo, com 
todo o seu recheio, nomeadamente as talhas 
diversas, mobiliário e imaginária (MIP) 

Decreto n.º 129/77, de 29-09 

Capela de Nossa Senhora dos Prazeres 
(MIP) Decreto n.º 95/78, de 12-09 

Capela de Santo António (MIP) 

Capela do Sagrado Coração de Jesus de 
Moncorvo, com toda a sua talha, órgão, 
quadros e demais recheio (MIP) 

Decreto n.º 28/82, de 26-2 

Cabeço de Alfarela (MIP) Decreto n.º 29/90, de 17-7 

2.7.3 Conformidade com instrumentos de gestão territorial 

No Quadro 2.3 indicam-se os planos especiais, regionais, intermunicipais e municipais de ordenamento do 
território, bem como os planos sectoriais com incidência territorial, em vigor na área do projeto.  

O Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED) e o Plano de Bacia Hidrográfica 
(PBH) do Douro têm um âmbito de aplicação que não se consideram pertinentes para a avaliação do projeto. 

O Plano de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas (POAAP) da Régua e do Carrapatelo define uma 
zona de proteção (500 m contados a partir do nível de pleno armazenamento da albufeira) e uma zona 
reservada (50 m contados a partir do mesmo limite). A zona reservada é considerada como non aedificandi 
(artigo 34.º). Os corredores das alternativas do projeto selecionadas para análise no EIA atravessam estas áreas. 
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Neste plano estão identificadas e delimitadas diversas áreas respeitantes a aglomerados urbanos e a 
infraestruturas, assim como espaços dedicados ou projetados para atividades específicas (tais como áreas 
balneares, cais, indústria extrativa) ou de particular sensibilidade (tais como vocação turística, proteção aos 
órgãos das barragens). Os corredores propostos para análise no EIA não colidem com quaisquer destas áreas. 

Este plano define, no artigo 38.º do Regulamento, “espaços naturais e de elevado valor paisagístico”, na área 
que corresponde ao troço superior da albufeira da Régua. Nesta categoria de espaço, atravessada pelos 
corredores propostos para análise no EIA, são postos em relevo sobretudo os valores relacionados com o 
coberto vegetal (“povoamentos de sobreiros, matagais de características mediterrâneas, habitats ripícolas, 
sistemas aquáticos e galerias ripícolas pouco intervencionadas”).  

Quadro 2.3 - Planos de ordenamento do território e planos setoriais 

Âmbito Plano 
Aprovação, Ratificação, Alteração, 
Suspensão 

Diploma legal 

Especial 
POAAP da Régua e do 
Carrapatelo  

Aprovação 
RCM n.º 62/2002, de 
23-3 

Suspensão parcial na zona da barragem do 
AHFT 

RCM n.º 98/2010, de 
15-1 

Regional  PROZED Aprovação DR n.º 60/91, de 21-11 

Intermunicipal 
Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território do 
Alto Douro Vinhateiro - PIOTADV 

Aprovação pelas Assembleias Municipais 
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 Coa e Vila 
Real, entre 16-12-2002 e 28-02-2003 e 
ratificação pelo Conselho de Ministros 

RCM n.º 150/2003, de 
22-9 

Intermunicipal 
Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território do 
Alto Douro Vinhateiro - PIOTADV 

Suspensão parcial na zona da barragem do 
AHFT 

RCM n.º 98/2010, de 
15-1 

Municipal 

PDM de Alijó 

Aprovação pela Assembleia Municipal em 
9-9-94 e ratificação pelo Conselho de 
Ministros 

RCM n.º 6/95, de 23-1  

Suspensão parcial, pela Assembleia 
Municipal, em zona não relevante para o 
projeto 

Aviso n.º 20430/2011, 
de 14-10 

Suspensão parcial na zona da barragem do 
AHFT 

RCM n.º 98/2010, de 
15-1 

PDM de Armamar 

Aprovação pela Assembleia Municipal em 
28-6-94 e ratificação pelo Conselho de 
Ministros 

RCM n.º 80/94, de 19-9 

1.ª Alteração, pela Assembleia Municipal 
em 29-9-2008 

Aviso n.º 25275/2008, 
de 20-10 
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Âmbito Plano 
Aprovação, Ratificação, Alteração, 
Suspensão 

Diploma legal 

Municipal 
(continuação) 

PDM de Carrazeda de Ansiães 

Aprovação pela Assembleia Municipal em 
15-7-94 e ratificação pelo Conselho de 
Ministros 

RCM n.º 104/94, de 18-
10 

Suspensão parcial na zona da barragem do 
AHFT 

RCM n.º 98/2010, de 
15-1 

1.ª Alteração, pela Assembleia Municipal 
em 29-4-99 e ratificação pelo Conselho de 
Ministros 

RCM n.º 99/2000, de 4-
8 (Republicação) 

2.ª Alteração, pela Assembleia Municipal 
em 29-12-99, em zona não relevante para o 
projeto, e ratificação pelo Conselho de 
Ministros 

RCM n.º 140/2000, de 
18-10 

PDM de São João da Pesqueira 
Aprovação pela Assembleia Municipal em 
26-11-93 e ratificação pelo Conselho de 
Ministros 

RCM n.º 62/94, de 4-8 

PDM de Tabuaço 
Aprovação pela Assembleia Municipal em 
28-6-94 e ratificação pelo Conselho de 
Ministros 

RCM n.º 108/94, de 29-
10 

PDM de Torre de Moncorvo 
(Revisão) 

Aprovação pela Assembleia Municipal em 
29-6-2012 

Aviso n.º 10665/2012, 
de 8-8 

Setoriais 

PBH do Douro Aprovação 
DR n.º 19/2001, de 10-
12 

PROF do Douro 

Aprovação 
DR n.º 4/2007, de 21-
11 

Suspensão parcial (artigos 43.º e 45.º a 
49.º), pelo prazo de dois anos 

Portaria n.º 62/2011, de 
2-2 

PBH - Plano de Bacia Hidrográfica; PDM - Plano Diretor Municipal; POAAP - Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas; 
PROF - Plano Regional de Ordenamento Florestal. 

 

Os corredores propostos para análise no EIA não estão abrangidos por qualquer das Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão definidas no artigo 51.º do Regulamento do POAAP. 

O PIOTADV foi elaborado na sequência da classificação em 2001 do ADV como Património Mundial, na 
categoria de Paisagem Cultural. O PIOTADV vem reforçar e focalizar de modo particular na importância da 
paisagem e dos valores cénicos e naturais da envolvente do Douro muitas das preocupações e objetivos do 
POAAP da Régua e do Carrapatelo, alargando a abrangência territorial para toda a área do ADV. 

Nas disposições do PIOTADV figura expressamente a necessidade de o licenciamento de linhas aéreas de 
condução de energia que atravessem o solo rural dever ser precedido de parecer do Gabinete Técnico 
Intermunicipal (alínea d) do número 3 do ponto 7.2.3 das Orientações normativas do PIOTADV); no número 4 do 
mesmo ponto esclarece-se que o referido parecer deverá ser diretamente solicitado pelas entidades 
licenciadoras dos empreendimentos. 
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Nenhum dos PDM contém disposições específicas que condicionem a construção de linhas aéreas de transporte 
de eletricidade. No entanto, alguns dos PDM delimitam espaços, que ocorrem nos corredores das alternativas do 
projeto selecionadas para análise no EIA, e cujas características devem ser tidas em conta: 

- O PDM de Carrazeda de Ansiães delimita áreas de proteção ao património histórico-arqueológico, de 
importante valor paisagístico e de proteção à fauna e à flora (objeto, respetivamente, dos Capítulos X, 
XI e XII, do Título III, do Regulamento); 

- O PDM de São João da Pesqueira define espaços naturais de interesse paisagístico (artigo 50.º do 
Regulamento); 

- O PDM de Tabuaço define “espaços naturais puros”, onde deve ser evitada “qualquer ação humana 
que perturbe os ecossistemas existentes” (artigo 23.º do Regulamento); 

- O PDM de Torre de Moncorvo define “espaços culturais”, nos quais “não são permitidas quaisquer 
ações que contribuam para a degradação do património existente e desvirtualização da sua envolvente” 
(artigo 31.º do Regulamento); este plano define igualmente “áreas de salvaguarda”, constituídas pela 
Estrtura Ecológica Municipal (artigo 53.º) e pelo corredor ecológico definido no PROF do Douro 
(“Montesinho-Sabor-Douro-Douro Internacional”), ajustado à escala do PDM (artigo 54.º). 

O PROF do Douro define como corredores ecológicos os vales do Rio Tua e da Ribeira do Tedo (ver Desenho 
3), o que se prende, essencialmente, com os potenciais impactes sobre o património natural, questão que é 
especificamente abordada na metodologia relativa aos impactes na biodiversidade. Os corredores propostos 
para análise no EIA não atravessam perímetros florestais ou matas modelo definidas no PROF do Douro. 

2.7.4 Servidões, condicionantes e equipamentos ou infraestruturas relevantes potencialmente afetados pelo 
projeto 

O território atravesssado pelo projeto está sujeito a diversas servidões e restrições de utilidade pública, que se 
assinalam no Quadro 2.4, de acordo com a ordenação constante da publicação Servidões e restrições de 
utilidade pública (Coito e Castelo Branco, 2011), editada pela Direção-Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano. 

Quadro 2.4 - Servidões e restrições de utilidade pública 

Servidão ou restrição de utilidade pública Regime legal aplicável 

Domínio hídrico 

Lei n.º 54/2005, de 29-12 

Lei n.º 58/2005, de 29-12, alterada pelos DL n.º 245/2009, 
de 22-9, n.º 60/2012, de 14-3 e n.º 130/2012, de 12-6 

DL n.º 226-A/2007, de 31-5, alterado pelos DL n.º 391-
A/2007, de 21-12, n.º 93/2008, de 4-6, n.º 107/2009, de 
15-5, n.º 245/2009, de 22-9, e n.º 82/2010, de 2-7 e pela Lei 
n.º 44/2012, de 29-8 

Pedreiras concessionadas  DL n.º 90/90, de 16-3 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) DL n.º 73/2009, de 31-3 

Sobreiro e azinheira 
DL n.º 169/2001, de 25-5, alterado pelo DL n.º 155/2004, de 
30-6  

Reserva Ecológica Nacional (REN) 
DL n.º 166/2008, de 22-8, republicado pelo DL n.º 239/2012, 
de 2-11 
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Servidão ou restrição de utilidade pública Regime legal aplicável 

Património Mundial e Monumento Nacional (Alto Douro 
Vinhateiro e respetiva zona especial de proteção) 

Lei n.º 107/2001, de 8-9,  

DL n.º 309/2009, de 23-10,  

DL n.º 555/99, de 16-12, republicado pelo DL n.º 26/2010, 
de 30-3 

Rede ferroviária nacional (Linhas do Douro e do Tua) DL n.º 276/2003, de 4-11 

Rede rodoviária nacional (EN 212, EN 214, EN 222, EN 323, 
ER 226-2, ER 323) 

DL n.º 13/94, de 15-1 

Telecomunicações (Feixes hertzianos) DL n.º 597/73, de 7-11 

Marcos geodésicos DL n.º 143/82, de 26-4 

 

As alternativas consideradas e, em particular, as selecionadas para análise no EIA, foram definidas tendo em 
conta a minimização da travessia do ADV e da sua zona especial de proteção. 

Algumas servidões são inevitáveis como, por exemplo, a REN que apresenta manchas contínuas com muitos 
quilómetros de extensão ao longo dos corredores das alternativas do projeto selecionadas para análise no EIA. 
No caso particular da REN verifica-se que as categorias de áreas ocorrentes nas quais é previsível a 
implantação do projeto são “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo”; nestas categorias a instalação de linhas aéreas de alta tensão é considerada como um 
uso compatível, para o qual é apenas necessária a comunicação prévia à CCDR-N. 

A generalidade destas servidões apenas pode ser eficazmente acautelada em sede de Projeto de Execução, 
devendo o respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) demonstrar a 
forma como são cumpridas as servidões. 

Para além das vias rodoviárias e ferroviárias assinaladas no Quadro 2.4, deverão ser tidos em conta no projeto 
os seguintes equipamentos e infraestruturas: 

- Barragem da Valeira, incluindo a respetiva SE; 

- Linhas aéreas de transporte e distribuição de eletricidade; 

- Estradas e caminhos municipais; 

- Parques eólicos de Chavães e de Sendim (concelho de Tabuaço); 

- Linhas telefónicas; 

- Antenas de telemóveis. 

Refira-se que o traçado das linhas evitará sempre áreas construídas, onde se localizam diversos tipos de 
equipamentos coletivos, tais como escolas, unidades de saúde, igrejas, cemitérios ou recintos deportivos. 

2.8 Descrição sumária da área de implantação do projeto 

O projeto localiza-se na bacia hidrográfica do Douro, situando-se os corredores das alternativas do projeto 
propostas para análise no EIA entre a barragem do Pocinho, a nascente, e a SE de Armamar, a poente. 
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O principal contraste geomorfológico na área de implantação do projeto verifica-se entre os terrenos de xisto, 
a norte, os de natureza granítica, a sul. 

O projeto atravessa duas das 128 Unidades de Paisagem (UP) definidas no estudo Contributos para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (Cancela d’Abreu et al., 2004): o Douro 
Vinhateiro (UP n.º 34) e o Planalto de Penedono (UP n.º 39). 

O Douro Vinhateiro corresponde ao troço intermédio do Douro (entre Mesão Frio e Mós), apresentando uma 
natureza predominantemente xistosa e uma vocação agrícola na qual se destacam a vinha, o olival e alguns 
pomares. A região é ainda dominada pela presença do rio Douro e quase todas as linhas de água presentes na 
paisagem são subsidiárias do mesmo. O que diferencia esta unidade das que lhe ficam adjacentes “é a intensa 
ocupação das encostas com vinha (…) sendo esta vinha destinada quase exclusivamente à produção do Vinho 
do Porto [e do Douro]. (…) A partir dos 700 m já não se considera a área apta para esta produção” (Cancela 
d’Abreu et al., 2004). 

A paisagem do Planalto de Penedono, a sul do Douro, é sobretudo “marcada pelas grandes extensões de um 
ondulado geralmente suave, a uma altitude relativamente elevada (superior a 600 ou mesmo a 800 metros), 
originando vistas largas e abertas, donde se alcançam sucessivas linhas no horizonte. (…) Os usos alternam 
entre pastagens e alguns campos semeados, eventualmente com forragens, nas áreas mais baixas e aplanadas, 
e um mosaico de matas e matos nas encostas mais declivosas e nas zonas mais altas. (…) Os solos são 
relativamente pobres, pouco espessos, ocorrendo com frequência afloramentos rochosos.” 

“O povoamento é concentrado em algumas aldeias e pequenos centros, de forma contida, localizados 
maioritariamente em pontos altos que dominam o planalto. À volta destes aglomerados surge um mosaico 
policultural, contrastante com o uso mais homogéneo e extensivo do resto da unidade.” 

“Não se pode dizer que se trate aqui de um só planalto, mas antes de uma sucessão de zonas altas, nalguns 
casos relativamente planas, noutros mais onduladas, dando ao conjunto uma leitura de planalto. Estas formas 
relativamente suaves são interrompidas por vales, alguns com um encaixe muito bem marcado.” (Cancela 
d’Abreu et al., 2004). 

De particular importância para a avaliação do impacte patrimonial no ADV é a definição do VUE do ADV e dos 
seus atributos. 

A classificação do ADV como Património Mundial baseou-se nos critérios iii), iv) e v) definidos nas Diretrizes 
Operacionais para a Implementação da Convenção do Património Mundial (última versão: UNESCO World 
Heritage Centre, 2012), sendo a justificação para estes critérios apresentada na Proposta de Declaração 
Retrospetiva do VUE do ADV (2012) a seguinte: 

- Critério (iii): O ADV tem produzido vinho durante quase dois mil anos e a sua paisagem foi moldada 
pelas atividades humanas;a 

- Critério (iv): Os componentes da paisagem do Alto Douro são representativos da plena gama de 
atividades associadas com a produção de vinho – socalcos, quintas, aldeias, capelas e caminhos; 

- Critério (v): A paisagem cultural do Alto Douro é um exemplo excecional a nível europeu de uma região 
europeia tradicional produtora de vinho, refletindo a evolução desta atividade humana ao longo dos 
tempos. 

Ainda de acordo com a Proposta de Declaração Retrospetiva do VUE do ADV (Anexo 1), “os limites do ADV 
abrangem plenamente todos os atributos do VUE”. 

“A paisagem cultural do ADV é um exemplo excecional de uma relação muito especial do Homem com 
o seu ambiente natural. A sua natureza é determinada por uma gestão sábia de um solo limitado e de 
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recursos hídricos em encostas extremamente declivosas. É o resultado de uma intensa e permanente 
observação, de uma experimentação local e de um profundo conhecimento de como adaptar a cultura 
da vinha a tais condições extremamente desfavoráveis. A paisagem é uma expressão da coragem e 
determinação do povo, da sua perspicácia e do seu génio criativo na compreensão do ciclo da água e 
dos materiais, e do seu intenso, quase apaixonado, apego às vinhas. A localização na paisagem de 
diversas formas de condução das vinhas é um exemplo excecional da capacidade humana de dominar 
os constrangimentos físicos, que inclui a criação do próprio solo e a construção de um imenso e 
extensivo conjunto de socalcos suportados por muros. Foi esta perspicácia que permitiu a uma multidão 
de artistas anónimos criar uma obra coletiva no território.” 

Este documento refere como elementos que conferem o VUE ao ADV o “mosaico diversificado de culturas, 
pomares, cursos de água, povoações e edifícios agrícolas, sob a forma de quintas (grandes propriedades) ou de 
casais (pequenas parcelas)”. 

