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Disclaimer do Resumo Não Técnico
Após a publicação do Resumo Não Técnico (RNT) na página web da REN (www.ren.pt) no dia 14 de 

Novembro de 2014, a REN considerou importante proceder ao esclarecimento relativamente ao traçado da 

3ª interligação entre Portugal e Espanha, designadamente quanto ao atravessamento dos dois bens 

inscritos na Lista do Património Mundial, o  Alto Douro Vinhateiro (ADV) e os Sítios de Arte Rupestre 

Pré-Histórica do Vale do Coa, e das respetivas Zonas Especiais de Proteção (ZEP). Pela con�guração 

geográ�ca da área de estudo de traçado do gasoduto e das ZEP referidas, veri�ca-se que não será possível 

evitar o atravessamento da ZEP do Alto Douro Vinhateiro, que se estende desde a zona da Régua até à 

fronteira entre Portugal e Espanha, nem o atravessamento da ZEP dos Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica 

do Vale do Coa, embora esta última de forma marginal. Contudo, os elementos patrimoniais classi�cados 

ou em vias de classi�cação existentes nas duas áreas de estudo são passíveis de ser evitados;

Assim, procede-se à publicação da 2ª versão do RNT no dia 1 de Dezembro de 2014, que altera os seguintes 

conteúdos:

          • Substituição do último parágrafo da página 14, que passou a ter a seguinte redação:

“A AE2 atravessa dois sítios inscritos na lista do Património Mundial (ver Figura 3): os Sítios de Arte 

Pré-Histórica Rupestre do Vale do Coa e o Alto Douro Vinhateiro (ADV), ambos dotados de zonas 

especiais de proteção (ZEP). A travessia da ZEP do Alto Douro Vinhateiro é inevitável pela sua 

con�guração geográ�ca. Muitos elementos patrimoniais classi�cados ou em vias de classi�cação 

existem nas duas áreas de estudo, mas serão passíveis de ser evitados.”
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1. O que é o Resumo Não Técnico ? 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que integra o Relatório Ambiental (RA) e que 

pretende informar adequadamente todos os que têm direito e querem participar. O RNT 

resume, em linguagem corrente, as principais informações constantes no RA. Quem pretende 

aprofundar alguns aspetos relativos à integração e avaliação das questões ambientais e de 

sustentabilidade no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás 

Natural 2014 – 2023 poderá consultar o RA que estará disponível durante o período de 

consulta pública. 

2. O que é o PDRIGN 2014 – 2013 ? 

O Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte e Infraestruturas 

de Armazenamento e Terminais de gás natural liquefeito (RNTIAT) 2014 – 2023 (PDIRGN 2014-

2023) apresenta um conjunto de investimentos estruturantes na RNTIAT para o período de 

2014 a 2023. O plano contém as infraestruturas a construir ou modernizar neste período, 

indica os investimentos já decididos para o período de três anos entre 2014 e 2016, e 

calendariza a realização dos vários projetos de investimento. 

O PDIRGN é elaborado pela REN Gasodutos e revisto de dois em dois anos. 

 

3. O que é a Avaliação Ambiental ? O que são 
o Relatório Ambiental e a Declaração 
Ambiental? 

A elaboração do PDIRGN 2014-2023 encontra-se sujeita a um processo de Avaliação Ambiental 

(AA) de acordo com a legislação em vigor – Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio. O objetivo da AA é apoiar a decisão 

relativamente a um plano ou programa, ao identificar, descrever e avaliar os seus efeitos 

ambientais, de forma a determinar as oportunidades e riscos que esse plano ou programa 

apresenta para um desenvolvimento sustentável. 

A REN Gasodutos é legalmente responsável pela elaboração da AA, pela definição do seu 

âmbito e pela produção da Declaração Ambiental que é entregue à Agência Portuguesa do 

Ambiente. 
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O Relatório Ambiental (RA) é um documento no qual se apresentam as principais análises e 

conclusões do processo de AA ao longo da elaboração do plano. O RA, incluindo o RNT, são 

instrumentos fundamentais para efeito de discussão pública do plano.  