Conjugando a Proposta de Declaração Retrospetiva do VUE do ADV com o PIOTADV obtém-se a seguinte lista 
de atributos que são suscetíveis de conferir o VUE do ADV: 

- Vinhas em socalcos, incluindo vinhas antigas, e as arquiteturas da paisagem vinícola (nomeadamente 
muros, escadas adossadas e embutidas, escadas de salta-cão, abrigos embutidos, esteios de xisto); 

- Mortórios; 

- Olivais, amendoais e laranjais; 

- Vegetação natural (matos); 

- Galerias ripícolas; 

- Património histórico e vernacular;  

- Sítios arqueológicos;  

- Quintas;   

- Aglomerados rurais e centros históricos de aglomerados urbanos; 

- Igrejas e capelas; 

- Conjuntos de produção e armazenamento vinícola exteriores aos povoados; 

- Caminhos tradicionais murados e calcetados; 

- Miradouros e vias panorâmicas; 

- Linha do Douro e respetivas estações e apeadeiros. 

2.9 Descrição sumária do projeto 

2.9.1 Descrição sumária das principais características físicas do projeto e dos processos tecnológicos 
envolvidos 

Uma linha aérea de alta tensão é constituída pelos seguintes elementos: 

- apoios e respetivos conjuntos sinaléticos; 
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- cabos condutores e de guarda, estes últimos desempenhando importantes funções de proteção e de 
blindagem dos condutores às descargas atmosféricas; 

- acessórios dos cabos e amortecedores de vibração, estes últimos para minimizar os danos 
provenientes das vibrações eólicas; 

- cadeias de isoladores e acessórios; 

- circuitos de terra dos apoios, dimensionados de acordo com as características dos locais de 
implantação dos apoios. 

Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, constituídas por perfis L de abas 
iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos. A proteção dos apoios contra a 
corrosão é assegurada por zincagem a quente. 

Os apoios têm quatro pontos de fixação ao solo e as respetivas fundações são constituídas por maciços de 
betão independentes. Estes são formados por uma sapata em degraus e chaminé prismática ou fundações 
especiais dimensionadas caso a caso. 

Poderá ainda justificar-se a adoção de balizagem para aeronaves, de acordo com as disposições da Circular 
de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil, bem como de 
sinalização para aves. No entanto, estas situações serão avaliadas em função da versão final do projeto. 

A extensão da linha é variável, consoante as alternativas selecionadas para análise no EIA, entre cerca de 29 e 
42 km. 

Um Posto de Corte é uma instalação de ligação de linhas no mesmo nível de tensão, sem entrega final de 
energia para consumo e equipado com aparelhagem de corte e seccionamento. É uma instalação semelhante a 
uma subestação e funcionalmente idêntica a esta, com exceção dos transformadores de potência que não 
existem num posto de corte. As suas dimensões dependem do número e da orientação das linhas que nele 
confluem e do seu escalão de tensão. 

O Posto de Corte, a 400 kV, previsto numa das alternativas selecionadas para análise no EIA, é uma instalação 
exterior, ao ar livre, em que o ar atmosférico é o elemento dielétrico (isolante). O Posto de Corte incluirá três 
painéis onde se ligam as linhas provenientes de Armamar, de Foz Tua e de Lagoaça, bem como a restante 
aparelhagem de alta tensão e os edifícios necessários. O Posto de Corte é vedado. Estima-se a dimensão da 
plataforma deste posto de corte em cerca de 200x100 m. . A operação do posto de corte é normalmente 
telecomandada, pelo que não haverá pessoal em permanência diária nas instalações, mas apenas uma 
ocupação pontual. 

2.9.2 Atividades de construção, exploração e desativação 

Descrevem-se seguidamente, de acordo com o Guia da REN (2007), as atividades habitualmente necessárias à 
construção de uma linha aérea de alta tensão: 

- “Instalação do(s) estaleiro(s) e parque(s) de material - a localizar habitual e preferencialmente em 
locais previamente infraestruturados existentes na proximidade da linha.  

- Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos - Sempre que possível são utilizados ou 
melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada com os respetivos 
proprietários, tendo-se em consideração a ocupação dos terrenos e a época mais propícia (após as 
colheitas, por ex.). A largura máxima de um acesso é de cerca de 4 m, a fim de possibilitar a passagem 
de grua(s) para montagem dos apoios. Esta atividade é realizada com o recurso a retroescavadoras. 
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- Desmatação - A desmatação e o abate de arvoredo ocorre na envolvente dos locais de implantação 
dos apoios, numa área até 400 m2, dependente das dimensões dos apoios a utilizar e da densidade da 
vegetação. 

- Abertura da faixa de proteção (ou segurança) - Sempre que necessário é constituída uma faixa de 
proteção com 45 m de largura máxima, limitada por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do 
traçado, onde se pode proceder ao corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de 
segurança exigidas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de 
Segurança de Linhas de Alta Tensão - RSLEAT). Habitualmente procede-se à desflorestação apenas 
no caso de povoamentos de eucalipto e pinheiro; as restantes espécies florestais são objeto, caso 
possível, de decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Esta atividade é realizada 
com o recurso a motoserras. 

- Trabalhos de topografia - Estes trabalhos incluem a piquetagem e marcação de caboucos dos apoios. 

- Abertura de caboucos - Esta atividade é realizada com o recurso a retroescavadoras e a circulação de 
maquinaria ocorre na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. A 
escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as 
características geológicas dos locais de implantação do apoio. 

- Construção dos maciços de fundação e montagem das bases - Inclui a instalação da ligação à 
terra. Envolve operações de betonagem no local com recurso, normalmente, a betão pronto. Esta 
atividade é realizada com o recurso a betoneiras e desenvolve-se na área de cerca de 400 m2, na 
envolvente do local de implantação do apoio. As fundações são constituídas por maciços de betão 
independentes. O seu dimensionamento encontra-se normalizado para situações correntes, e é 
calculado caso a caso em situações geológicas particulares. 

- Montagem ou colocação dos apoios - Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das 
estruturas metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são 
transportadas para o local e levantadas com o auxílio de gruas. Esta atividade desenvolve-se dentro da 
área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio 

- Colocação dos cabos - Inclui o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos 
condutores e de guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, assegurada por 
maquinaria específica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica) e desenvolve-
se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio ou a meio do vão da 
linha. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas aéreas, 
linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para proteção daqueles obstáculos e cabos, 
durante os trabalhos de montagem.” 

Habitualmente, a construção de um Posto de Corte envolve as seguintes atividades (descrição adaptada de 
REN, 2010): 

- Instalação do estaleiro e parque de material.  

- Abertura de acessos. 

- Trabalhos de topografia. Estes trabalhos incluem a piquetagem (cravação de estacas no terreno). 

- Construção da plataforma. Esta atividade inclui a desmatação e a execução de aterros e escavações. 

- Abertura de caboucos e execução de fundações. As fundações são em betão, geralmente armado. 
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- Construção das infraestruturas básicas. Estas infraestruturas incluem edifícios, arruamentos 
interiores, maciços para equipamentos, caleiras de cabos, redes de terra, redes de águas, redes de 
esgotos e vedações.  

- Instalação de equipamentos. Inclui a instalação de aparelhagem de alta tensão e respetivas ligações, 
instalação de serviços auxiliares (baixa tensão), instalação dos sistemas de comando, controlo e de 
proteção e execução dos projetos de telecomunicações e informáticos. 

Ainda de acordo com o Guia da REN (2007), a exploração do projeto inclui as seguintes atividades: 

- Atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha. Visam a deteção de 
situações suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de afetar o funcionamento da linha. 

- Observação da Faixa de Proteção. Visa a deteção precoce de situações suscetíveis de afetar o 
funcionamento da linha, tais como o desenvolvimento de zonas de expansão urbana situadas na faixa 
de proteção ou a afetação dos apoios devido ao poiso ou nidificação da avifauna. 

- Substituição de componentes deterioradas. 

- Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Proteção. Implica intervenções sobre a vegetação, 
tais como o corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa. 

- Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas infraestruturas. 

- Condução da linha integrada na RNT(E), deteção, registo e eliminação de incidentes. 

Na fase de exploração podem também ser desenvolvidas ações de monitorização, decorrentes do 
procedimento de AIA ou no âmbito do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da 
REN, S.A. 

Dada a natureza do projeto e o facto de este tipo de infraestruturas ter uma vida útil longa, não é possível prever, 
com rigor, o horizonte temporal da sua eventual desativação. Não é previsível que venha a ocorrer o abandono 
do corredor da linha, sendo procedimento corrente efetuar as alterações que as necessidades de transporte de 
energia ou a evolução tecnológica aconselhem sobre as linhas já instaladas, eventualmente implicando o seu 
upgrading ou uprating. Contudo, uma das alternativas em estudo (ver capítulo 3) pressupõe a desmontagem de 
linhas. De acordo com o Guia da REN (2007), as atividades neste caso são as seguintes: 

- Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 

- Desmontagem das cadeias de isoladores e acessórios; 

- Desmontagem dos apoios e demolição das fundações. 

2.9.3 Principais tipos de materiais e de energia utilizados ou produzidos 

Os principais tipos de materiais utilizados correspondem às ligas metálicas (associadas aos apoios e aos cabos), 
ao betão (utilizado nas fundações dos apoios), ao vidro (que compõe os isoladores e acessórios) e ao plástico, 
madeira e cartão (sobretudo associado às embalagens utilizadas para transporte dos vários materiais). 

Em termos de energia, no desenvolvimento deste projeto recorrer-se-á principalmente a combustíveis fósseis, 
para utilização em veículos e equipamentos de motor diesel, e a eletricidade produzida por geradores que 
também usam diesel como combustível. 
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2.9.4 Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Os principais efluentes produzidos durante a fase de construção de uma linha área são das seguintes tipologias: 

- domésticos (associados ao funcionamento das áreas sociais do estaleiro); 

- industriais (associados ao funcionamento do estaleiro, oficinas, máquinas e equipamentos, incluindo 
as águas de lavagem das betoneiras); 

- pluviais (zonas de estaleiro). 

Os efluentes domésticos e industriais produzidos na fase de construção devem se devidamente recolhidos e 
tratados (recorrendo a fossas sépticas, sanitários químicos e/ou bacias de retenção dotadas de separadores de 
hidrocarbonetos). 

Relativamente às águas residuais das betoneiras e de acordo com os procedimentos propostos no Anexo LA 15 
(medidas de mitigação) do guia metodológico da REN (2007), a lavagem de betoneiras deve ocorrer, 
preferencialmente, na central de betonagem. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente não o 
permita, deve proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das calhas de betonagem de forma a que 
os mesmos fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, no aterro das fundações dos apoios. 

Dadas as atividades desenvolvidas na fase de exploração, não é expectável a produção significativa de 
efluentes. 

Os principais resíduos produzidos, nas várias fases do projeto, apresentam-se nos Quadros 2.5 a 2.9. 

Quadro 2.5 - Resíduos tipicamente produzidos nos estaleiros de linhas de transporte de energia 

Resíduos tipicamente produzidos nos estaleiros de linhas de transporte de energia 

Atividades Resíduos 

Escritório Papel usado e embalagens de consumíveis para 
informática 

Armazenamento de materiais Embalagens de madeira, de plástico e de papel. 

Porcas, parafusos e anilhas caídos das embalagens 

Serralharia de apoio à construção Limalhas e aparas metálicas, escórias de eventuais 
soldaduras, pequenos troços de cabos de aço e de 
alumínio, de varões e de chapas de aço 

Logística de apoio ao pessoal afeto à construção da linha Resíduos sólidos urbanos 

Viaturas A conservação, manutenção e o abastecimento de 
combustível das viaturas realiza-se fora dos estaleiros, em 
instalações adequadas para o efeito 
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Quadro 2.6 - Resíduos tipicamente produzidos nas atividades de construção de uma linha de transporte de energia 

Resíduos tipicamente produzidos nas atividades de construção de uma linha de transporte de energia 

Atividades Resíduos 

Abertura de caboucos Terra e pedras temporariamente depositados na vizinhança 
dos caboucos. 

Após a betonagem dos maciços parte, ou a totalidade, 
dessas terras e pedras serão devolvidas aos caboucos e 
compactadas de forma a preencher todos os espaços 
vazios 

Armaduras dos maciços de fundação (quando executadas 
localmente) 

Pequenos troços de varões de aço e fios de aço de ligação 
entre os elementos da armadura 

Betonagem dos maciços Resíduos da lavagem da betoneira e dos equipamentos de 
vibração do betão e das ferramentas manuais 

Montagem e levantamento dos apoios Porcas, parafusos e anilhas perdidos. 

Embalagens em plástico dos parafusos, porcas e anilhas. 
Fios e fitas de aço dos atados das peças dos apoios 

Isoladores e acessórios Embalagens em madeira e em plástico. 

Vidro e acessórios metálicos de isoladores acidentalmente 
partidos 

Desenrolamento de cabos Bobinas em madeira e elementos de proteção dos cabos 
em plástico e papel 

União, fixação e regulação dos cabos Fios de alumínio e de aço resultantes da retificação das 
extremidades dos cabos, indispensáveis para a aplicação 
das uniões e pinças de amarração. 

Pequenos troços de cabo completo 

Corte e decote do arvoredo da faixa de proteção Ramos e troncos do arvoredo abatido 

Presença e circulação do pessoal afeto à construção Resíduos sólidos urbanos 

 

Quadro 2.7 - Resíduos tipicamente produzidos durante a exploração de uma linha de transporte de energia 

Resíduos tipicamente produzidos durante a exploração de uma linha de transporte de energia 

Atividades Resíduos 

Reparação ou substituição de cadeias de isoladores Embalagens em madeira e em plástico. 

Vidro, cerâmica e acessórios metálicos dos isoladores 
acidentalmente partidos 

Manutenção da faixa de proteção Ramos e troncos de arvoredo abatido ou decotado 

Manutenção da linha Perfis metálicos danificados. 

Pontas de cabos 

Efeito de coroa provocado pela presença de campo elétrico 
intenso na vizinhança dos condutores de alta tensão 

Emissões de ozono 
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Quadro 2.8 - Resíduos tipicamente produzidos durante a exploração de um posto de corte 

Resíduos tipicamente produzidos durante a exploração de um posto de corte 

Atividades Resíduos 

Presença de trabalhadores no local e de limpezas da 
instalação, substituição de peças/cabos 

Resíduos sólidos urbanos. 

Resíduos industriais banais 

Estruturas de suporte danificadas, cabos Resíduos de construção e demolição (incluindo solos 
escavados de locais contaminados) 

 

Quadro 2.9 - Resíduos tipicamente produzidos durante a desmontagem de uma linha de transporte de energia 

Resíduos tipicamente produzidos durante a desmontagem de uma linha de transporte de energia 

Atividades Resíduos 

Desmontagem dos cabos e acessórios Cabos (enrolados em bobinas) e acessórios, metálicos e plásticos, 
para reciclagem 

Desmontagem das cadeias Isoladores de vidro e cerâmica (embalados) e acessórios metálicos 
para reciclagem 

Desmontagem dos apoios Perfilados, chapas e parafusos (embalados) para reciclagem 

Destruição dos maciços de fundação Betão e metálicos. Os resíduos de betão são enteerrados para 
preencher as covas e os metálicos são recolhidos para reciclagem 

Presença e circulação do pessoal afeto à 
desmontagem 

Resíduos sólidos urbanos 

 

Na fase de construção, as principais emissões poluentes atmosféricas associadas ao desenvolvimento do 
projeto serão: 

- poeiras resultantes da movimentação de veículos e equipamentos, em vias não pavimentadas; 

- poeiras resultantes da movimentação de terras; 

- poluentes gerados na combustão de motores de veículos e equipamentos, nomeadamente monóxido 
de carbono, óxidos de azoto, partículas, dióxido de enxofre e hidrocarbonetos (nomeadamente 
compostos orgânicos voláteis – COV). 

A fase de construção envolve também emissões de ruído, provocado pelo tráfego e por algumas das operações, 
nomeadamente a desmatação e a abertura de caboucos. Estas emissões são temporárias e pouco significativas. 

Dadas as atividades desenvolvidas na fase de exploração, não é expectável a produção significativa de 
emissões. Estas correspondem a emissões de ozono (resultantes do efeito coroa provocado pela presença de 
campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de alta tensão) e as emissões de ruído (resultantes do 
efeito de coroa e de algumas operações de manutenção, nomeadamente o corte e decote de árvores na faixa de 
proteção). A operação da linha (e do Posto de Corte) produz ruído, em particular em situações de elevada 
humidade.  
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A operação da linha também é responsável pela criação de campos elétricos e magnéticos. Os valores destes 
campos, gerados pelas linhas de 400 kV, são muito inferiores aos limites legalmente estabelecidos, que seguem 
as recomendações da Organização Mundial de Saúde. 

2.10 Programação temporal estimada das fases de construção, exploração e desativação  

No Quadro 2.3 apresenta-se o cronograma do procedimento de AIA, do licenciamento e da construção do 
projeto. 

Quadro 2.10 - Cronograma do licenciamento e da fase de construção 

Atividade Período 

Definição do âmbito do EIA novembro de 2012 a fevereiro de 2013 

Procedimento de AIA junho a novembro de 2013 

Elaboração do projeto e do RECAPE novembro a fevereiro de 2014 

Procedimento de aprovação do RECAPE e licenciamento fevereiro a maio de 2014 

Construção e testes julho de 2014 a dezembro de 2015 

De acordo com este calendário é previsível a realização das consultas públicas previstas no regime jurídico da 
AIA nos seguintes períodos: 

- Consulta pública da definição do âmbito: dezembro de 2012 a janeiro de 2013; 

- Consulta pública do procedimento de AIA: agosto a setembro de 2013; 

- Consulta pública do RECAPE: março a abril de 2014. 

A fase de exploração terá a duração da concessão do AHFT (75 anos), admitindo-se que a fase de exploração 
da linha possa exceder aquele prazo. 

Não há qualquer programação para a desativação do projeto. 
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3. ALTERNATIVAS DO PROJETO 

3.1 Introdução 

A avaliação de alternativas na AIA constitui um dos atributos mais importantes da Avaliação de Impactes, 
enquanto instrumento de apoio à decisão.  

Os Princípios Internacionais da Melhor Prática em AIA, publicados pela IAIA - Associação Internacional de 
Avaliação de Impactes (IAIA/IEA, 1999) consideram como um dos “Princípios básicos” da AIA o seu caráter 
sistemático: “o processo deve resultar na consideração plena de toda a informação relevante sobre o ambiente 
afetado, das alternativas propostas e dos seus impactes, e das medidas necessárias para monitorar e 
investigar os efeitos residuais”. Nos “Princípios operacionais” da AIA é indicado que “o processo de AIA deve 
providenciar (…) o exame de alternativas - para estabelecer a melhor opção para atingir os objetivos 
propostos”. 

Já em 1978, oito anos volvidos sobre a institucionalização nos Estados Unidos do primeiro sistema de AIA, o 
Conselho para a Qualidade do Ambiente salientava a importância da avaliação de alternativas, considerando-a o 
"coração da declaração do impacte ambiental" (CEQ, 1978). Os regulamentos norte-americanos indicam que a 
informação sobre os impactes ambientais de uma ação proposta e das alternativas devem ser apresentados de 
forma comparada, fornecendo uma base clara para a escolha entre opções. Os EIA deverão nomeadamente: 

a) Explorar rigorosamente e avaliar objetivamente todas as alternativas razoáveis, e, para as alternativas 
que forem eliminadas nos estudos prévios, discutir brevemente os motivos da sua eliminação; 

b) Dar tratamento substancial a cada alternativa considerada nos estudos de pormenor, incluindo a ação 
proposta, de forma  a poderem ser avaliados os seus méritos comparados; 

c) Incluir a alternativa da não ação.  

Na Europa a questão das alternativas foi um dos aspetos que caracterizou a modificação da Diretiva sobre AIA, 
85/337/CE, onde esta questão estava omissa, passando a estar explicitamente considerada na modificação 
introduzida pela Diretiva 97/11/CE. Esta diretiva foi codificada em 2011, passando a ser designada como a 
Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. Na alínea d) do n.º 3 do artigo 5.º é exigido ao dono 
de obra que forneça “um resumo das principais soluções alternativas estudadas pelo dono da obra e a indicação 
das principais razões da sua escolha, atendendo aos efeitos no ambiente”. Uma formulação similar surge no n.º 
2 do anexo V, relativo ao conteúdo do EIA, que deverá incluir “um esboço das principais soluções alternativas 
examinadas pelo dono da obra e a indicação das principais razões dessa escolha, atendendo aos efeitos no 
ambiente”. 

O DL n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação atual, estabelece o regime jurídico da AIA e transpõe para o 
direito nacional a diretiva comunitária de AIA. Este diploma, com a redação atual, inclui no seu Anexo III 
(Conteúdo mínimo do EIA) a seguinte referência a alternativas: 

1—Descrição e caracterização física do projeto, das soluções alternativas razoáveis estudadas, 
incluindo a ausência de intervenção, tendo em conta a localização e as exigências no domínio da 
utilização dos recursos naturais e razões da escolha em função: 

Das fases de construção, funcionamento e desativação; 

Da natureza da atividade; 
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Da extensão da atividade; 

Das fontes de emissões. 

Por seu lado, a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, que regulamenta o DL n.º 69/2000, inclui no seu Anexo II 
(Normas técnicas para a estrutura do EIA) a seguinte referência a alternativas: 

III — Descrição do projeto e das alternativas consideradas: 

Descrição breve do projeto e das várias alternativas consideradas, incluindo, sempre que aplicável, a 
dos principais processos tecnológicos envolvidos e, quando relevante, dos mecanismos prévios de 
geração e eliminação de alternativas (...). 

Apesar de não ser consensual a obrigatoriedade legal da avaliação de alternativas, a boa prática recomenda que 
a AIA inclua alternativas. Essa é, aliás, uma das razões que justifica a possibilidade de faseamento permitida na 
legislação nacional: o Guia de Apoio ao Novo Regime de AIA (Partidário e Pinho, 2000) refere que o regime de 
AIA instituído em 2000 “privilegia a realização do EIA em fases precoces da elaboração do projeto”. Em Portugal, 
no período 2000-2006, 44% dos projetos foram submetidos a AIA na fase de estudo prévio ou anteprojeto, 
considerando em geral alternativas de diverso tipo (localização, tecnológicas, etc.) (Jesus e Partidário, 2012). 

O Guia do ICOMOS (2011), apesar de não enfatizar a importância da análise de alternativas, refere que “a 
recolha de informação durante o processo de Avaliação de Impactes no Património é iterativo e que pode levar à 
emergência de alternativas e opões para a proposta de desenvolvimento” (§ 4-4 ). O anexo 2, sobre o conteúdo 
do relatório da definição do âmbito, refere que este relatório deve incluir “pormenores de como as alternativas às 
mudanças [os projetos de desenvolvimento são um dos agentes das ‘mudanças’] são consideradas”. 

Na presente PDA é discutido, na secção 3.2, um conjunto geral de alternativas, fundamentando-se, nesta fase, a 
eliminação de parte dessas alternativas por razões de viabilidade técnica, ambiental ou económica. Na secção 
3.3 procede-se a uma análise mais pormenorizada das alternativas selecionadas para análise no EIA, 
apresentando-se para cada uma diversas “subalternativas”. 

3.2 Alternativas consideradas 

No Quadro 3.1 apresenta-se o conjunto de alternativas possíveis para a ligação do AHFT à RNT(E). Este 
conjunto de alternativas resultou dos antecedentes do procedimento de AIA de 2011-2012, bem como das 
reuniões realizadas pela EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. com a REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. 
- concessionária da RNT(E), os projetistas e os consultores de avaliação de impactes.  

Algumas das alternativas consideradas procuram responder a questões colocadas pela Comissão de Avaliação 
(CA) do anterior procedimento de AIA, bem como pelas entidades contactadas na fase de elaboração da 
presente PDA: CCDR-N, EMD e DRC-N. 

A REN, S.A., enquanto concessionária da RNT(E), elaborou um documento (reproduzido no Anexo 2 da 
presente PDA), doravante designado como Documento da REN, S.A., no qual analisa a viabilidade técnica das 
alternativas indicadas no Quadro 3.1, com exceção da Alternativa 4 (eletricamente equiparável à Alternativa 1, 
do ponto de vista da ligação à rede). 

Na Figura 3.1 encontra-se uma representação esquemática das Alternativas 1 a 9. As alternativas 1 a 4, 
encontram-se representadas no Desenho 3, na escala 1:50.000. 

O Documento da REN, S.A. refere que “as alternativas viáveis têm que garantir as condições técnicas de 
funcionamento da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT[E]), como descritas no Anexo I do DL 
nº 78/2011, de 20 de junho, e estar enquadradas com a estratégia de desenvolvimento sustentado da RNT[E] 
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apresentada no PDIRT 2012-2017 (2022), tendo sempre presente a necessidade de minimizar os impactes de 
natureza ambiental e de ordenamento do território”.  

Quadro 3.1 - Alternativas consideradas  

Tipo de alternativa Designação Descrição 

Tecnológica 
Escalão de tensão Linha aérea a 220 kV ou 400 kV 

Tipo de linha  Linha aérea vs. subterrânea (parcialmente) 

Ponto de ligação e 
traçado da linha 

1 

(Solução Base na designação do 
documento da REN, S.A. *) 

Ligação à SE de Armamar, pelo corredor definido no EIA 
de 2011 

2 

(Solução B na designação do documento 
da REN, S.A. *) 

Ligação à SE de Armamar, com travessia do Douro na 
zona da Valeira e aproveitamento de corredores de linhas 
existentes a 220 kV 

3 

(Solução A na designação do documento 
da REN, S.A. *) 

Ligação a um novo Posto de Corte de 400 kV a criar na 
zona de Torre de Moncorvo, na proximidade da atual linha 
Armamar – Lagoaça, a 400 kV 

4 
Ligação à SE de Armamar, com travessia do Douro entre 
Peso da Régua e Pinhão 

5 

(Solução C na designação do documento 
da REN, S.A. *) 

Ligação à SE de Armamar, recorrendo à utilização parcial 
da linha existente Valdigem-Vila Pouca de Aguiar, a 
220 kV 

6 

(Solução D na designação do documento 
da REN, S.A. *) 

Ligação à SE de Lagoaça 

7 

(Solução E na designação do documento 
da REN, S.A. *) 

Ligação ao futuro Posto de Corte do Fridão 

8 

(Solução F na designação do documento 
da REN, S.A. *) 

Ligação a um novo Posto de Corte de 400 kV a criar na 
zona da Várzea de Trevões, na proximidade da atual linha 
Armamar – Lagoaça, a 400 kV 

9 

(Alternativa I na designação do 
documento da REN, S.A. **) 

Ligação a um novo Posto de Corte de 400 kV a criar a 
poente de Valdigem, na proximidade da futura linha 
Armamar-Recarei, a 400 kV 

* ver Anexo 2. 

** ver Anexo 2 (gráfico da p. 6/19). 
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Figura 3.1 - Representação das Alternativas 1 a 9 
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3.2.1 Alternativas tecnológicas 

Escalão de tensão 

A primeira alternativa considerada diz respeito ao escalão de tensão. Tendo em conta os escalões existentes na 
RNT(E), podem considerar-se as alternativas no escalão de 220 kV ou de 400 kV. 

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2), na sua secção 3, analisa esta questão do seguinte modo: 

“Apesar de existirem infraestruturas da RNT[E] no nível de tensão de 220 kV localizadas mais próximas 
da central de Foz Tua do que as que estão no nível de 400 kV, verifica-se que a estrutura da rede de 
220 kV nesta região já se encontra saturada.  

A situação de elevada ocupação da rede de 220 kV nesta zona deve-se sobretudo:  

- Ao elevado montante de potência de centrais hídricas existentes ou já atribuídas (caso do 
aproveitamento do Baixo Sabor) na cascata do Douro e ligadas a este nível de tensão, que 
perfazem um montante de cerca de 1800 MW.  

- À elevada potência de origem eólica, ligada ao nível de 220 kV ou tensões inferiores, instalada 
na região de Trás-os-Montes e áreas a sul do rio Douro, que já ultrapassa os 1000 MW e que é 
injetada na sua larga maioria na rede de 220 kV. A maior parte desta potência tem que ser 
transportada pela rede de 220 kV (a que resulta da diferença entre a potência que é produzida 
e a que é consumida), pois a potência de carga na região tem uma expressão reduzida (cerca 
de 250 MW nos períodos de menor consumo) sendo muito inferior àquela que é gerada.  

- Às pequenas centrais hidroelétricas da região que, mesmo que ligadas ao nível de tensão de 
60 kV ou níveis inferiores, se traduzem por injeções na rede de 220 kV pelas razões aduzidas 
no parágrafo anterior. 

- Aos elevados montantes de energia de circulação e de troca entre as redes Portuguesa e 
Espanhola, que afetam este nível de tensão no eixo do Douro, pois existem 3 linhas de 
interligação a 220 kV nesta região, as quais em 2011 foram responsáveis por 115 GWh de 
troca no sentido Portugal para Espanha e 1387 GWh no sentido inverso.  

Este elevado índice de ocupação dos 220 kV na região e a resultante insuficiência de capacidade 
disponível para receção de valores significativos de nova potência verifica-se, não apenas ao nível das 
linhas situadas na envolvente da central de Foz Tua, mas também, genericamente, em todo o eixo 
compreendido entre as zonas do Douro Internacional e do Porto. No documento ‘Caracterização da 
Rede Nacional de Transporte para efeitos de acesso à rede em 31 de dezembro de 2011’, publicado no 
site da REN, encontra-se a tabela de capacidade disponível para a receção de nova geração na RNT[E] 
no médio prazo, onde essa insuficiência de capacidade está bem patente. 

Deste modo, e de forma a capacitar a RNT[E] para poder receber e transportar os elevados valores de 
potência renovável que estão previstos para esta vasta região, a rede da REN tem vindo a ser reforçada 
com uma estrutura mais potenciada baseada no nível de 400 kV, o qual, comparativamente com os 
220 kV, possibilita o transporte de montantes de potência mais elevados, com menores valores de 
perdas e menor comprimento total de novas linhas.  

A ligação da central de Foz Tua aos 400 kV tira proveito da capacidade disponível neste nível de tensão, 
sem exigir a construção de novas infraestruturas a partir do ponto de receção (Armamar). Uma 
hipotética ligação a 220 kV exigiria a construção de novos corredores de linha de elevada extensão na 
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região com destino ao litoral, com forte impacte a nível ambiental e de elevado custo, não se 
enquadrando em qualquer estratégia de sustentabilidade de desenvolvimento da RNT[E], pelo que esta 
hipótese não é aceitável nem técnica nem ambientalmente. ” 

Tipo de linha (aérea ou subterrânea) 

As linhas de transporte de eletricidade podem ser aéreas ou subterrâneas (neste caso, com condutores isolados). 

Na Nota Técnica sobre as alternativas consideradas para a linha, de março de 2012, elaborada no âmbito do 
anterior procedimento de AIA, a opção da linha subterrânea foi equacionada do seguinte modo: 

“Na definição do projeto da linha Foz Tua – Armamar, a 400kV, não foram consideradas opções 
técnicas, totais ou parciais, em cabo isolado, pelo que também não foram avaliadas essas eventuais 
tipologias de projeto no respetivo EIA. 

No EIA foi apresentada, no entanto, uma breve discussão acerca das implicações que a principal 
dessas tipologias (linha enterrada) poderia ter no território envolvente ao AHFT e na zona do Douro, 
para melhor se poder ter em perspetiva as razões pelas quais essas opções não são consideradas 
como alternativas ao projeto em avaliação. 

Essas razões são, em primeiro lugar, de caráter técnico, dadas as dificuldades técnicas e a 
complexidade, em termos de segurança e de fiabilidade do serviço, que um troço de linha enterrada a 
400 kV coloca. Estas limitações são a razão pela qual essa tipologia de projeto não existe em Portugal 
e é absolutamente residual na Europa. 

Há também a ter em conta as implicações ambientais deste tipo de solução. De facto (...), a instalação 
de um troço em linha enterrada exigiria a abertura de uma vala de largura considerável para a 
instalação dos cabos da linha, em contínuo (...), a que seria necessário adicionar uma via de acesso 
contígua e paralela ao longo de toda esta vala, para possibilitar o trânsito e a operação de eventuais 
veículos ou equipamentos que viessem a ser necessários para manutenção ou reparação da linha. 

Se mais questões não houvesse a considerar, apenas a necessidade desta faixa contínua e despida, 
que poderia atingir os 15 metros de largura, em grande parte abertos em escavação devido à orografia 
do terreno, seria suficiente para se produzirem impactes muito significativos sobre a paisagem e os 
usos do solo (em particular nas zonas de vinha em socalco) que levariam a avaliar negativamente essa 
hipotética alternativa de projeto numa zona com as características dos vales do Tua e do Douro e no 
interior da área classificada do ADV. 

(...) 

Haveria ainda que considerar a necessidade de pontos de junção, com a instalação de caixas de visita, 
com uma expressão à superfície que ampliaria os efeitos negativos referidos, pelo menos de 500 em 
500 metros, por ser esse o comprimento máximo dos cabos disponíveis para este efeito, e, 
principalmente, a necessidade de instalação de um posto de transição linha enterrada / linha aérea, 
numa plataforma com cerca de 20x40 metros (obrigando a uma terraplenagem com uma expressão 
muito superior, pelas características dos solos e da orografia presente, que poderia chegar quase à 
dimensão de meio campo de futebol), não havendo na envolvente próxima ao Douro uma localização 
que permitisse mitigar eficazmente os efeitos visuais e de ocupação do solo dessa instalação técnica.” 

Para além dos aspetos acima citados, respeitantes à fase de construção, interessa referir que a acessibilidade 
às caixas e pontos de junção terá que se manter durante toda a vida útil da linha, pelo que terão que se manter 
corredores de acesso dedicados. 
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Poderiam ser consideradas outras variantes a esta solução base em cabo enterrado, eventualmente 
com a resolução parcial de alguns dos seus impactes mas sem os eliminar por completo, ou implicando 
outros impactes adicionais. 

A referida Nota Técnica analisa ainda outras soluções complementares associadas ao cabo enterrado para as 
travessias dos rios Tua e Douro: 

 “[A utilização do] tabuleiro da Ponte Edgar Cardoso, do seu lado norte, como suporte para a travessia 
do Tua (solução sujeita, naturalmente, à verificação da capacidade de suporte da ponte desta carga 
adicional, permanente e assimétrica, que poderia atingir cerca de cinquenta toneladas), o que permitia 
que a passagem da linha junto ao Tua não fosse visível a partir do Douro e das suas margens; Verificar-
se-ia o mesmo tipo de problemas e de dificuldades, ou impossibilidades, que na solução apresentada 
anteriormente, mas com um acréscimo de situações negativas a considerar, como condicionamentos ao 
trânsito e a intervenção num elemento patrimonial. 

Assim, e admitindo para efeitos deste documento que se obteriam as necessárias autorizações das 
entidades com tutela sobre a infraestrutura rodoviária, teria que se ter em conta a interrupção mais ou 
menos prolongada (o que poderia ser por várias semanas) do trânsito nesta ponte, crucial para o 
tráfego local e regional, tanto durante os trabalhos de instalação da linha como sempre que fosse 
necessário proceder a operações de manutenção ou de reparação da mesma. 

A questão de se fazer a travessia do Douro também em cabo isolado pelo leito do rio, obrigaria à 
criação de estruturas especiais para a proteção da linha, eventualmente através de cofre em betão, 
devido à necessidade de intervenções periódicas no canal de navegação do rio Douro, incluindo a 
realização de dragagens nesse canal, embora pudesse resolver o impacte da visualização da linha na 
travessia desse rio, independentemente do ponto onde a mesma se viesse a realizar (neste caso, 
podendo admitir-se que tal poderia acontecer logo na zona da foz do Tua). 

No entanto, na prática estaria a transferir-se para a margem esquerda do Douro o tipo de problemas e 
de impactes já referidos acima, isto é, a necessidade de construção de uma faixa contínua com fortes 
impactes visuais e a instalação de um posto de transição para a linha, numa zona onde predominam as 
vinhas em socalco. 

Este efeito acabaria, afinal, por ampliar grandemente a área de incidência direta da barragem de Foz 
Tua, aumentando o perímetro dos seus efeitos até à margem esquerda do Douro, o que 
manifestamente não compensaria o ganho obtido com a retirada dos elementos constituintes da linha 
aérea (apoios e cabos) nesta zona do ADV. 