O RA resulta também dos resultados da consulta efetuada a entidades e ao público, 

resultados esses que são ponderados na versão final do Plano que é depois sujeito a aprovação 

pelo Ministério da Energia. 

Após a aprovação do plano é emitida uma Declaração Ambiental, documento público onde se 

sintetizam as informações mais relevantes do processo de AA, a forma como forma 

incorporadas no plano as recomendações da avaliação, as medidas de controlo a implementar 

e os contributos das participações institucional e pública. 

4. O que se avaliou ? 

Para ser considerada estratégica, segundo Partidário1, a AA deve acompanhar a elaboração do 

plano desde o seu início por forma a influenciar todo o processo de tomada de decisão. No 

entanto, quando a AA se iniciou, o PDIRGN 2014-2023 já tinha grande parte dos principais 

investimentos estabelecidos. Não obstante, como o PDIRGN é revisto de 2 em 2 anos, e como 

é base para a implementação no terreno de vários investimentos, entendeu-se que seria 

importante orientações para a implementação do plano, bem como as responsabilidades 

institucionais que reduzem os riscos ou que reforçam as oportunidades que o PDIRGN 2014-

2023 pode trazer a longo prazo. 

 

Assim, houve dois níveis de avaliação, com dois objetos de avaliação interdependentes: 

 Nível 1 – Considera a RNTIAT enquanto sistema integrado de suporte ao Sistema 

Nacional de Gás Natural (SNGN), analisando em particular a 3ª interligação Portugal-

Espanha. Neste nível avaliaram-se as decisões de longo-prazo que antecedem os 

projetos, e considerando-se – não cada projeto individualmente – mas sim o seu 

conjunto. Assim, as decisões estratégicas avaliadas neste nível são: 

o Expansão da capacidade de transporte do gasoduto principal Sines-Leiria com 

a construção da estação de compressão (EC) do Carregado; 

                                                 

 

1 Partidário, M.R. (2012). “Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações 

metodológicas para um pensamento estratégico em AAE”, Lisboa. Agência Portuguesa do Ambiente / 

Redes Energéticas Nacionais. Disponível em http://www.iaia.org/publicdocuments/special-

publications/Guia%20AAE.pdf  

http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/Guia%20AAE.pdf
http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/Guia%20AAE.pdf
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o Desenvolvimento da capacidade de Armazenamento Subterrâneo (AS) do 

Carriço através do reforço e otimização da Estação de Gás existente e da 

construção de novas cavernas; 

o Concretização da 3ª ligação Portugal – Espanha (PT-ES); 

o Reforço das ligações entre infraestruturas principais: construção do gasoduto 

Carriço - Cantanhede. 

 Nível 2 – Em que se avaliam os efeitos ambientais dos projetos previstos no PDIRGN 

2014-2023 que ainda não foram sujeitos a um processo de avaliação de impacte 

ambiental formal. A esta escala, analisa-se os efeitos diretos dos projetos no 

ambiente, tendo sido considerados os seguintes projetos, ainda não licenciados nem 

objeto de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – ver Figura 1: 

o (3) 10ª caverna (dependente de concessão); 

o (4) Gasoduto Celorico da Beira-Vale de Frades; 

o (5) Estação de compressão do Lote 6; 

o (6) Duplicação da secção do gasoduto entre Cantanhede e Mangualde; 

o (7) Gasoduto de ligação em anel entre Carriço e Cantanhede. 

 

Figura 1 - Novos projetos previstos no PDIRGN 2014-2023. 
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Naturalmente que os dois níveis se interligam, embora digam respeito a escalas de enfoque e 

análise distintas. Mas as avaliações são cruzadas para retirar benefícios da realização 

simultânea de uma avaliação de natureza mais estratégica e uma avaliação de efeitos diretos. 

 

5. Como foi feita a Avaliação Ambiental do 
PDIRGN 2014 – 2023 ? 

Como referido, a AA teve dois níveis de análise que seguiram duas metodologias distintas: 

 

- Para o nível 1, seguiu-se uma metodologia de Avaliação Ambiental Estratégica desenvolvida 

por Partidário1, com o objetivo de integrar considerações de sustentabilidade nas decisões de 

longo prazo do PDIRGN 2014-2023 e também validar estas recomendações através da consulta 

pública e  institucional. Esta abordagem é focada em poucos, mas prioritários, fatores críticos 

de decisão (FCD), identifica os principais riscos e oportunidades para o desenvolvimento 

sustentável que possam resultar do plano, e traça diretrizes de planeamento, gestão e 

controlo (monitorização) bem como um quadro de governança (ou responsabilidades 

institucionais) que devem acompanhar a implementação do plano entre 2014 e 2023, bem 

como as suas revisões, garantindo assim que os potenciais riscos são reduzidos ou evitados e 

que as oportunidades de longo prazo que possam resultar do PDIRGN se concretizam. 

A avaliação estratégica tem em consideração as tendências dominantes relativamente aos 

temas considerados nos FCD, bem como as principais políticas nacionais e europeias que 

servem de orientação para o desenvolvimento do PDIRGN 2014-2023 e que servem de 

referencial para a avaliação (por exemplo, a estratégia europeia para o clima e energia ou a 

estratégia nacional de desenvolvimento sustentável). Desta forma, a AA contribui para que os 

objetivos do plano se encontrem alinhados com as intenções políticas nacionais e europeias. 

 

- O nível 2 consiste na avaliação dos impactes ambientais dos projetos já estabelecidos, 

individualmente. Para isso seguiu-se a uma metodologia assente em: identificação dos fatores 

ambientais que podem ser significativamente afetados pelos projetos previstos no plano; 

caracterização do estado atual do ambiente das zonas afetadas; identificação e avaliação dos 

principais efeitos ambientais positivos e negativos e medidas de mitigação dos efeitos 

previstos; identificação de possíveis alternativas que possam consideradas aquando da 

implementação dos projetos; e a proposta de um programa de monitorização e de gestão 

ambiental para ser detalhado e conduzido em fase de desenvolvimento de projetos. 
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6. Quais são os Fatores Críticos de Decisão e 
Questões Ambientais do PDIRGN ? 

Os FCD constituem o esqueleto que estrutura a AAE do nível 1. São temas chave, integrados, e 

fatores de sucesso ambiental e de sustentabilidade que por isso devem ser considerados na 

decisão estratégica. Servem para focar a atenção sobre o que é realmente importante para a 

expansão da RNTIAT e permitem por isso avaliar como a estratégia do PDIRGN 2014 -2023 dá 

reposta a esses temas críticos. 

Identificaram-se 3 FCD, em conjunto com a REN Gasodutos e outras entidades relevantes: 

 FCD1 - Geopolítica e mercado – diz respeito à segurança de abastecimento, às 

relações com países terceiros e à posição competitiva que Portugal poderá assumir na 

península ibérica e na europa. 

 FCD2 - Alterações climáticas  -  considera o contributo do para a mitigação das 

alterações climáticas (AC) e para a descarbonização da economia, bem como os efeitos 

das AC sobre a RNTIAT. 

 FCD3 - Legado ambiental - avalia o contributo da expansão da RNTIAT para o 

desenvolvimento social e territorial equitativo, para a valorização da biodiversidade e 

dos ecossistemas, dos benefícios que estes trazem à sociedade, e para a valorização do 

património cultural. 

O nível 2, focou-se nas seguintes questões ambientais relevantes:  

 Riscos; 

 Recursos geológicos, incluindo recursos hidrogeológicos, e geossítios; 

 Solo, incluindo solos contaminados, como minas abandonadas; 

 Recursos hídricos; 

 Biodiversidade; 

 População, atividades económicas e infraestruturas; 

 Património cultural (Bens da lista do Património Mundial – Alto Douro Vinhateiro e Vale 

do Coa  - e património arqueológico). 