Embora seja já um aspeto relativamente marginal em relação à análise ambiental estrita, não deve 
deixar de ser referido o acréscimo de custos diretos que a construção de uma linha com estas 
características teria em relação à tipologia de linha aérea convencional; são vários os fatores que 
concorrem para esse aumento dos custos e nem todos são facilmente antecipáveis, nomeadamente os 
que se relacionam com as condições geológicas encontradas nos locais de abertura da vala para o 
enterramento da linha e os preços dos terrenos que seriam necessários para garantir a permanência 
dessa vala e do caminho adjacente, mas pode estimar-se num valor entre 10 a 15 vezes superior, por 
quilómetro de linha a construir, para a linha enterrada, comparativamente aos custos de uma linha 
aérea.” 

Considera-se esta alternativa, mesmo que num troço parcial, como ambiental, técnica e economicamente 
inviável. 
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3.2.2 Alternativas de pontos de ligação e corredores de linha 

Nesta subsecção analisam-se nove alternativas para a linha aérea de transporte de eletricidade, a 400 kV, para 
ligação do centro eletroprodutor de Foz Tua à RNT(E). 

Alternativa 1 

A Alternativa 1 consiste na solução apresentada como preferível no EIA de 2011: ligação à SE de Armamar, 
através de uma nova linha simples de 400 kV. Esta solução apresenta uma travessia do rio Douro cerca de 1,5 
km a montante da foz do rio Tua, aproveitando o corredor existente de uma linha de 60 kV. 

Nesta alternativa a linha tem uma extensão aproximada de 29 km.  

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2), considera esta alternativa (designada como “Solução Base”) como não 
apresentando qualquer tipo de restrição do ponto de vista técnico, do ponto de vista da gestão da RNT(E).  

Alternativa 2 

Esta alternativa, tal como a Alternativa 1, contempla a ligação do centro eletroprodutor de Foz Tua ao nível de 
400 kV na SE de Armamar.  

A travessia do rio Douro é feita na zona da barragem da Valeira e o traçado da linha acompanha, numa extensão 
de cerca de 10 km, a linha existente Mogadouro-Valeira, a  220 kV (até à barragem da Valeira) e a linha dupla 
existente Valeira-Armamar, a  220 kV (entre a barragem da Valeira e o corredor da Alternativa 1). 

A Alternativa 2 pode consistir numa solução independente de linha simples a 400 kV, entre Foz Tua e Armamar, 
ou pode incluir a reconstrução de parte da atual linha Mogadouro-Valeira, a 220 kV para linha dupla de 
400+220 kV (entre o encontro com esta linha e a barragem da Valeira) e a reconstrução da atual linha dupla 
Valeira-Armamar, a 220 kV para linha tripla de 400+2x220 kV (entre a barragem da Valeira e o corredor da 
Alternativa 1). A partir desse ponto a linha segue até à SE de Armamar como linha simples a 400 kV. 

Na opção de reconstrução de parte das referidas linhas a 220 kV, a nova linha é sempre localizada num novo 
traçado, próximo e paralelo aos das linhas a 220 kV atualmente existentes, e a desmontagem das atuais linhas é 
sempre efetuada a posteriori, para não interromper a operação da rede por um longo período. 

A travessia do Douro, na zona da barragem da Valeira, é sempre de ser feita de modo independente, dada a 
necessidade da linha de 400 kV contornar a SE da Valeira, pois esta SE não está equipada para o escalão de 
tensão de 400 kV. 

Nesta alternativa a linha tem uma extensão aproximada de 42 km.  

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2), considera que esta alternativa (designada como “Solução B”), não 
apresenta quaisquer restrições do ponto de vista técnico no caso da solução em linha independente, com circuito 
simples a 400 kV. A solução de reconstrução de parte das linhas existentes a 220 kV, para uma solução de 
linhas com circuitos duplo e triplo, resulta numa pequena redução da fiabilidade global da rede e um aumento da 
dificuldade das ações de operação e manutenção das linhas, mas considera a solução como tecnicamente viável. 

Alternativa 3 

Esta alternativa prevê a ligação, em linha simples de 400 kV, do centro eletroprodutor de Foz Tua a um novo 
Posto de Corte a 400 kV a criar a norte de Torre de Moncorvo, na proximidade da linha existente Armamar-
Lagoaça, a 400 kV. 

Pelo seu potencial impacte ambiental negativo, associado à terraplenagem de uma plataforma com cerca de 
200x100 m, a localização do Posto de Corte terá de ser objeto de análise mais pormenorizada no EIA. 
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A linha até ao Posto de Corte tem uma extensão aproximada de 40 km.  

Esta alternativa implica ainda uma modificação da atual linha Lagoaça-Armamar, a 400 kV, e a sobrepassagem 
da linha existente Pocinho-Aldeadavila 2, a 220 kV e da futura linha Sabor-Pocinho, a 220 kV. 

Apesar dos potenciais impactes ambientais negativos (travessia do Sabor, implantação do Posto de Corte), 
considera-se que esta alternativa não é ambientalmente inviável. 

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2), que designa esta alternativa como “Solução A”, refere que se trata de 
“uma ligação mais longa e com injeção mais afastada dos grandes pólos de consumo”, apresentando por esse 
motivo “maiores perdas elétricas na rede de transporte”. É referido que do ponto de vista técnico de operação da 
rede esta solução apresenta alguma interferência desfavorável sobre as capacidades de interligação, “mas ainda 
assim no limiar do aceitável”. 

Alternativa 4 

Esta alternativa prevê a ligação, em linha simples de 400 kV, do centro eletroprodutor de Foz Tua à SE de 
Armamar, tal como na Alternativa 1. A diferença reside no traçado que se desenvolve para poente na margem 
direita do Douro até às imediações da barragem da Régua, local onde atravessa o rio Douro. 

Nesta alternativa a linha tem uma extensão aproximada de 45 km.  

Esta solução implica que a nova linha de 400 kV, depois de atravessar o Douro, sobrepasse cinco linhas de 
muito alta tensão: Linhas Armamar - Carrapatelo 1 e 2, a 220 kV; Linha Tabuaço-Valdigem a 150 kV; Linha 
Armamar-Valdigem, a 220 kV; Linhas Bodiosa-Valdigem e Armamar-Recarei, a 220+400 kV; Linhas Bodiosa-
Armamar e Bodiosa-Valdigem, a 400/220 kV. Para o efeito, e mesmo modificando as linhas existentes na zona 
de cruzamento, são necessários apoios com alturas não inferiores a 80 m. Parte desses cruzamentos ocorre 
forçosamente na bacia visual do Douro.  

Esta alternativa, do ponto de vista da ligação à RNT(E), é idêntica à Alternativa 1, apresentando tecnicamente as 
mesmas valências. No entanto, é de admitir que a sobrepassagem de um conjunto elevado de linhas existentes 
introduza um risco, em caso de queda de um cabo da linha superior, de interrupção do serviço, diminuindo a 
fiabilidade da rede. 

A visibilidade que a nova linha iria ter a partir do Douro ou de miradouros como S. Leonardo da Galafura, na 
margem direita, levam a que se considere esta alternativa como ambientalmente inviável. 

Aliás, a inserção de uma nova linha a 400 kV na zona de Valdigem e entre esta zona e a SE de Armamar seria 
sempre muito difícil, prevendo-se impactes negativos significativos no uso do solo e na paisagem. 

Outras alternativas possíveis, com travessia do rio Douro, a jusante da barragem da Régua, têm os mesmos 
problemas de apoios muito elevados necessários à sobrepassagem de linhas a 150, 220 e 400 k e de 
concentração de linhas na zona de Valdigem e entre esta zona e a SE de Armamar, pelo que também se 
consideram como ambientalmente inviáveis. 

Alternativa 5 

Esta alternativa consiste na ligação do centro eletroprodutor de Foz Tua ao nível de 400 kV na SE de Armamar, 
através de uma linha simples de 400 kV que sai de Foz Tua para oeste, tal como a Alternativa 4, mas que se 
dirige ao encontro da atual linha dupla a 220 kV Valdigem - Vila Pouca de Aguiar. A partir deste ponto, a linha 
existente é reconvertida para uma tipologia de circuito triplo de 400+2x220 kV. A partir das imediações da SE de 
Valdigem, segue em linha simples de 400 kV até à SE de Armamar. 

Nesta alternativa a linha tem uma extensão aproximada de 48 km. 
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Esta alternativa, tal como a Alternativa 4, tem os mesmos problemas de concentração de linhas na margem 
esquerda do Douro e de necessidade de um conjunto considerável de sobrepassagens de linhas a 150, 220 e 
400 kV, exigindo apoios muito elevados localizados no ADV, pelo que também se considera como 
ambientalmente inviável. 

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2), que designa esta alternativa como “Solução C”, refere que esta solução 
obrigaria a juntar os atuais dois circuitos de 220 kV entre Vila Pouca de Aguiar e Valdigem, com a linha de 
400 kV. De acordo com a REN, S.A. esta alteração não é adequada do ponto de vista da fiabilidade da rede e 
compromete o desenvolvimento futuro da rede tal como previsto. Como tal, é considerada tecnicamente inviável. 

Alternativa 6 

Esta alternativa prevê a ligação a 400 kV do centro eletroprodutor de Foz Tua à SE da Lagoaça, através de uma 
linha simples a 400 kV. 

Nesta alternativa a linha tem uma extensão aproximada de 60 km (em linha reta).  

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2) designa esta alternativa como “Solução D” e considera que esta solução 
não é aceitável, do ponto de vista de operação da rede, porque “vai conduzir a um aumento apreciável dos 
trânsitos na interligação a 400  kV com a rede espanhola entre Lagoaça e Aldeadavila, já bastante solicitada 
num e noutro lado da fronteira”. Também considera que se trata de uma ligação muito longa, com “injeção da 
produção de Foz Tua em zona oposta à da localização dos grandes centros de consumo”, sendo uma solução 
pouco eficiente em termos energéticos. Por estas razões, é considerada tecnicamente inviável. 

Alternativa 7 

Esta alternativa prevê a ligação a 400 kV do centro eletroprodutor de Foz Tua ao futuro Posto de Corte do Fridão, 
através de uma linha simples a 400 kV. 

Nesta alternativa a linha tem uma extensão aproximada de 55 km (em linha reta).  

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2) designa esta alternativa como “Solução E” e considera que esta solução 
iria aumentar os trânsitos no futuro eixo Ribeira de Pena-Fridão-Feira, o qual ficará muito carregado com a 
produção prevista para as centrais no Tâmega. A REN, S.A. considera que a segurança na operação da rede 
ficaria comprometida, pelo que é considerada tecnicamente inviável. 

A REN, S.A. salienta também que é ainda incerta a data de construção do Posto de Corte do Fridão e da ligação 
a 400 kV Ribeira de Pena-Feira, mas sempre posterior à data prevista para entrada em serviço do AHFT. 

Alternativa 8 

Esta alternativa é similar à Alternativa 2. A diferença reside na ligação a um futuro Posto de Corte a 400 kV na 
linha Armamar-Lagoaça, a localizar na zona da Várzea de Trevões. A partir do momento em que a linha simples 
a 400 kV se separa da linha dupla a 220 kV Valeira-Armamar, inflete para sul em direção ao novo Posto de Corte. 

A construção de um novo Posto de Corte, tal como na Alternativa 3, apresenta um potencial impacte ambiental 
negativo associado à terraplenagem de uma plataforma com cerca de 200x100 m. 

Nesta alternativa a linha tem uma extensão aproximada de 30 km.  

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2) designa esta alternativa como “Solução F” e considera que, do ponto de 
vista técnico de operação da rede, esta solução é semelhante à Alternativa 3 (Posto de Corte na zona de Torre 
de Moncorvo). No entanto, a REN, S.A. considera que implica a abertura de uma nova instalação da RNT(E) na 
zona do Douro, em localização muito próxima da já existente SE de Armamar, sem sinergia com o previsto 
desenvolvimento futuro da rede. Como tal, a REN, S.A. considera esta solução inaceitável e inviável. 
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Alternativa 9 

Esta alternativa consiste na ligação a um futuro Poste de Corte a 400 kV, a criar a poente de Valdigem, na futura 
linha Armamar-Recarei, a 400 kV. 

Tal como referido para as Alternativas 3 e 8, a construção de um novo Posto de Corte apresenta um potencial 
impacte ambiental negativo associado à terraplenagem de uma plataforma com cerca de 200x100 m. 

Nesta alternativa a linha tem uma extensão aproximada de 60 km.  

O Documento da REN, S.A. (Anexo 2) analisa, na secção 4.1, a possibilidade da criação de novas instalações 
de 400 kV na rede. Relativamente a esta alternativa, designada no documento como Alternativa I, a REN, S.A. 
considera que, excetuando zonas de elevado consumo, a abertura de uma nova instalação da RNT(E) 
relativamente próxima de uma instalação já existente “carece de racionalidade, pois introduz menor fiabilidade 
global no sistema, para além de induzir custos de operação e manutenção acrescidos sem qualquer justificação 
económica ou de sustentabilidade ambiental e social”. Como tal, a REN, S.A. considera esta alternativa 
inaceitável. 

3.2.3 Síntese das alternativas consideradas 

No Quadro 3.2 apresenta-se uma síntese da análise de viabilidade das alternativas consideradas (e indicadas no 
Quadro 3.1) numa primeira fase de análise. Refira-se que o facto de uma alternativa ser tecnicamente inviável 
não significa que seja ambientalmente ou economicamente viável, mas apenas que esse dado foi considerado 
suficiente para o seu abandono como alternativa para o presente projeto. 

Quadro 3.2 - Síntese da análise das alternativas consideradas e indicadas no Quadro 3.1 

Tipo de alternativa Alternativa Extensão (km) Análise de viabilidade Conclusão 

Tecnológicas 

Linha a 220 kV - Tecnicamente inviável Abandonada 

Linha 
subterrânea 

- 
Técnica, económica e 
ambientalmente inviável 

Abandonada 

Pontos de ligação e 
traçados das linhas 

1 29 Viável Retida para análise 

2 42 Viável Retida para análise 

3 40 Viável Retida para análise 

4 45 Ambientalmente inviável Abandonada 

5 48 
Ambiental e tecnicamente 
inviável 

Abandonada 

6 60 Tecnicamente inviável Abandonada 

7 55 Tecnicamente inviável Abandonada 

8 30 Tecnicamente inviável Abandonada 

9 60 Tecnicamente inviável Abandonada 
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3.3 Alternativas selecionadas para análise no EIA 

A análise de viabilidade descrita na secção anterior permitiu selecionar as Alternativas 1, 2 e 3 para futura 
análise no EIA.  

A análise de cada uma destas alternativas permitiu, numa escala de maior pormenor, considerar diversas 
“subalternativas”, tal como indicado no Quadro 3.3 e se indica esquematicamente na Figura 3.2. Estas 
alternativas estão representadas no Desenho 1, na escala 1:25.000. 

Propõe-se, assim, para análise no EIA, em fase de Estudo Prévio, um conjunto de onze alternativas, que 
correspondem às seguintes opções: 

- Para todas as alternativas, saída da Central de Foz Tua para norte ou para este; 

- Alternativa 1, Alternativa 2 ou Alternativa 3, com as duas primeiras a assegurar a ligação à SE de 
Armamar e a Alternativa 3 a pressupor a ligação à RNT(E) através de um novo Posto de Corte, a norte 
de Torre de Moncorvo; a maior diferenciação entre as Alternativas 1 e 2 é o local de travessia do rio 
Douro: 1,5 km a montante da foz do rio Tua ou na zona da barragem da Valeira, respetivamente; 

- Para as Alternativa 2 e 3, com saída para norte, opção de travessia do rio Tua, próximo da barragem de 
Foz Tua ou mais a montante; 

- Para a Alternativa 2, consideração de uma linha simples a 400 kV ou reconstrução de linhas existentes 
a 220 kV, com soluções de linha com circuitos a 220 e 400 kV. 

Quadro 3.3 - Alternativas selecionadas para análise no EIA 

Grandes opções 
Saída da 

Central de Foz 
Tua 

Travessia do Tua Solução na zona da Valeira 
Designação da 

alternativa no EIA 

Ligação à SE de Armamar e 
traçado do EIA de 2011 (1) 

(Solução Base na designação 
do documento da REN) 

Para este (E) - - 1.E 

Para norte (N) - - 1.N 

Ligação à SE de Armamar e 
travessia do Douro na Zona 

da Valeira (2) 

(Solução B na designação do 
documento da REN) 

Para este (E) 
- 

Linha de 400 kV 
independente (I) 

2.E.I 

- Linha mista 220/400 kV (M) 2.E.M 

Para norte (N) 

Próximo da barragem 
de Foz Tua, a montante 

(A) 

Linha de 400 kV 
independente (I) 

2.N.A.I 

Linha mista 220/400 kV (M) 2.N.A.M 

A montante de Tralhariz 
(B) 

Linha de 400 kV 
independente (I) 

2.N.B.I 

Linha mista 220/400 kV (M) 2.N.B.M 

Ligação a um novo Posto de 
Corte de 400 kV a criar na 
zona de Torre de Moncorvo 

(3) 

(Solução A na designação do 
documento da REN) 

Para este (E) - - 3.E 

Para norte (N) 

Próximo da barragem 
de Foz Tua, a montante 

(A) 
- 3.N.A 

A montante de Tralhariz 
(B) 

- 3.N.B 
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Estas alternativas serão necessariamente otimizadas na fase de Estudo Prévio, com base na informação 
entretanto recolhida e tratada, bem como nos resultados do procedimento de definição do âmbito e da respetiva 
consulta pública. 

 

Figura 3.2 - Esquema das Alternativas selecionadas para análise no EIA 
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4. IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS 

Neste capítulo procede-se à identificação preliminar das ações ou atividades com potenciais impactes 
relevantes, negativos ou positivos, bem como à classificação do seu significado (secção 4.1) e à consequente 
seleção dos impactes a analisar no EIA ou no RECAPE (secção 4.2), bem como à identificação das principais 
condicionantes a considerar na seleção do traçado da linha e da localização do Posto de Corte, em fase de 
Estudo Prévio (secção 4.3). 

4.1 Identificação das ações ou atividades com potenciais impactes relevantes 

Esta identificação preliminar dos impactes relevantes, negativos e positivos, causados por cada ação ou 
atividade, nas fases de projeto e construção e na fase de exploração, consta dos Quadros 4.1 e 4.2, 
respetivamente. Nestes quadros também se classifica o significado dos potenciais impactes identificados, com 
base na aplicação do sistema de classificação de impactes, apresentado no ponto 6.2. 