7. Quais as principais políticas orientadoras e 
os principais planos e programas 
relevantes?  
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Foram analisadas as principais políticas, planos e programas europeus e nacionais que 

estabelecem objetivos e/ou metas de sustentabilidade que devem orientar o PDIRGN 2014-

2023. São eles: 

A nível europeu e mundial: 

 2030 Energy and Climate framework; 

 Energia 2020 - Estratégia para uma energia competitiva, sustentável e segura; 

 Roteiro para a Energia 2050; 

 Política Energética da União Europeia;  

 Estratégia para a Biodiversidade da união europeia; 

 Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural; 

A nível nacional: 

 Roteiro Nacional de Baixo Carbono; 

 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2005 – 2015; 

 Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 2020; 

 Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética; 

 Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e Relatório do Subgrupo 

Energia; 

 Programa Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2006; 

 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território; 

 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB) 

 Plano Setorial Rede Natura 2000; 

 Estratégia Nacional para a Proteção Social e Inclusão Social. 

 

8. Quais as principais tendências e problemas 
ambientais relevantes para a avaliação 
ambiental do PDIRGN ? 

As tendências relevantes observadas no passado e que se pode assumir que se manterão no 

futuro se nada for feito são, por FCD: 

FCD1 - Geopolítica e mercado: 

 O número de países que vendem GN a Portugal tem vindo aumentar, mas mesmo assim 

é reduzido; 
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 Se os consumos de GN aumentarem como previsto, há o risco de a capacidade de 

armazenamento atual não ser suficiente para o armazenamento das reservas de 

segurança nacionais; 

 Na presença de consumos excecionalmente elevados (de ponta) Portugal encontra-se 

dependente do gás armazenado no Terminal de Gás Natural Liquefeito (TGNL) de Sines; 

 As Fontes de Energia Renovável (eólica, solar, hídrica) (FER) têm-se tornado cada vez 

mais importantes como fontes de energia (por ex.º para o aquecimento) e na produção 

de eletricidade o que tem resultado na redução da procura por GN para este setor; 

 Aumento dos preços de importação do GN a nível europeu; 

 

FCD2 - Alterações climáticas: 

 A economia nacional tem vindo a emitir cada vez menos dióxido de carbono por 

unidade de riqueza produzida, nomeadamente por recorrer ao GN que emite menos 

carbono do que o petróleo ou o carvão, embora ainda se mantenha acima da média 

europeia; 

 A redução do preço das emissões de carbono pagas pelas empresas pode estimular 

regresso ao petróleo e carvão (combustíveis fósseis); 

 Subida das temperaturas médias e aumento da ocorrência de eventos climáticos 

extremos tem vindo a afetar o consumo de GN e a instabilidade dos preços; 

 Diminuição da chuva reduz a produtividade das centrais hidroelétricas e o que tem 

vindo a aumentar o consumo de GN para produção elétrica; 

 Com a tendência de aumento do nível do mar, a RNTIAT tende a estar cada vez mais 

vulnerável por causa da posição costeira do TGNL de Sines – único ponto de importação 

de gás natural liquefeito (GNL) do país; 

FCD3 - Legado ambiental: 

 O preço de venda de GN para o consumidor final (doméstico e industrial) tem vindo a 

subir encontrando-se acima da média europeia; 

 O consumo de GN nacional tem vindo a aumentar, destacando-se o consumo pela 

indústria e setor doméstico; 

 O território nacional não é coberto de forma igual pela rede de transporte de GN 

(gasoduto) e de distribuição o que tem levado a que certas regiões paguem preços mais 

altos pelo GN.  

 Elevados níveis de concentração de mercado (poucas empresas servem a maior parte 

dos clientes) torna o mercado grossista do GN pouco competitivo (preços altos, pouca 

concorrência). 
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Problemas ambientais relevantes: 

A caracterização efetuada abrangeu, sempre que relevante, as áreas potencialmente afetadas 

pelos projetos em avaliação no nível 2. No caso dos gasodutos forma consideradas duas áreas 

de estudo:  

 AE1, que inclui a área na qual se virão a localizar o gasoduto Carriço-Cantanhede e a 

duplicação do gasoduto Cantanhede-Mangualde; 

 AE2, que inclui a área onde já foi estudado, com caráter preliminar, um traçado para 

o gasoduto Celorico-Vale de Frades (concelho de Vimioso). 

Foram identificadas em ambas áreas de estudo (AE1 e AE2) concessões quer para exploração 

quer para prospeção e pesquisa de recursos geológicos, bem como concessões de águas 

minerais, de nascente e termais, com utilizações para engarrafamento e/ou termalismo.  

Os geossítios são locais de interesse geológico com valor pedagógico, científico ou cultural. A 

informação recolhida identificou dois geossítios na AE1 e oito na AE2. 

Nas AE1 e AE2 existem diversas áreas de solos agrícolas produtivos, integrados na Reserva 

Agrícola Nacional. Na AE2 foram inventariadas doze minas abandonada, de minerais metálicos 

ou radioativos. Algumas destas minas já foram recuperadas. 

A área em estudo para o projeto da 10ª caverna de armazenagem encontra-se próximo do 

litoral e é abrangida pelos perímetros de proteção das captações PS1 e PS2 do Sistema 

Aquífero da Mata do Urso, delimitados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 58/2007, 

de 24 de abril. É de salientar que no âmbito da revisão do PDM de Pombal atualmente em 

curso as zonas de proteção destas duas captações serão alteradas. Estas captações servem 

atualmente para o abastecimento público de água à totalidade do concelho de Pombal. 

As principais linhas de água atravessadas pelos gasodutos previstos são os rios Mondego e Dão 

(na AE1) e Douro, Sabor, Maçãs e Coa (na AE2). Estes rios, e outros que se justifiquem, serão 

atravessados através de perfuração com tuneladora, muito abaixo da cota dos respetivos 

leitos. As outras linhas de água serão atravessadas em vala. 

Os valores naturais importantes para a biodiversidade foram os seguintes: áreas integradas no 

Sistema Nacional de Áreas Classificadas (nomeadamente áreas protegidas e sítios de 

importância comunitária da Rede Natura 2000), habitats naturais constantes da Diretiva 

Habitats, espécies de fauna com estatuto de conservação desfavorável e espécies da flora e 

da fauna constantes das Diretivas Aves e Habitats.  

Na área afetada pelo projeto da caverna de armazenagem não existem valores naturais 

relevantes. 

Na áreas de estudo dos gasodutos localizam-se diversas áreas integradas no Sistema Nacional 

de Áreas Classificadas, que, com exceção do Sítio de Importância Comunitária (e Zona de 

Proteção Especial) dos Rios Sabor e Maçãs, serão evitadas (ver Figura 2).  
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Figura 2 - Áreas classificadas na área de estudo 2. 
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As áreas de estudo dos gasodutos apresentam alguma ocupação urbana, quer concentrada em 

povoações quer dispersa. As áreas urbanas serão evitadas. 

 

A AE2 atravessa dois sítios inscritos na lista do Património Mundial (ver Figura 3): os Sítios de 

Arte Pré-Histórica Rupestre do Vale do Coa e o Alto Douro Vinhateiro (ADV), ambos dotados 

de zonas especiais de proteção (ZEP). A travessia da ZEP do Alto Douro Vinhateiro é inevitável 

pela sua configuração geográfica. Muitos elementos patrimoniais classificados ou em vias de 

classificação existem nas duas áreas de estudo, mas serão passíveis de ser evitados. 
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Figura 3 - Bens inscritos na Lista do Património Mundial e respetivas ZEP 
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9. Quais as principais oportunidades e riscos 
para um desenvolvimento sustentável a 
longo prazo decorrentes do PDIRGN? 

As principais oportunidades a longo prazo que podem resultar do PDIRGN 2014-2023 são: 

Considerando a posição geopolítica de Portugal no mercado mundial do gás e da segurança 

do abastecimento: 

 Cria condições para diversificar as origens de importação de GN, aumenta o número 

de pontos de entrada na rede de gás nacional e aumenta a capacidade de 

armazenamento, reduzindo a vulnerabilidade do abastecimento nacional face a 

eventuais falhas na importação ou nas infraestruturas, como por exemplo um incidente 

no TGNL Sines; 

 Reduz a vulnerabilidade do abastecimento da região Norte e do SNGN em geral face 

a uma eventual falha do gasoduto existente entre o Carriço e Cantanhede; 