Os impactes identificados foram classificados em quatro categorias: 

- Potenciais impactes significativos, positivos e negativos, a analisar no EIA ( ��  ); 

- Potenciais impactes negativos evitáveis ou minimizáveis através da seleção da localização, a analisar 
no EIA ( ��  ); 

- Potenciais impactes evitáveis ou minimizáveis, dependentes do pormenor do Projeto de Execução, a 
analisar no RECAPE ( ��  ); 

- Impactes nulos ou irrelevantes ( � ). 

4.2 Seleção dos impactes a analisar no EIA ou no RECAPE 

Propõe-se que o EIA analise os impactes classificados nas duas primeiras categorias, que se sistematizam no 
Quadro 4.3. 

No Quadro 4.4 sistematizam-se os impactes a analisar no RECAPE, por estarem dependentes do pormenor 
apenas possível na fase de Projeto de Execução ou a sua prevenção e ou minimização depender de Planos de 
Gestão Ambiental da Obra, usualmente elaborados em sede de RECAPE. 

Os impactes assinalados no Quadro 4.3 serão também, sempre que pertinente, objeto de análise e eventual 
aprofundamento no RECAPE. 

Os impactes da desativação são similares aos da construção, no que se refere a algumas atividades de obra 
(acessos, estaleiros, tráfego, produção de resíduos) mas positivos subsequentemente, uma vez que é removida 
a fonte de impactes negativos na fauna, no ambiente sonoro, na paisagem e no património cultural, bem como a 
fonte de potenciais riscos (queda de cabos, colisão de aeronaves). A desativação também fará cessar 
condicionantes ao uso do solo na zona dos apoios e na faixa da linha. Nenhum destes impactes, positivos, 
justifica - neste momento, em que não é previsível a desativação - uma análise pormenorizada no EIA. 
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Quadro 4.1 - Identificação de potenciais impactes relevantes nas fases de projeto e de construção 
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P1. Localização do traçado �  ��  ��                  ��  ��  ��    ��        ��  ��  

P2. Localização do posto do corte  � ��  ��  ��      ��          ��  ��  ��  ��  ��        ��  ��  

C1. Instalação de estaleiros e parques 
de material 

� �         ��    ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  

C2. Reconhecimento, sinalização e 
abertura de acessos 

� �               ��  ��  ��  ��  ��  ��      ��  ��  ��  ��  ��  

C3. Desmatação das áreas dos apoios 
da linha e da plataforma 
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C4. Abertura da faixa de proteção �                    ��  ��  ��  ��      ��  ��  ��  ��    
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C7. Abertura de caboucos � �       ��          ��  ��            ��  ��  ��    ��  

C.8 Construção dos maciços de 
fundação 

� �         ��    ��    ��  ��            ��  ��  ��      

C9. Montagem ou colocação dos 
apoios 

�                  ��  ��            ��  ��  ��  ��  ��  

C10. Colocação dos cabos �                    ��            ��  ��  ��  ��  ��  

C11. Construção das infraestruturas 
básicas 

 �         ��    ��    ��  ��            ��  ��  ��  ��    

C12. Instalação de equipamentos  �         ��    ��    ��  ��            ��  ��  ��  ��    

C13. Desmontagem de linhas 
existentes 

�                  ��  ��          ��  ��  ��  ��  ��  ��  

��   Potenciais impactes negativos evitáveis ou minimizáveis através da seleção da localização, a analisar no EIA 

��  Potenciais impactes significativos, a analisar no EIA 

��    Potenciais impactes evitáveis ou minimizáveis, dependentes do pormenor do Projeto de Execução, a analisar no RECAPE 

�  Impactes nulos ou irrelevantes 
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Quadro 4.2 - Identificação de potenciais impactes relevantes na fase de exploração 

 Projeto Fatores ambientais 

Atividades de exploração (E) 

Li
nh
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Po
st
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de

 C
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Qualidade do ambiente Biodiversidade Socioeconomia 

Pa
is
ag

em
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C
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O
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o 
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to
 d
o 

us
o 
do

 s
ol
os

 

R
is
co
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e 
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en

te
s 

Fu
nc

io
na

m
en

to
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a 

R
N
T(
E)
  

C
ria

çã
o 
de

 e
m
pr
eg

o 

D
in
am

iz
aç

ão
 

ec
on

óm
ic
a 

In
tru

sã
o 
vi
su

al
 

D
es

tru
iç
ão

 o
u 
af
et
aç

ão
 

de
 e
le
m
. p

at
rim

on
ia
is
 

E1. Presença das instalações � �    �� �� �� ��    �� �� 

E2. Operação das instalações � � �� ��     �� �� �� ��   

E3. Inspeção periódica  � �         �� ��   

E4. Manutenção, incluindo 
substituição de componentes 

� �   ��      �� ��   

E5. Manutenção da faixa de proteção �    ��      �� ��   

 
��   Potenciais impactes negativos evitáveis ou minimizáveis através da seleção da localização, a analisar no EIA 

��  Potenciais impactes significativos, a analisar no EIA 

��    Potenciais impactes evitáveis ou minimizáveis, dependentes do pormenor do Projeto de Execução, a analisar no RECAPE 

�  Impactes nulos ou irrelevantes 
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Quadro 4.3 - Impactes ambientais a analisar no EIA, em fase de Estudo Prévio 

Fatores 
ambientais 

Impactes a analisar 

Projeto Fase 

Li
nh

a 

Po
st
o 
de

 
C
or
te
 

Pr
oj
et
o 

C
on

st
ru
çã

o 

Ex
pl
or
aç

ão
 

Geologia, solos 
e hidrologia 

1. Afetação de valores 
geológicos 

� � �   

2. Afetação de recursos 
geológicos 

� � �   

3. Alteração da topografia  � � �  

4. Alteração da drenagem  � � �  

Qualidade do 
ambiente 

5. Aumento dos níveis de 
ruído 

� �   � 

Biodiversidade 

6. Destruição ou afetação da 
vegetação 

� � � �  

7. Destruição ou afetação de 
habitats 

� � � �  

8. Destruição ou afetação da 
fauna 

� � � �  

9. Colisão de aves e 
morcegos 

�    � 

10. Efeito de exclusão na 
fauna 

� �   � 

11. Afetação da conetividade 
ecológica 

 � �   

Socioeconomia 

12. Ocupação e 
condicionamento do uso do 
solos 

� � � � � 

13. Criação de emprego � �  � � 

14. Dinamização económica � �  � � 

15. Funcionamento da 
RNT(E) 

�    � 

Paisagem 16. Intrusão visual � � � � � 

Património 
cultural 

17. Destruição ou afetação 
de elementos patrimoniais 

� � � � � 
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Quadro 4.4 - Impactes ambientais a analisar no RECAPE 

Fatores 
ambientais 

Impactes a analisar 

Projeto Fase 

Li
nh

a 

Po
st
o 
de

 
C
or
te
 

Pr
oj
et
o 

C
on

st
ru
çã

o 

Ex
pl
or
aç

ão
 

Geologia, solos 
e hidrologia 

Destruição do solo � �  �  

Contaminação do solo � �  �  

Qualidade do 
ambiente 

Contaminação da água � �  �  

Aumento da concentração de 
poeiras 

� �  �  

Aumento dos níveis de ruído � �  � � 

Campos elétricos e 
magnéticos 

� �   � 

Produção de resíduos � �  � � 

Biodiversidade 

Destruição ou afetação da 
vegetação 

� �  �  

Destruição ou afetação de 
habitats 

� �  �  

Destruição ou afetação da 
fauna 

� �  �  

Socioeconomia 

Ocupação e condicionamento 
do uso do solos 

� �  � � 

Risco de acidentes � �  � � 

Paisagem Intrusão visual � �  � � 

Património 
cultural 

Destruição ou afetação de 
elementos patrimoniais 

� �  � � 

 

4.3 Principais condicionantes a considerar na fase de Estudo Prévio 

O Desenho 3 inclui já a cartografia de algumas das principais condicionantes que foram tidas em conta na 
definição das Alternativas 1, 2 e 3 (neste desenho também se representa a Alternativa 4 para ilustrar 
cartograficamente a análise feita na subsecção 3.2.2): 

- ADV e respetiva zona especial de proteção; 

- Áreas urbanas e urbanizáveis, de acordo com os PDM em vigor; 
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- Áreas sensíveis para a avifauna e para os quirópteros, de acordo com o ICNF – Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas; 

- Corredores ecológicos (representação indicativa), constantes no PROF do Douro; 

- Paisagens vinhateiras, de acordo com a publicação do Museu do Douro (Fauvrelle e Rosas, 2008); 

- Linhas da RNT(E) existentes e linha Sabor-Pocinho, a 220 kV (em projeto). 

No mesmo desenho representam-se ainda outras condicionantes (Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e 
Maçãs” e Mata modelo do PROF do Douro), mas que não são pertinentes para as alternativas consideradas. 

Para além destas condicionantes, a otimização dos traçados da Linha e da localização do Posto de Corte, em 
fase de Estudo Prévio, deverá ter ainda em conta os seguintes aspetos:  

- Relevo; 

- Hidrologia; 

- Recetores sensíveis ao ruído; 

- Habitats, áreas sensíveis para a flora e a fauna e áreas importantes para a conetividade ecológica; 

- Qualidade da paisagem e absorção visual;  

- Elementos patrimoniais, nomeadamente os atributos que conferem o VUE ao ADV, os elementos 
patrimoniais localizados fora do ADV e os resultados dos trabalhos arqueológicos a realizar; 

- Servidões e restrições de utilidade pública. 

Refira-se que a DIA do AHFT impõe a seguinte condicionante ao projeto: 

“9. O projeto complementar da linha elétrica de Muito Alta Tensão do AHFT não atravessar qualquer Zona 
de Proteção Especial (ZPE) ou área com elevada sensibilidade para a Avifauna, e deverá integrar todas as 
medidas de minimização para evitar o risco de eletrocussão e colisão de aves”. 
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5. PROPOSTA METODOLÓGICA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO E SUA PREVISÍVEL 
EVOLUÇÃO SEM PROJETO 

5.1 Introdução 

Tendo em conta a proposta de impactes a analisar no EIA, em fase de Estudo Prévio (Quadro 4.3), apresenta-se 
neste capítulo da PDA um programa de caracterização da situação atual e da sua previsível evolução sem 
projeto. Esse programa apresenta, para cada fator ambiental pertinente, a seguinte estrutura: 

a) Objetivos da caracterização (relação com os impactes indicados no Quadro 4.3); 

b) Tipo de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais; 

c) Fontes de informação; 

d) Metodologias de recolha da informação; 

e) Metodologias de tratamento da informação; 

f) Escalas de cartografia dos resultados obtidos, caso aplicável. 

5.2 Geologia, solos e hidrologia 

Objetivos da caracterização (relação com os impactes indicados no Quadro 4.3) 

Identificação, localização e caracterização dos valores geológicos com interesse conservacionista (Impacte 1. 
do Quadro 4.3), de modo a evitar ou minimizar a sua afetação. 

Identificação, localização e caracterização dos recursos geológicos com interesse económico (Impacte 2. do 
Quadro 4.3), de modo a evitar ou minimizar a sua afetação. 

Caracterização do relevo de modo a minimizar os impactes no relevo existente (Impacte 3. do Quadro 4.3). 

Caracterização da hidrologia de modo a minimizar os impactes na drenagem natural existente (Impacte 4. do 
Quadro 4.3). 

Tipo de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais 

Identificação, localização e descrição dos valores geológicos existentes, nos corredores em estudo. 

Identificação, localização e descrição dos recursos geológicos (incluindo hidrogeológicos), atualmente objeto de 
concessões de prospeção e pesquisa ou de exploração, ou inseridos em áreas de reserva ou cativas, nos 
corredores em estudo. 

Cartografia de declives da zona em que é possível vir a localizar o Posto de Corte a criar na Alternativa 3. 

Cartografia e caracterização das linhas de água e bacias hidrográficas na zona em que é possível vir a localizar 
o Posto de Corte a criar na Alternativa 3. 
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Fontes de informação 

Valores geológicos: Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG, Associação ProGEO, cartografia 
geológica publicada, Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000. 

Recursos geológicos: DGEG, Direção Regional de Economia do Norte 

Relevo: Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000. 

Hidrologia: Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000. 

Metodologias de recolha da informação 

Contacto com DGEG e Direção Regional de Economia do Norte  

Consulta do site da ProGEO Portugal e do GeoPortal do LNEG 

Metodologias de tratamento da informação 

Descrição e cartografia de valores e recursos geológicos e avaliação do conflito com os traçados propostos. 

Fotointerpretação e trabalho de campo para deteção de afloramentos rochosos. 

Identificação da rede hidrográfica, delimitação de bacias hidrográficas e medição de áreas. 

Análise de opções de localização do Posto de Corte tendo em atenção o relevo, a hidrografia e a hidrologia. 

Escalas de cartografia dos resultados obtidos, caso aplicável 

Escala 1:50.000 (valores e recursos geológicos), com ampliações para escalas superiores sempre que 
pertinente. 

Escala 1:25.000 para análises de relevo, hidrografia e hidrologia. 

5.3 Qualidade do ambiente 

Objetivos da caracterização (relação com os impactes indicados no Quadro 4.3) 

Inventariação dos recetores sensíveis ao ruído de modo a evitar ou minimizar a sua afetação pelo ruído da linha 
ou do Posto de Corte (Impacte 5. do Quadro 4.3). 

Análise da classificação acústica do território atravessado pela linha (Impacte 5. do Quadro 4.3). 

Tipo de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais 

Localização, nos corredores em estudo, e caracterização dos recetores sensíveis ao ruído - povoações, 
habitações isoladas, escolas, estabelecimentos de saúde, unidades de turismo. 

Classificação acústica do território. 

Eventuais medições de níveis de ruído serão efetuadas em fase de RECAPE para os recetores situados a 
menos de 100 m do traçado ou do Posto de Corte (ou em pontos representativos de um conjunto de recetores). 

Fontes de informação 

Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000 e ortofotomapas. 

Câmaras Municipais. 
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Turismo de Portugal. 

Trabalho de campo. 

Metodologias de recolha da informação 

Contacto com Câmaras Municipais e com o Turismo de Portugal. 

Metodologias de tratamento da informação 

Cartografia dos recetores sensíveis e da classificação acústica do território. 

Escalas de cartografia dos resultados obtidos, caso aplicável 

Escala 1:25.000. 

5.4 Biodiversidade 

Objetivos da caracterização (relação com os impactes indicados no Quadro 4.3) 

Cartografia de habitats e avaliação do seu interesse para a flora e vegetação e para a fauna, de modo a evitar 
ou minimizar a sua afetação (Impactes 6., 7. e 8. do Quadro 4.3). 

Ocorrência de espécies da flora protegidas e/ou ameaçadas, de modo a evitar ou minimizar a sua afetação 
(Impacte 6. do Quadro 4.3). 

Ocorrência de espécies da flora exóticas, de modo a acautelar que o projeto não contribua para a afetação da 
vegetação autóctone existente e dos habitats (Impactes 6. e 7. do Quadro 4.3). 

Ocorrência de espécies da fauna (vertebrados e invertebrados) protegidas e/ou ameaçadas, de modo a evitar ou 
minimizar a sua afetação (Impactes 8. e 10. do Quadro 4.3). 

Informação sobre mortalidade de aves e morcegos, por colisão com linhas de alta tensão existentes (Impacte 9. 
do Quadro 4.3). 

Informação sobre áreas importantes para a conectividade ecológica (Impacte 11. do Quadro 4.3). 

Tipo de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais 

Cartografia de habitats - corredores em estudo,  situação atual. 

Ocorrência de espécies da flora protegidas e/ou ameaçadas - corredores em estudo, situação atual. 

Ocorrência de espécies da flora exóticas - corredores em estudo, situação atual (levantamentos de pormenor em 
sede de RECAPE) 

Ocorrência de espécies da fauna (vertebrados e invertebrados) protegidas e/ou ameaçadas - corredores em 
estudo e envolvente de 5 km para espécies-alvo (aves, lobo), situação atual. 

Mortalidade de aves e morcegos, por colisão com linhas de alta tensão existentes - Península Ibérica, devendo 
dar-se prioridade às linhas que atravessem áreas biogeograficamente semelhantes, sem limite temporal. 

Áreas importantes para a conectividade ecológica - envolvente de 10 km, sem limite temporal. 

Fontes de informação 

Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000 e ortofotomapas. 
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Carta de ocupação do solo COS’2007. 

IGT em vigor. 

Bibliografia (incluindo site do ICNF). 

Especialistas. 

Trabalho de campo. 

Metodologias de recolha da informação 

Contacto com ICNF e especialistas. 

Consulta de bibliografia. 

Metodologias para o trabalho de campo (nos corredores, em áreas selecionadas em função da consulta 
bibliográfica e a especialistas e da cartografia de habitats): censos em transectos (aves), censos em pontos de 
escuta (aves, morcegos), levantamentos florísticos (em transecto e/ou quadrado), busca de vestígios (pegadas, 
dejetos, pelos, penas, etc.), busca de ninhos e abrigos (aves e mamíferos, incluindo morcegos), armadilhagem 
para captura direta e/ou fotográfica (mamíferos, insetos). 

Metodologias que incidem sobre áreas mais específicas, e que incluem varrimentos com camaroeiro (anfíbios), 
varrimentos com rede entomológica (insetos) e armadilhagem para captura direta e/ou fotográfica (insetos) serão 
efetuadas, se necessário, no RECAPE. 

Metodologias de tratamento da informação 

Cartografia de habitats: cruzamento do ortofotomapa com cartografia de ocupação do solo atual (COS’2007) e 
informação recolhida no campo. 

Cartografia dos aspetos referidos e sua valoração. 

Delimitação de áreas em função da sua importância e sensibilidade para a conservação da biodiversidade e sua 
hierarquização. 

Escalas de cartografia dos resultados obtidos, caso aplicável 

Áreas importantes para a conectividade ecológica: 1: 100.000, 1:50.000. 