 Aumenta a capacidade de importação / exportação, o que pode tornar o TGNL Sines 

um importante ponto de entrada de GNL na península ibérica e na europa, reforçando 

o papel de Portugal na estratégia europeia de energia;  

 Melhora as condições negociais junto dos países vendedores de gás o que pode levar a 

uma potencial redução dos preços de importação do GN, contribuindo para a 

competitividade da economia portuguesa e para a redução dos custos suportados pelos 

consumidores finais – desde que as reduções sejam refletidas no preço final; 

 Cria condições para eventualmente Portugal vir a vender gás aos consumidores finais 

espanhóis, aumentando o mercado comprador;  

Do ponto de vista do combate às alterações climáticas: 

 Cria condições para a redução das emissões de gases com efeito de estufa nacionais 

por reduzir o custo do GN enquanto alternativa aos combustíveis fósseis; 

 Aumenta a capacidade de armazenamento que permite lidar com picos de procura, 

instabilidade de preços e períodos de seca;  

 Permite aproveitar as infraestruturas para transporte de biometano – um 

biocombustível; 

 Reduz a vulnerabilidade da rede à subida do nível do mar por criar um ponto de 

entrada de GN no país alternativo ao TGNL (a 3ª interligação a Espanha) e por 

aumentar a capacidade de armazenamento. 

No prisma do legado ambiental que o PDIRGN pode e deve deixar para as gerações 

vindouras, designadamente em termos de equidade social, destaca-se: 
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 Reduz a vulnerabilidade dos utilizadores finais a falhas de abastecimento, por 

reforço da capacidade de armazenamento; 

 Promove o desenvolvimento económico e social por criar condições para a redução 

dos preço do GN para o consumidor final (como acima referido); 

 Permite a criação de áreas com interesse para a biodiversidade nas faixas de 

servidão das condutas de gás natural que não podem ser ocupadas com edificado mas 

que podem ser desfrutadas pela população em geral. 

Os principais riscos a longo prazo são: 

Do ponto de vista da posição geopolítica de Portugal e da segurança do abastecimento: 

 Caso haja uma redução drástica do consumo de GN como recurso para a produção de 

eletricidade impulsionado pelas politicas nacionais e europeias que promovem as 

energias renováveis, ou por o carvão se tornar ainda mais barato, o Plano proposto 

poderá vir a revelar-se desadequado. Recomenda-se por isso que os projetos sejam 

concretizados de forma faseada e apenas confirmando que se justificam para garantir a 

segurança do abastecimento ou a competitividade de Portugal; 

 Manutenção da instabilidade dos preços, das fracas condições negociais junto dos 

países vendedores de GN e de um mercado nacional com poucas empresas no setor do 

gás se não se concretizarem as iniciativas para a uniformização das regras para a 

venda, compra e transporte de gás a nível europeu e ibérico.  

Do ponto de vista das alterações climáticas destaca-se que, apesar da 3ª interligação a 

Espanha, o TGNL Sines se mantém como um dos principais pontos de importação de GNL e 

também como uma importante infraestrutura de armazenamento o que, considerando a sua 

localização costeira, confere um certo nível de vulnerabilidade da RNTIAT à subida do nível 

médio do mar – apesar de as iniciativas previstas no PDRIGN virem reduzir a dependência desta 

infraestrutura como já referido.  

 

10. Quais os efeitos significativos no ambiente 
decorrentes dos projetos previstos no 
PDIRGN ? 

As análises de risco efetuadas em Portugal no âmbito da AIA de projetos similares – gasodutos 

e armazenagem subterrânea – permitem concluir que os níveis de risco são muito reduzidos, 

tendo sido considerados aceitáveis. 
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A afetação de recursos geológicos, incluindo geossítios, pode ser eficazmente evitada na fase 

de seleção de traçados dos gasodutos. Os impactes negativos serão, assim, pouco 

significativos.  Regista-se ainda que das atividades de construção pode resultar a valorização 

de aspetos do património geológico até aqui desconhecidos. 