Cartografia de habitats, ocorrência de espécies da flora e fauna protegidas e/ou ameaçadas: 1:25.000, com 
ampliações para a escala 1:10.000 ou superior sempre que pertinente. 

5.5 Socioeconomia 

Objetivos da caracterização (relação com os impactes indicados no Quadro 4.3) 

Cartografia do uso atual do território, do ordenamento previsto em IGT e das principais servidões que 
condicionam os usos, de modo a evitar ou minimizar as alterações de usos produtivos, em particular a vinha, ou 
outros com importância económica, social, ecológica, paisagística ou patrimonial (Impacte 12. do Quadro 4.3). 

Informação sobre atividade da população e emprego (Impacte 13. do Quadro 4.3). 

Informação sobre atividade económica (Impacte 14. do Quadro 4.3). 
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Informação sobre a importância do projeto para a RNT(E), de modo a avaliar este impacte (Impacte 15. do 
Quadro 4.3). 

Tipo de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais 

Informação acima referida relativa ao uso do solo, ordenamento e condicionantes: corredores em estudo. 

Informação acima referida relativa a atividade ada população, emprego e atividade económica: municípios 
atravessados e limítrofes (Lamego, Sabrosa, Régua, Vila Real). 

Informação sobre a importância do projeto para a RNT(E): sem limites geográficos 

Fontes de informação 

Carta de Ocupação do Solo COS 2007, ortofotomapa, trabalho de campo. 

Cartas de ordenamento e de condicionantes dos PDM e do POAAP da Régua e do Carrapatelo. 

Carta Militar 1:25.000. 

Dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística – INE, da CCDR-N e do IEFP – Instituto do Emprego e 
Formação Profissional. 

Dados da REN, S.A. sobre a RNT(E). 

Metodologias de recolha da informação 

Consulta dos sites do INE, da CCDR-N e do IEFP. 

Contacto com a REN, S.A. 

Metodologias de tratamento da informação 

Fotointerpretação do uso do solo 

Elaboração de quadros estatísticos descritivos e interpretativos da população e atividades económicas 

Escalas de cartografia dos resultados obtidos, caso aplicável 

Escalas 1:50.000 e 1:25.000. 

5.6 Paisagem 

Objetivos da caracterização (relação com os impactes indicados no Quadro 4.3) 

Otimização das soluções que minimizem a intrusão visual quer da linha quer do Posto de Corte (Impacte 16. do 
Quadro 4.3) 

Estabelecimento das bases para a avaliação da intrusão visual.(Impacte 16. do Quadro 4.3) 

Tipo de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais 

Unidades de Paisagem definidas para Portugal Continental (Cancela d’Abreu, 2004) 

Tipos de relevo 

Uso do solo 
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Identificação de locais com maior presença de observadores (miradouros, povoações, monumentos, vias 
rodoviárias e ferroviárias) - ver Anexo 3 

Localização, caracterização e valoração de valores visuais  

Localização, caracterização e valoração de intrusões visuais 

A caracterização será feita numa envolvente mínima de 3 km a contar a partir do eixo dos corredores, tendo em 
atenção que a distâncias superiores a visibilidade da linha (e do Posto de Corte) não tem significado. 

Fontes de informação 

Cartas Militares 1:25.000 

Curvas de nível com z, para criação do modelo digital do terreno (MDT) 

Carta de Ocupação do Solo COS 2007 

Ortofotomapa 

Trabalho de campo 

Cartas de ordenamento e de condicionantes dos PDM e do POAAP da Régua e do Carrapatelo 

Informação dos inventários dos elementos patrimoniais 

Metodologias de recolha da informação 

Obtenção da cartografia do relevo e do uso do solo em fomato vetorial. 

Metodologias de tratamento da informação e escalas de cartografia 

Fotointerpretação do uso do solo 

Criação do MDT e utilização das ferramentas de análise de superfícies do 3D Analyst (ArcGIS) 

Elaboração da seguinte cartografia, em Sistema de Informação Geográfica (SIG), à escala 1:25.000: 

- Carta hipsométrica 

- Carta de festos e talvegues 

- Carta de declives 

- Carta de exposição das encostas 

- Carta de Unidades e Subunidades Homogéneas de Paisagem 

- Carta de Qualidade Visual, tendo por base os valores visuais, as intrusões visuais e os valores neutros 

- Carta de Absorção Visual, recorrendo à identificação de pontos de observação e à geração das 
respetivas bacias visuais no MDT 

- Carta de Sensibilidade da Paisagem, obtida por cruzamento da Carta de Qualidade Visual e da Carta 
de Absorção Visual 
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5.7 Património cultural 

Objetivos da caracterização (relação com os impactes indicados no Quadro 4.3) 

Informação sobre os elementos patrimoniais que permitam evitar ou minimizar a sua destruição ou afetação 
(Impacte 17. do Quadro 4.3). 

Por elementos patrimoniais entende-se: 

- Atributos que conferem o VUE ao ADV, indicados na secção 2.8 da PDA; 

- Paisagens vinhateiras inventariadas pelo Museu do Douro; 

- Imóveis classificados ou em vias de classificação (Quadro 2.2, acrescido dos imóveis classificados, ou 
em vias de classificação, como de interesse concelhio); 

- Outros imóveis com valor patrimonial, embora não classificados; 

- Sítios arqueológicos; 

- Locais importantes para manifestações do património imaterial, tais como romarias ou outras 
manifestações coletivas com importância comunitária ou regional; 

- Outros imóveis, conjuntos ou sítios com valor patrimonial, embora não classificados. 

Tipo de informação a recolher, incluindo limites geográficos e temporais 

O inventário dos elementos patrimoniais será realizado nos corredores em estudo. No caso de miradouros (ou 
de elementos patrimoniais que sejam simultaneamente pontos de vista) a área será alargada para uma faixa de  
6 km de largura, centrada no eixo do corredor. 

Fontes de informação 

Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000 e ortofotomapas. 

IGT em vigor. 

Bibliografia (incluindo sites da DGPC, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana – IHRU, DRC-N, câmaras 
municipais) 

Entidades públicas (DRC-N, Museu do Douro, câmaras municipais) e organizações não governamentais (ONG). 

Especialistas. 

Habitantes locais. 

Trabalho de campo. 

Metodologias de recolha da informação 

Contactos com DRC-N, Museu do Douro, câmaras municipais, ONG e especialistas. 

Pesquisa bibliográfica. 

Trabalho de campo, incluindo contacto com habitantes locais. 

Trabalhos arqueológicos a realizar de acordo com a Circular de 10-9-2004 do Instituto Português de 
Arqueologia: prospeção seletiva na área dos corredores em estudo. 
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Metodologias de tratamento da informação 

Elaboração de um inventário para cada elemento patrimonial (ou conjunto de elementos), contendo os seguintes 
campos, adaptados do anexo 3C do Guia do ICOMOS (2011): 

- N.º de inventário 

- Designação 

- Localização (referência na carta de Património e coordenadas geográficas) 

- Tipo de elemento 

- Data 

- Classificação 

- Referências de outros inventários  

- Descrição breve 

- Estado de conservação 

- Autenticidade 

- Integridade 

- Relações com outros elementos 

- Sensibilidade 

- Importância (valoração de acordo com a metodologia proposta no Anexo 3A do Guia do ICOMOS, 
2011). 

Cada ficha deverá ser ilustrada com fotografias digitais, obedecendo às condições indicadas na Circular n.º  4 do 
Instituto Português de Arqueologia, de 26-6-2006 (“Documentação fotográfica a constar nos relatórios de 
trabalhos arqueológicos”). 

Escalas de cartografia dos resultados obtidos, caso aplicável 

Cartografia em SIG, associando a ficha de cada elemento ou conjunto, produzida à escala 1:25.000, com 
ampliações para escalas superiores sempre que pertinente. 

5.8 Evolução previsível na ausência do projeto 

A avaliação de impactes pressupõe a comparação entre a situação futura com projeto e sem projeto. Assim, 
cada caracterização do ambiente potencialmente afetado deverá ser acompanhada por uma projeção da 
evolução na ausência do projeto. Esta situação futura sem projeto, que no EIA da Linha Armamar - Foz Tua, a 
400 kV, surge apenas por uma questão metodológica, é por vezes designada como “alternativa zero” ou 
alternativa da “não ação”. 
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6. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

6.1 Metodologias para a identificação e previsão de impactes 

A identificação de impactes baseia-se no cruzamento dos elementos de projeto com as características do 
ambiente potencialmente afetado. Para o efeito, o EIA incluirá uma matriz de identificação de impactes, 
associando-os às ações ou atividades causadoras de cada impacte, nas fases de construção e de exploração. 
Esta identificação implica, naturalmente, reconhecimentos de campo, contactos com entidades, pesquisa 
bibliográfica e da legislação aplicável. 

A previsão de impactes será feita recorrendo aos seguintes métodos: 

- métodos qualitativos, baseados no juízo profissional dos membros da equipa responsável pela 
elaboração do EIA; 

- métodos quantitativos, no que se refere a áreas de uso do solo, de habitats, de zonas importantes para 
a flora e a fauna, ao ruído e, no caso, do Posto de Corte, ao relevo e drenagem natural. 

A identificação e a previsão de impactes incluirá a interação interdisciplinar entre os vários membros da equipa 
responsável pela elaboração do EIA (ver ponto 9.2), bem como com o proponente e o projetista. 

6.2 Metodologia para a avaliação de impactes 

A avaliação de impactes baseia-se, de um modo direto, nas classificações de impactes. A literatura e a prática 
de elaboração de EIA utilizam numerosas classificações de impactes. Estes sistemas de classificação de 
impactes têm dois grandes objetivos: 

- Um é fornecer informação sobre a natureza de um impacte, podendo daí tirar-se ilações úteis para a 
sua minimização, para o desenvolvimento do projeto, para a decisão. Por exemplo, é relevante saber se 
um impacte é direto ou indireto, pois a forma de o minimizar será certamente distinta. 

- Outro é o de contribuir para a avaliação do significado do impacte, de uma forma qualitativa ou através 
de métodos quantitativos. 

O n.º 3 do anexo V do DL n.º 69/2000, com a redação que lhe foi dada pelo DL n.º 179/2005, indica as seguintes 
características dos impactes potenciais: 

- Extensão do impacte (área geográfica e dimensão da população afetada); 

- Natureza transfronteiriça do impacte; 

- Magnitude e complexidade do impacte; 

- Probabilidade do impacte; 

- Duração, frequência e reversibilidade do impacte. 

O texto deste n.º 3 do anexo V indica que "os potenciais impactes significativos dos projetos deverão ser 
considerados em relação aos critérios definidos nos n.º 1 [características dos projetos, incluindo efeitos 
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cumulativos com outros projetos] e n.º 2 [localização, incluindo a sensibilidade ambiental das zonas suscetíveis 
de serem afetadas]" 

O anexo V do DL n.º 69/2000 repete, sem alterações, o anexo III da Diretiva 2009/92/UE. 

Os Guias de Seleção de Ações (Screening) e de Definição do Âmbito (Scoping) da Comissão Europeia (ERM 
2001a, 2001b) listam um conjunto de 17 "questões" para auxiliar a classificação de um potencial impacte como 
significativo. Tendo em atenção que estes guias são posteriores à introdução do anexo III na Diretiva AIA, essa 
lista de questões permite auxiliar a grelha de classificação de impactes (ver Quadro 6.1). 

Deverá ainda ter-se em consideração o n.º 5 do anexo III do DL 69/2000 e a nota de rodapé (1) do anexo IV da 
Diretiva 2009/92/UE, que têm, respetivamente, os seguintes textos: 

- "Indicação da natureza (direto, indireto, secundário, temporário e permanente), magnitude, extensão 
(geográfica e população afetada) e significado (muito ou pouco significativos)." 

- "Esta descrição deve mencionar os efeitos diretos e indiretos secundários, cumulativos, a curto, médio 
e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos do projeto." 

Por seu lado, o Guia da Comissão Europeia sobre Impactes Indiretos e Cumulativos e Interação entre Impactes 
(Hyder 2001), define impactes indiretos como os que não resultam diretamente do projeto, mas ocorrem longe 
ou através de um cadeia complexa. Este guia explicita que os impactes indiretos são designados também como 
impactes secundários. Haverá, portanto um pleonasmo na redação do DL n.º 69/2000 ao introduzir uma vírgula 
entre as palavras indireto e secundário (o que não sucede na redação da diretiva). 

O sistema de classificação a adotar na elaboração do EIA (Quadro 6.2) procura dar resposta às exigências 
legais comunitárias e nacionais, bem como às orientações constantes dos guias da Comissão Europeia. 

A avaliação do significado (ou importância) de cada impacte deverá ter em conta todos estes critérios. 
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Quadro 6.1 - Contribuição dos critérios para o sistema de classificação de impactes 

Critérios dos Guias da Comissão Europeia Características de classificação do impacte 

1. Haverá uma grande alteração nas condições ambientais? Magnitude (dimensão do impacte) 

2. As novas características sairão “fora-da-escala” do ambiente 
existente? 

Sensibilidade ambiental da localização do impacte 

Complexidade 

3. O efeito resultante será pouco usual na área ou 
particularmente complexo? 

Complexidade 

Duração, frequência 

4. O efeito far-se-á sentir numa área muito extensa? Extensão do impacte (área geográfica) 

5. Existe algum potencial impacte transfronteiriço? Natureza transfronteiriça do impacte 

6. Serão afetadas muitas pessoas? Extensão do impacte (população afetada) 

7. Serão afetados muitos recetores de outro tipo (fauna, flora, 
negócios, infraestruturas)? 

Extensão do impacte (outros recetores) 

Sensibilidade ambiental da localização do impacte 

8. Serão afetados recursos ou outros valores escassos? Sensibilidade ambiental da localização do impacte 

9. Existe risco de padrões de qualidade ambiental serem 
ultrapassados? 

Magnitude (dimensão do impacte) 

10. Existe risco de afetação de sítios, áreas ou valores protegidos? Extensão do impacte (área geográfica) 

Magnitude (dimensão do impacte) 

Sensibilidade ambiental da localização do impacte 

11. Haverá uma elevada probabilidade de ocorrência do impacte? Probabilidade do impacte 

12. O impacte permanecerá por muito tempo? Duração do impacte 

13. O impacte será permanente em vez de temporário? Duração do impacte 

14. O impacte será contínuo em vez de intermitente? Duração e frequência do impacte 

15. Se for intermitente, será frequente em vez de raro? Frequência do impacte 

16. O impacte será irreversível? Reversibilidade do impacte 

17. Será difícil evitar, reduzir, reparar ou compensar o impacte?  
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Quadro 6.2 - Sistema de classificação dos potenciais impactes 

Critérios de classificação dos potenciais impactes Escala 

Sentido Positivo, negativo 

Complexidade Direto, indireto 

Probabilidade de ocorrência Certo, provável, pouco provável, improvável 

Duração Permanente, temporário  

Frequência  Raro, ocasional, sazonal, diário 

Reversibilidade  Reversível, parcialmente reversível, irreversível 

Magnitude (dimensão) Reduzida, moderada, elevada [*) 

Extensão (área geográfica, população ou outros 
recetores afetados) 

Local, regional, nacional, internacional  

Sensibilidade ambiental da área do impacte ou valor do 
recurso afetado 

Sensível, não sensível 

Capacidade de mitigação  Minimizável, compensável, não minimizável nem 
compensável 

(*) A magnitude dos impactes no património cultural seguirá, no que se refere à Magnitude, a metodologia proposta no 
Anexo 3B do Guia do ICOMOS. 

 

O significado do impacte é função das características do impacte descritas de acordo com os critérios indicados 
no Quadro 6.2 e da valoração atribuída aos recursos ou valores afetados. Por exemplo, no caso dos elementos 
patrimoniais, e tal como indicado na secção 5.7, a valoração da importância de cada elemento será feita de 
acordo com a metodologia do Anexo 3A do Guia do ICOMOS. 

A avaliação do significado dos impactes nos elementos patrimoniais, sejam ou não atributos que confiram o VUE 
ao ADV, seguirá a metodologia descrita no § 5-8 e seguintes do Guia do ICOMOS. 

As fichas de cada elemento patrimonial, mencionadas na secção 5.7, serão completadas com os seguintes 
campos: 

- Descrição do impacte e sua classificação de acordo com os critérios do Quadro 6.2, com exceção da 
Magnitude; 

- Magnitude do impacte, de acordo com o Anexo 3B do Guia do ICOMOS; 

- Medidas preventivas ou de minimização; 

- Monitorização; 

- Significado do impacte. 

A avaliação de impactes na paisagem deverá incluir um estudo de bacias visuais e simulações visuais, 
recorrendo a fotomontagens a partir dos locais indicados no Anexo 3, de acordo com a metodologia proposta 
pelo Landscape Institute (2011). Deverão ser também efetuados, sempre que pertinente, perfis que ilustrem a 
visibilidade dos elementos do projeto, tal como recomendado por Curado e Marques (2011). 
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6.3 Metodologia para a análise de impactes cumulativos 

De acordo com a definição do US Council on Environmental Quality dos EUA (1997) retomada no Guia da 
Comissão Europeia - DGXI (Hyder 2001), impactes cumulativos são os impactes no ambiente que resultam dos 
impactes incrementais do projeto quando adicionados a outros projetos, passados, presentes ou previsíveis num 
futuro razoável, independentemente de quem os promove. 

Impacte cumulativo é, assim, o impacte, direto ou indireto, do projeto ao qual se adicionam outros impactes, 
diretos ou indiretos, de outros projetos ou ações (passados, existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro. 

Ao contrário da análise de impactes usual, a análise de impactes cumulativos implica, portanto, um 
deslocamento de perspetiva, do projeto para os fatores ambientais, agora entendidos como recursos (ver 
Figura 6.1).  

Ou seja, o centro da análise deixa de ser o projeto que implica potenciais impactes em determinados recursos, 
para passar a ser o recurso (ou recursos) no qual os potenciais impactes do projeto podem vir a fazer-se sentir, 
mas num contexto em que outros impactes de outros projetos e ações já se exerceram, estão a exercer-se ou 
poderão, previsivelmente, vir a exercer-se sobre esse mesmo recurso. 

Desenvolvida no contexto de um EIA, a análise de impactes cumulativos permite aferir melhor a avaliação de 
impactes do projeto, uma vez que os contextualiza na dinâmica do recurso. Assim, um impacte aparentemente 
pouco significativo pode ter um significado real muito superior se o recurso sobre que se faz sentir tiver sido, 
estiver ou vier a ser sujeito a pressões significativas. 

 

Figura 6.1 - Diferentes perspetivas de análise de impactes: à esquerda a abordagem usual nos EIA, à direita a perspetiva da 
avaliação de impactes cumulativos (figura extraída de Kalff,1995) 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente, a identificação e avaliação de impactes cumulativos, no 
contexto do EIA da Linha Foz Tua-Armamar, a 400 kV, seguirá os seguintes passos: 

1) Identificação dos recursos potencialmente afetados pelo Projeto; 

2) Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do impacte sobre o recurso; 

3) Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou razoavelmente previsíveis no 
futuro que afetaram, afetam ou podem vir a afetar, com significado, os recursos identificados; 
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4) Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes dos restantes projetos 
ou ações identificados e determinação da importância relativa na afetação dos recursos; 

5) Identificação de medidas de minimização. 

Os impactes cumulativos a considerar são os seguintes: 

- Fauna; 

- Paisagem; 

- Património cultural (ADV e elementos patrimoniais exteriores ao ADV). 

Para a fauna serão de considerar os projetos, existentes ou previstos, com impactes negativos nas populações 
animais potencialmente afetadas pela Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV e situados a menos de 5 km de 
distância, nomeadamente: 

- Outras linhas aéreas de alta tensão (400, 220, 150 e 60 kV) e subestações; 

- Projeto do AHFT; 

- Parques eólicos. 

Para a paisagem e o património cultural serão de considerar os projetos, existentes ou previstos, com 
impactes negativos significativos na paisagem, localizados a menos de 3 km da Linha Foz Tua - Armamar, a 
400 kV, nomeadamente: 

- Outras linhas aéreas de alta tensão (400, 220, 150 e 60 kV) e subestações; 

- Antenas de telecomunicações; 

- Projeto do AHFT; 

- Parques eólicos. 
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7. PROPOSTA PARA A CONSIDERAÇÃO DA MITIGAÇÃO E DA VALORIZAÇÃO 

Os Princípios Internacionais da Melhor Prática em AIA, publicados pela IAIA (IAIA/IEA, 1999) consideram como 
um dos objetivos da AIA “antecipar e evitar, minimizar ou compensar os efeitos adversos significativos - 
biofísicos, sociais e outros relevantes - de propostas de desenvolvimento”. Nos “Princípios operacionais” da AIA 
é indicado que “o processo de AIA deve providenciar (…) a mitigação e a gestão de impactes - para 
estabelecer as medidas necessárias para evitar, minimizar ou compensar os impactes adversos previstos e, 
quando adequado, para incorporar estas medidas num plano ou num sistema de gestão ambiental”. 

Em Portugal, o regime jurídico da AIA, estabelecido pelo DL n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação atual, 
considera que um dos objetivos da AIA é “prever a execução de medidas destinadas a evitar, minimizar e 
compensar” os impactes negativos “sobre o ambiente natural e social” (artigo 4.º). O anexo III estabelece que o 
EIA deve conter a “descrição das medidas e das técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os 
impactes negativos”. 

O Guia do ICOMOS (2011) considera que 

“(...) Devem ser feitos todos os esforços razoáveis para evitar, eliminar ou minimizar os impactes 
adversos nos atributos que conferem o VUE e noutros locais significativos. No entanto, pode ser 
necessário fazer um balanço final entre o benefício público da alteração proposta e os danos para o 
local. No caso das propriedades Património Mundial este balanço é crucial.” (§ 6-2) 

“A AIP deve incluir uma proposta de princípios e, quando possível, de métodos para mitigar ou 
compensar os efeitos de uma proposta de desenvolvimento (...). Estes devem incluir a consideração de 
outras opções para o desenvolvimento, incluindo a localização ou a seleção de sítios, a calendarização, 
a duração e o desenho. A AIP deve indicar, de um modo cabal, como é que a mitigação é aceitável no 
contexto da sustentabilidade do VUE, incluindo a autenticidade e a integridade da propriedade 
Património Mundial.” (§ 6-3) 

Tal como tem sido apresentado ao longo da presente PDA, foram consideradas diversas alternativas - 
tecnológicas, de pontos de ligação e de traçados -, que procuraram esgotar as soluções possíveis para a ligação 
do AHFT à RNT(E). Dessa análise de alternativas resultou um conjunto de três grandes alternativas, que, 
numa escala de maior pormenor, constituem onze alternativas, que se propõem para análise no EIA, em 
fase de Estudo Prévio. Nessa fase, será ainda possível otimizar as soluções de traçado, de alturas dos apoios 
e da tipologia dos apoios, de modo a evitar ou minimizar impactes negativos. 

O Guia de Boas Práticas para a Integração Paisagística de Infraestruturas Elétricas, publicado pela EDP 
Distribuição (Curado e Marques, 2011) contém um conjunto de medidas de mitigação de linhas aéreas, que se 
consideram aplicáveis ao projeto da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV e das quais se exemplificam as 
seguintes medidas preventivas, de projeto: 

“2.6 Evitar que o traçado da linha e colocação de apoios incida sobre afloramentos rochosos de 
dimensão relevante (...); 

2.8 Utilizar o mesmo apoio como suporte para várias linhas (mesmo de tensões diferentes) (...); 

5.1 O traçado deve seguir preferencialmente a meia encosta, esbatendo-se o mais possível contra o 
plano da encosta (...); 

5.2 O apoio não deve intercetar a linha do horizonte, visto a uma distância até 2 km; 
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5.3 No traçado da linha, privilegiar o mais possível a implantação nas encostas menos iluminadas, ou 
seja, nas encostas orientadas a norte; 

5.4 Evitar o traçado da linha sobre as linhas de cumeada; 

5.6 A linha deve fazer passagem de um flanco para o outro, o mais dissimuladamente possível, sem 
implantações de traçado sobre a linha longitudinal de cumeada; 

12.3 Implantar as subestações [Posto de Corte] em conformidade com a orografia do lugar para 
minimizar as áreas de escavação e aterro, e para que fique o mais possível encaixado no terreno, não 
emergindo acima deste no horizonte visual da envolvente mais próxima.” 

e as seguintes medidas de minimização: 

“16.2 Privilegiar apoios com tons neutros e mate; 

17.4 Criação de maciços vegetais na proximidade da estrutura e/ou no alinhamento visual de base dos 
apoios permitindo absorver/mitigar o objeto numa escala de proximidade; 

17.5 Plantação de árvores - maciços, alinhamentos, ... - tendo por base estudos de bacias visuais, 
reduzindo o impacte visual das infraestruturas, a partir de pontos de visibilidade principal.” 

Outras medidas de minimização podem ser necessárias, tais como a colocação de dispositivos de sinalização 
para aves nos cabos. 

O EIA deverá ponderar a aplicação de algumas medidas de mitigação de determinado impacte, dado que há 
medidas que podem elas próprias agravar outro impacte negativo. 

Muitas das medidas de mitigação usuais em EIA referem-se a procedimentos de gestão ambiental, de gestão 
da responsabilidade social ou de gestão do património cultural na fase de construção. Essas medidas, a 
exemplo dos impactes que as originam, serão mais adequadamente tratadas em sede de RECAPE do que no 
EIA, que se deverá limitar a indicar de que modo essas medidas de mitigação devem ser consideradas no 
RECAPE. 

A valorização em AIA é um tema relativamente recente. Pode ser definida como “tentativas deliberadas 
adotadas no desenho e fases subsequentes dos projetos, políticas, planos e programas para assegurar o 
sucesso de uma vasta gama de benefícios, diretos e indiretos, que possam possivelmente resultar do projeto ou 
da política” (João, Vanclay e Broeder, 2011). Os mesmos autores definem benefícios como: 

“Quaisquer resultados positivos para as comunidades e, ou o ambiente biofísico sob a forma de 
oportunidades de desenvolvimento social e comunitário, melhoria da saúde e do bem-estar, melhoria da 
biodiversidade, restauraução de ecossistemas, aumento de espaços verdes e melhoria do desenho 
urbano, melhoria do caráter da paisagem, e respeito e proteção do património cultural”. 

A valorização significa ir além da simples mitigação de impactes e realizar algo que permaneça como legado 
futuro do projeto.  

O EIA e o Estudo Prévio, da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV, devem ser desenvolvidos tendo em atenção as 
oportunidades de valorização. A título de exemplo, podem citar-se o aproveitamento de zonas de estaleiro como 
futuros espaços de equipamentos para a comunidade, o projeto de acessos que possam permanecer ou ações 
de valorização da paisagem e do património.  

O Guia do ICOMOS (2011) refere, no anexo 4, a possível ocorrência de benefícios tais como um melhor 
conhecimento e compreensão, bem como um aumento da sensibilização para os valores do património. 
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8. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

A monitorização em AIA foi definida pela IAIA, como a “recolha de dados ambientais e da atividade, quer 
anteriores (monitorização da situação inicial), quer posteriores à implementação da atividade (monitorização de 
conformidade e de impactes).” (Morrison-Saunders, Marshall e Arts, 2007).  

Essa recolha de dados deve permitir, de acordo com a mesma publicação, a: 

- Avaliação da conformidade com as normas, previsões ou expectativas, bem como do desempenho 
ambiental da atividade; 

- Gestão, através da tomada de decisões e de ações apropriadas em resposta a questões decorrentes 
das atividades da monitorização e avaliação; 

- Comunicação, através da informação às partes interessadas sobre os resultados obtidos. 

Em Portugal, o regime jurídico da AIA, estabelecido pelo DL n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação atual, 
inclui a monitorização como uma das atividades essenciais da AIA, definindo-a como “processo de observação e 
recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado projeto 
e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da responsabilidade do proponente com o objetivo de 
permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou 
compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respetivo projeto” (artigo 2.º). 

Tendo em conta que um dos potenciais impactes mais significativos do projeto da Linha Foz Tua - Armamar, a 
400 kV se relaciona com o risco de colisão de aves, é previsível que um dos principais programas de 
monitorização incida sobre a avifauna. Por um lado, será importante avaliar a mortalidade provocada pela linha, 
a sua contribuição relativa no contexto de outros projetos com impactes negativos na avifauna, bem como as 
consequências dessa mortalidade para a as populações das espécies protegidas ocorrentes na zona: Águia de 
Bonelli, falcão-peregrino, maçarico-das-rochas e bufo-real. 

Os impactes na paisagem e no enquadramento visual da paisagem cultural do ADV, em particular dos 
elementos que constituem atributos do seu VUE, devem também ser objeto de monitorização. 
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9. PLANEAMENTO DO EIA 

9.1 Proposta de estrutura para o EIA 

O EIA terá em conta a estrutura e o conteúdo definidos no anexo II da Portaria n.º 330/2001 e incluirá os 
seguintes volumes: 

- Resumo Não Técnico (RNT); 

- Relatório; 

- Anexos; 

- Peças Desenhadas. 

O RNT é um documento que integra o EIA, editado de forma autónoma, de modo a facilitar uma divulgação mais 
alargada. O RNT resume, em linguagem corrente, as principais informações constantes do EIA. A elaboração do 
RNT obedecerá aos Critérios de Boa Prática para a Elaboração de RNT de EIA (APAI/APA, 2008). 

O Relatório do EIA será constituído pelos seguintes onze capítulos: 

• Capítulo 1 - Introdução, onde se refere o enquadramento legal do EIA, e se identifica o projeto, o 
proponente, a entidade licenciadora e a Autoridade de AIA, se descrevem os antecedentes, nomeadamente 
os resultados do processo de definição do âmbito, em particular as observações da CA e os comentários do 
público, se apresenta a metodologia e se descreve a estrutura do EIA; 

• Capítulo 2 - Objetivos do projeto, no qual se apresentam os objetivos e a justificação do projeto; 

• Capítulo 3 - Descrição do projeto, onde se inclui uma síntese das principais características do projeto 
relevantes para a avaliação de impactes, incluindo uma descrição das alternativas abandonadas, incluindo a 
justificação do seu abandono, e das alternativas analisadas no EIA; 

• Capítulo 4 - Caracterização do ambiente potencialmente afetado, que identifica os aspetos relevantes 
dos vários fatores ambientais, incluindo os fatores sociais e patrimoniais, passíveis de serem afetados pela 
execução do projeto; 

• Capítulo 5 - Evolução previsível do ambiente na ausência de projeto, que contém um prognóstico do 
futuro da área de implantação do projeto, caso este não se concretizasse; 

• Capítulo 6 - Identificação, previsão e avaliação de impactes, onde se procede à identificação, previsão 
e avaliação dos potenciais impactes ambientais, incluindo os impactes sociais e patrimoniais, do projeto, e a 
uma análise dos impactes cumulativos; 

• Capítulo 7 - Mitigação, impactes residuais e valorização, no qual se indicam as medidas a adotar para 
prevenir, minimizar e compensar os efeitos negativos do projeto ou para potenciar os seus efeitos positivos, 
e se descrevem os impactes residuais, ou seja, os impactes que permanecem após a aplicação das 
medidas de mitigação; também se inclui neste capítulo a análise das oportunidades de valorização; 

• Capítulo 8 - Análise de alternativas, onde se procede a uma comparação das alternativas analisadas, 
tendo em conta os respetivos impactes residuais; 
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• Capítulo 9 - Lacunas técnicas ou de conhecimento, onde se identificam os aspetos cujo 
desconhecimento limitou a análise efetuada no EIA, incluindo a definição de medidas de mitigação, e que 
poderá ser colmatada através da monitorização; 

• Capítulo 10 - Monitorização, onde se apresentam as diretrizes, a pormenorizar em sede de RECAPE, das 
atividades de monitorização, gestão e comunicação a desenvolver nas fases de construção e exploração; 

• Capítulo 11 – Conclusões, no qual se resumem as principais conclusões do EIA, incluindo a seleção da 
alternativa a desenvolver em Projeto de Execução, os aspetos a aprofundar no RECAPE e uma síntese das 
principais medidas de mitigação e de valorização.  

Os capítulos 4, 6 e 7 subdividem-se em secções correspondentes aos vários fatores ambientais definidos na 
PDA. Cada um destes capítulos inclui um subcapítulo introdutório (4.1, 6.1 e 7.1). 

A análise de impactes cumulativos é objeto de um subcapítulo próprio, integrado no capítulo 6.. 

O Relatório do EIA inclui as referências bibliográficas utilizadas na elaboração do EIA, a lista das siglas e 
acrónimos utilizados,e um glossário, . 

Os Anexos incluirão todos os elementos complementares que se considerem pertinentes, nomeadamente a 
deliberação sobre a PDA, a lista de entidades e pessoas contactadas no âmbito da elaboração do EIA, as fichas 
dos elementos patrimoniais 

Um dos anexos será o Estudo de Impacte Patrimonial, elaborado de acordo com o Guia do ICOMOS (2011). 
No entanto, a avaliação dos impactes no VUE do ADV e nos seus atributos será plenamente integrado na 
avaliação do EIA. 

O Relatório dos Trabalhos Arqueológicos também constituirá um anexo do EIA, que resumirá no Relatório os 
resultados relevantes obtidos. 

9.2 Indicação das especialidades técnicas envolvidas e dos principais recursos logísticos 

O EIA deverá ser elaborado por uma equipa interdisciplinar, coordenada por um especialista em Avaliação de 
Impactes com mais de 10 anos de experiência em AIA de projetos lineares, com a seguinte composição: 

- Especialista em avaliação de impactes nos fatores físicos do ambiente, com formação em Geologia ou 
Geografia e com mais de 5 anos de experiência em AIA; 

- Biólogo, com mais de 5 anos de experiência em avaliação de impactes na flora e vegetação, fauna, 
habitats e biodiversidade; 

- Especialista em avaliação de impactes nos fatores de qualidade do ambiente (nomeadamente ruído), 
com formação em Engenharia e com mais de 5 anos de experiência em AIA; 

- Especialista em avaliação de impactes sociais, com mais de 5 anos de experiência; 

- Arquiteto paisagista, com mais de 5 anos de experiência em avaliação de impactes na paisagem; 

- Especialista em património cultural, com formação em História, História de Arte, Antropologia ou 
Arquitetura, e com mais de 5 anos de experiência; 

- Arqueólogo, com mais de 5 anos de experiência em AIA; 

- Especialista em Sistemas de Informação Geográfica. 
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Os recursos logísticos são os correntes na elaboração de um EIA em fase de estudo prévio. 

9.3 Programação temporal do EIA 

O EIA será elaborado no prazo de dois meses após a deliberação sobre a PDA, sem prejuízo de muitos dos 
levantamentos necessários, incluindo trabalhos de campo, serem realizados durante o procedimento de 
apreciação, consultas e deliberação sobre a PDA. Esta calendarização dos trabalhos, a par com a 
disponibilidade de uma grande quantidade de informação recolhida e tratada no âmbito da elaboração do EIA de 
2011 e da presente PDA, permite considerar aquele prazo para a elaboração do EIA. 

Não existem particulares condicionalismos ao prazo indicado para a elaboração do EIA. 



              

 

Proposta de Definição do Âmbito do EIA da Linha foz Tua - Armamar, a 400 kV 
 

68/74 

10. IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DO PÚBLICO POTENCIALMENTE AFETADO OU INTERESSADO PELO 
PROJETO 

Por público entende-se “uma ou mais pessoas singulares, pessoas coletivas de direito público ou privado, bem 
como as suas associações, organizações representativas ou agrupamentos” e por público interessado “os 
titulares de direitos subjetivos ou de interesses legalmente protegidos, no âmbito de decisões tomadas no 
procedimento administrativo de AIA, bem como o público afetado ou susectível de ser afetado por essa decisão, 
designadamente as organizações não governamentais de ambiente” (alínea q) do artigo 2º do DL n.º 69/2000, 
com a redação atual). 

Estas definições estão de acordo com as definições adotadas na Convenção sobre Acesso à Informação, 
Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, 
assinada em Aarhus em 25 de junho de 1998, e aprovada, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 11/2003, de 25 de fevereiro.  

Os Princípios Internacionais da Melhor Prática em Participação Pública, publicados pela IAIA (André, Enserik, 
Connor e Croal, 2006) definem participação pública como “o envolvimento de indivíduos e grupos que são 
positiva ou negativamente afetados por uma intervenção proposta (por exemplo, um projeto, um programa, um 
plano, uma política) sujeita a um processo de decisão ou que estão interessados na mesma”. 

O Guia do ICOMOS (2011) considera que um dos elementos-chave da Avaliação de Impacte Patrimonial é uma 
“precoce e continuada consulta com todas as partes relevantes” (§ 2-2-2) e refere, no Anexo 1, uma consulta 
como uma das atividades a desenvolver antes da apresentação do relatório final. A legislação nacional não 
prevê essa fase, pelo que essas consultas poderão ser realizadas informalmente durante a elaboração do EIA. 

No Quadro 5.1 indicam-se quais as entidades da administração, incluindo concessionários de serviço público, 
que se considera, em função das respetivas competências e atribuições, potencialmente interessadas em 
participar, incluindo-se as que integraram a CA do anterior procedimento de AIA. 

No Quadro 5.2 indicam-se quais as organizações não governamentais e os grupos da população potencialmente 
interessados em participar no processo.  

Em ambos os quadros assinala-se a participação no anterior procedimento de AIA e em reuniões com a missão 
conjunta do Centro do Património Mundial/ICOMOS/UICN (2012). 
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Quadro 10.1 - Entidades da administração potencialmente interessadas em participar  

Entidade 

Participação no anterior procedimento de AIA 

Participação em 
reuniões com a missão 
conjunta do Centro do 

Património 
Mundial/ICOMOS/ 

UICN (2012) 

Membro da CA  

Entidade 
consultada 
pela CA e 
que emitiu 
parecer 

Entidade que 
se pronunciou 

durante a 
consulta pública 

 

ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.   �  

APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. �    

ARH-N - Administração da Região Hidrográfica 
do Norte (atualmente uma unidade da APA, I.P.) 

�   
 

CCDR-N - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

�   
� 

DGPC - Direção-Geral do Património Cultural  �    

Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Norte 

   
� 

Direção Regional de Economia do Norte     

Direção-Geral de Energia e Geologia     

DRCN - Direção Regional de Cultura do Norte  �   � 

EP - Estradas de Portugal, S.A.  �   

Estado-Maior da Força Aérea   �  

Estrutura de Missão do Douro  �  � 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, I.P. 

�   
� 

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P.    � 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.    �  

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia, I.P. 

�   
 

REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.  �   

Turismo de Portugal, I.P.   �  

UTAD Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

�   
� 

Município de Alijó     

Município de Armamar     

Município de Carrazeda de Ansiães   �  

Município de São João da Pesqueira    �  

Município de Tabuaço     

Freguesia de Ervedosa do Douro (São João da 
Pesqueira) 

  � 
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Entidade Participação no anterior procedimento de AIA 

Participação em 
reuniões com a missão 
conjunta do Centro do 

Património 
Mundial/ICOMOS/ 

UICN (2012) 

Freguesia de Coura (Armamar)   �  

Restantes freguesias indicadas no Quadro 2.1     

Comunidade Intermunicipal do Douro    � 

 

Quadro 10.2 - Organizações não governamentais e grupos da população potencialmente interessados em participar  

Organizações não governamentais e 
grupos de população 

Participação na consulta pública do 
anterior procedimento de AIA  

(2011-2012) 

Participação em reuniões com a 
missão conjunta do Centro do 

Património Mundial/ICOMOS/UICN 
(2012) 

ADVID - Associação para o 
Desenvolvimento da Viticultura 
Duriense 

 � 

Agência de Desenvolvimento Regional 
do Vale do Tua 

 � 

Associação dos Amigos do Vale do Rio 
Tua 

� � 

AVAFER - Associação Valonguense 
dos Amigos da Ferrovia 

�  

Companhia Geral da Agricultura das 
Vinhas do Alto Douro, S.A. (Real 
Companhia Velha) 

�  

GEOTA - Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território e Ambiente 

� � 

ICOMOS Portugal  � 

Liga dos Amigos do Douro Património 
Mundial 

 � 

LPN - Liga para a Proteção da 
Natureza 

 � 

Movimento Cidadãos em Defesa da 
Linha do Tua 

 � 

Movimento Cívico pela Linha do Tua  � 

Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 

� � 

Residentes nas freguesias 
atravessadas pelo projeto 

� � 

Proprietários nas freguesias 
atravessadas pelo projeto � � 
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Organizações não governamentais e 
grupos de população 

Participação na consulta pública do 
anterior procedimento de AIA  

(2011-2012) 

Participação em reuniões com a 
missão conjunta do Centro do 

Património Mundial/ICOMOS/UICN 
(2012) 

Produtores de vinho nas freguesias 
atravessadas pelo projeto � � 

Empreendimentos turísticos nas 
freguesias atravessadas pelo projeto 

 � 

Partidos políticos com assento 
parlamentar 

�  

� - Um ou mais constituintes deste grupo participou na consulta pública ou em contactos com a missão. 

 

Para além das entidades referidas nos quadros anteriores, considera-se pertinente a participação do Comité do 
Património Mundial e, através deste, do ICOMOS e da UICN. 
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11. CONCLUSÕES  

O presente documento, designado como Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, 
constitui a manifestação de intenção de vir a submeter ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental o 
projeto da Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV, em fase de Estudo Prévio. Esta linha tem como objetivo escoar a 
energia produzida no Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua para a Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade. 

Foi analisada a viabilidade de um conjunto alargado de alternativas tecnológicas, de pontos de ligação e de 
traçados, concluindo-se, com base neste estudo, que as seguintes três alternativas de linha aérea de 400 kV são 
as únicas que, à partida, não são inviáveis do ponto de vista técnico ou ambiental: 

- Alternativa 1, que interliga Foz Tua à SE de Armamar, com travessia do Douro cerca de 1,5 km a 
montante da foz do rio Tua, aproveitando o corredor de uma linha existente a 60 kV; 

- Alternativa 2, que também tem como ponto de ligação a SE de Armamar, mas que atravessa o rio 
Douro na zona da barragem da Valeira; 

- Alternativa 3, que segue para nascente, pela margem direita do Douro até uma zona a norte de Torre 
de Moncorvo, fazendo a ligação um posto de corte, a construir na proximidade da linha existente 
Lagoaça - Armamar, a 400 kV. 

Qualquer destas grandes alternativas tem diversas “subalternativas”, num total de onze, relativas às opções de 
orientação de saída da central de Foz Tua, de travessia do rio Tua e, no caso da Alternativa 2, da possibilidade 
de reconstrução de parte das linhas existentes a 220 kV na proximidade da barragem da Valeira, de modo a 
passar a existir - nessa zona - apenas uma linha mista de 400 e 220 kV. 

No presente documento apresenta-se uma proposta de um conjunto limitado de impactes a analisar no Estudo 
de Impacte Ambiental, focalizando-o assim nas questões significativas, relevantes para a decisão sobre o 
projeto. Também são propostas as metodologias de análise destes impactes e o planeamento da elaboração do 
Estudo de Impacte Ambiental.  

Esta proposta permite às autoridades competentes, bem como a todos os interessados, pronunciar-se numa 
fase precoce da elaboração do projeto e do Estudo de Impacte Ambiental, tornando o processo mais eficiente e 
mais transparente. 

Linda-a-Velha, novembro de 2012 

 
Júlio de Jesus 
Eng.º do ambiente (OE 19972) 
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Sustainable Member da IAIA - International Association for Impact Assessment  
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Retrospective Statement of Outstanding Universal Value 

Alto Douro Wine Region 
 

Property Alto Douro Wine Region 

State Party Portugal 

Id. N° 1046 

Date of Inscription 2001 

a) Brief synthesis 

The river Douro (now partly flooded) and its principal tributaries, the Varosa, Corgo, Távora, Torto, and 
Pinhão, form the backbone of the mountain landscape, which is protected from the harsh Atlantic winds 
by the Marão and Montemuro mountains, has been transformed by steeply sloping terraced vineyards 
that cover some 48.000ha. 

Wine has been produced by traditional landholders in the Alto Douro Region (ADWR) for some 2.000 
years. A world commodity, Port wine, a wine of a quality defined and regulated since 1756 is produced 
here.  

Throughout the centuries, row upon row of terraces have been built according to different techniques. 
The earliest, employed during the pre-phylloxera era (pre-1860), was that of the socalcos, narrow and 
irregular terraces buttressed by walls of schistous stone,which require continuous maintenance on 
which only one or two rows of vines could be planted. The long lines of continuous, regularly shaped 
terraces date from the end of the  and the beginning of the 20th century when the Douro vineyards 
were rebuilt, following the phylloxera attack. The new terraces altered the landscape, not only because 
of the monumental walls that were built but also owing to the fact that they were wider and slightly 
sloping to ensure that the vines would be better exposed to the sun. 

Along the lower banks of the Douro or on the edges of watercourses on the hillsides are groves of 
orange trees, sometimes walled. The landscape is covered with brushwood and scrub and, here and 
there, a coppice of trees alternating with vineyards. Water used to be collected in catchments 
channelled along stone. Characteristically white-walled villagesand casais are usually located midway up 
the valley sides.Around an often imposing 

b) Justification for criteria 

 parish church, rows of houses opening directly on to the 
street to form a web of narrow, twisty roads with some notable examples of vernacular architecture. 
The Douro quintas are major landmarks, easily identified by the groups of farm buildings and wineries 
that around the main house particularly in the Upper Corgo and the Upper Douro. The landscape is 
dotted with small chapels located high on the hills or next to manor houses 

The long tradition has produced a cultural landscape of outstanding beauty that is at the same time a 
reflection of its technological, social, and economic evolution. The visually dramatic landscape is still 
profitably farmed in traditional ways by traditional landholders. 

Criterion iii: The Alto Douro Region has been producing wine for nearly two thousand years and its 
landscape has been moulded by human activities.  
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Criterion iv:The components of the Alto Douro landscape are representative of the full range of activities 
associated with winemaking – terraces, quintas (wine-producing farm complexes), villages, chapels, and roads. 

Criterion v: The cultural landscape of the Alto Douro is an outstanding example of a traditional European 
wine-producing region, reflecting the evolution of this human activity over time. 

Since the 18th century, its main product, port wine, has been world famous for its quality. This long 
tradition of viticulture has produced a cultural landscape of outstanding beauty that reflects its 
technological, social and economic evolution. 

c) Statement of integrity 

The boundaries fully encompass all the attributes of Outstanding Universal Value.  

The cultural landscape of the ADWR is an outstanding example of humankind’s unique relationship with 
the natural environment. Its nature is determined by wise management of limited land and water 
resources on extremely steep slopes. It is the outcome of permanent and intense observation, of local 
testing, and of the profound knowledge of how to adapt the culture of the vine to such extremely 
unfavourable conditions. The landscape is an expression of people’s courage and determination, of their 
acumen and creative genius in understanding the cycle of the water and the materials, and of their 
intense, and almost passionate, attachment to the vine. The setting, in the landscape of several forms of 
training the vines, is an outstanding example of human ability to master physical constraints, here 
actually creating the soil and building an immense and extensive construct of buttressed socalcos. It is 
this acumen that enabled a multitude of anonymous artists to create a collective work of land art. 

This landscape, however, is a whole and it is in constant evolution, now with new terrace-forms reflecting the 
availability of new technology. It is a diverse mosaic of crops, groves, watercourses, settlements, and 
agricultural buildings, arranged as quintas (large estates) or casais (small landholdings). The eight dams built 
during the second half of the 20th century tamed the river Douro, providing the northern region of Portugal 
with strategic water reserves and clean and renewable sources of energy and creating new forms of 
experiencing the area by the navigation on the Douro river, including the tourism use.  

The general state of preservation of this historic landscape is good. Alterations do exist, but they do not seem of 
sufficient importance to impair its integrity. Some terraces suffered badly during torrential rain in the latter part 
of January 2001, and a special effort will be needed to restore parts of vineyards to working order. 

d) Statement of authenticity 

Conservation as a "heritage concept" has scarcely been carried out in this area until recently. With 
everything subordinate to wine-growing, functional need has driven maintenance. As a result, the state 
of conservation of the ADWR, in particular of the majority of supporting walls, is remarkably good, and 
clearly superior to that of the buffer zone. There, although a considerable amount of land under vine in 
quintas and casais and considerable vernacular heritage exist, the settlements in particular have 
suffered the loss of much of their original character. 

Today they maintain the landscape’s active social role in perpetuating a prosperous and sustainable 
economy. Popular identification with the Region is reinforced by the congruence between its area now 
and that of the original demarcation. 

The ADWRhas, and undoubtedly always had, a different meaning according to the perspective of each interest 
group. It is not looked at in the same manner by the parishioner who lives in the middle of the vineyard that has 
shaped his horizon since birth and which provides his sole source of income, or by the man from the mountain 
who remembers the days when the roga joyfully descended the hills to the Terra Quente to spend a few weeks 
working for the vintage. The Douro equally belongs to the small shopkeepers and middlemen in the region, to 
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the owners of the quintas – both Portuguese and foreign – who stay there at different times in the year, to the 
shippers in the Douro and in Vila Nova de Gaia who are engaged in the wine trade, and to all those people in 
Portugal and the world over who have learnt to celebrate each great moment in their lives or in the destiny of 
nations with a glass of port wine. 

Yet the man-made landscape of so many significances is visibly there, a series of impressive views but also a 
seriously complex machine, still working.  

e) Requirements for protection and management 

The existing legal provisions to ensure the protection of the nominated property and its buffer zone are 
adequate. 

Protecting and managing the Alto Douro Wine Region (ADWR) is a rather complex task considering the 
property’s size, the diversity of entities involved and the high number of owners and stakeholders. 

Protection and management rules applying to the ADWR derive from the Intermunicipal Spatial Plan for 
the ADWR (IMSP-ADWR). Municipalities, stakeholders and different Government officials have been 
cooperating in the management and protection of the ADWR. The main concerns with the protection 
and management of the ADWR have to do with physical indicators such as: conserving and rehabilitating 
schistous stone walls and socalcos; adequating methods for installing vineyards and other cultures; 
creating arboreal networks for dividing vine fields and creating passageways; minimizing visual 
intrusions; recording, and protecting vernacular heritage; licensing of new buildings; enhancing 
settlements; implementing new road networks. 

Associations have been set up with the aim of promoting and raising awareness for the protection and 
management of the property.  

Long term vulnerabilities and challenges have to do with the application of strategic and guideline rules 
from the IMSP-ADWR, implementation of its actionplan, dissemination of good intervention practices on 
vineyards, and liaison with all parties involved for the implementation of the common goal of protecting 
and managing the landscape. 

The Management Plan (the IMSP-ADWR, approved in 2003 – RCM n.º 150/2003)is being revised to be better 
adapted to current needs and a managerial structure – the Douro Mission (Estrutura de Missão do Douro) – was 
created in 2006.Its main objectives are: the enhancement, preservation and safeguard of the Alto Douro Wine 
Region landscape. 

Experience has proved that the actual buffer-zone of 225.400ha is too vast to effectively protect the property 
and cannot be properly managed.  
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ANEXO 2 - DOCUMENTO DA REN - REDE ELÉTRICA NACIONAL. S.A. SOBRE 
A VIABILIDADE TÉCNICA DE ALTERNATIVAS 
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ANEXO 3 - LOCAIS COM MAIOR PRESENÇA DE OBSERVADORES 
(MIRADOUROS E MONUMENTOS, POVOAÇÕES, VIAS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS) 
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LOCAIS COM MAIOR PRESENÇA DE OBSERVADORES 

Para efeitos de simulação através de fotomontagens, os locais indicados nos quadros seguintes deverão ser 
confirmados após elaboração da cartografia de bacias visuais. 

Quadro 1 - Miradouros e monumentos 

Miradouros e monumentos Concelho Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

N. Senhora das Neves São João da Pesqueira (3)    

Senhora do Monte  São João da Pesqueira    

São Domingos (Castanheiro do Sul) São João da Pesqueira    

Santa Bárbara (Pinheiros) Tabuaço    

Senhora do Sabroso Tabuaço (1)    

São Salvador do Mundo São João da Pesqueira (3)    

Castelo de Ansiães Carrazeda de Ansiães (1)    

Quinta de Vila Maior Torre de Moncorvo (2)    
(1) Património classificado ou em vais de classificação (monumento nacional ou de interesse público) 
(2) Património classificado no PDM 
(3) Integrado na Rota dos Miradouros do Alto Douro (http://dourovalley.eu/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=80632# 

page=1&order=1&text=&subCats=80,73,74,75,77&idPOI=6961) 

Quadro 2 - Povoações 

Povoações Concelho Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Fiolhal Carrazeda de Ansiães    

Soutelo do Douro São João da Pesqueira    

Nagozelo do Douro São João da Pesqueira    

Aricera Armamar    

São Mamede de Ribatua Alijó    

Tralhariz Carrazeda de Ansiães    

Castanheiro Carrazeda de Ansiães    

Ribalonga Carrazeda de Ansiães    

Carrapatosa Carrazeda de Ansiães    

Campelo Carrazeda de Ansiães    

Vilarinho da Castanheira Carrazeda de Ansiães    

Cabeça de Mouro Torre de Moncorvo    

Cabanas de Cima Torre de Moncorvo    

Nota: Para efeitos de cartografia das visibilidades serão consideradas todas as povoações numa faixa de 3 km, centrada 
nos traçados a estudar. 
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Quadro 3 - Vias rodoviárias e ferroviárias 

Vias Concelho Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Linha do Douro (zona de Foz Tua) Alijó, Carrazeda de Ansiães    

EN 108 - Ponte Edgar Cardoso Alijó, Carrazeda de Ansiães    

EN 214 Carrazeda de Ansiães    

EM 501  São João da Pesqueira    

EN 222 São João da Pesqueira    

EN 323 Tabuaço    

EM 515 Tabuaço    

EM 514 Tabuaço    

EM 633 Carrazeda de Ansiães    

Linha do Douro (zona da Valeira) Carrazeda de Ansiães    

EM 632 Carrazeda de Ansiães    

IP2 Torre de Moncorvo    

Nota: Para efeitos de cartografia das visibilidades serão consideradas todas as estradas nacionais e municipais numa faixa 
de 3 km, centrada nos traçados a estudar. 
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