Os impactes no solo são pouco significativos, devendo minimizar-se a travessia de áreas de 

Reserva Agrícola Nacional e evitar zonas de solos contaminados, em particular as minas 

abandonadas que existem na envolvente do gasoduto Celorico-Vale de Frades. 

Os únicos impactes relevantes nos recursos hídricos prendem-se com a construção da 10.ª 

caverna que pode ter impactes negativos na parte terminal NW do Aquífero Leirosa-Monte 

Real (O10), situação que deve ser adequadamente avaliada em sede de AIA.  

Embora seja possível os traçados dos gasodutos evitarem a generalidade das áreas 

importantes para a biodiversidade, em particular áreas protegidas, sítios da Rede Natura 

2000 e povoamentos de sobreiros e azinheiras, identifica-se um conjunto de impactes 

negativos nas fases de construção e de exploração na fauna, na flora e nos habitats. Parte 

destes impactes é evitável ou minimizável. Em sede de AIA, a consideração de alternativas no 

interior dos grandes corredores agora definidos, bem como a análise de impactes 

cumulativos, permitirá evitar ou reduzir os impactes identificados. É possível, através de 

gestão adequada, valorizar a faixa de servidão e obter um conjunto de efeitos positivos: 

instalação de habitats naturais, constituição de ecótonos favorecendo a fauna ou utilização 

da faixa como ecopista com funções de sensibilização e educação ambiental. 

A construção dos gasodutos, como qualquer infraestrutura linear de grande dimensão, 

provoca impactes negativos na qualidade de vida das populações e nas atividades 

económicas, parte dos quais pode ser eficazmente prevenido ou minimizado, nomeadamente 

através de Planos de Gestão Ambiental. Na fase de exploração, a faixa de servidão pode ser 

simultaneamente uma restrição (a determinadas atividades) ou uma oportunidade (criação de 

percursos e lazer, por ex.). Na fase de projeto deve ser minimizada a interferência com 

infraestruturas, com destaque para a rede viária fundamental e complementar e a rede 

ferroviária, bem como os aproveitamentos hidroagrícolas (existentes e previstos) e as 

respetivas redes de rega. 

O alargamento da área potencialmente servida pela rede de GN constitui um impacte positivo 

relativamente para  eixo da Beira Interior Norte e o Nordeste Transmontano. 

A generalidade dos elementos do património cultural classificados ou em vias de classificação 

pode ser evitada na fase de seleção de traçado dos gasodutos. No entanto, é inevitável a 

travessia pelo gasoduto Celorico-Vale de Frades da zona especial de proteção do Alto Douro 

Vinhateiro, bem inscrito, como Paisagem Cultural, na lista do Património Mundial e, como 

tal, automaticamente classificado como Monumento Nacional. Será necessário desenhar o 

projeto do gasoduto de modo a evitar ou minimizar a afetação dos valores culturais ou 
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naturais que conferem Valor Universal Excecional ao Alto Douro Vinhateiro. A AIA deste 

projeto deverá incluir uma Avaliação de Impacte Patrimonial, de acordo com as diretrizes do 

ICOMOS.  

Na fase de construção dos gasodutos, o balanço entre os potenciais impactes negativos no 

património cultural arqueológico (afetação de sítios pelo projeto) e os impactes positivos 

(aumento do conhecimento, através da salvaguarda pelo registo) poderá ser claramente 

positivo. Foram identificadas diversas medidas de valorização do património cultural, que 

dependerão do tipo de ocorrências que se vierem a revelar na faixa do gasoduto. 

 

11. Quais as principais diretrizes para 
planeamento ? E quem são os principais 
agentes no sucesso da implementação do 
PDIRGN ? 

Das diretrizes de planeamento e gestão, destacam-se as seguintes: 

 Desenvolver acordos entre Portugal e Espanha que permitam partilhar as reservas de 

segurança entre os dois países, em situações de falha prolongada do abastecimento; 

 Monitorizar os consumos de GN e os fatores que os influenciam; 

 Criar condições para o desenvolvimento de contratos de fornecimento de GN com uma 

maior variedade de fornecedores; 

 Garantir que a 3ª interligação se concretiza; 

 Apenas concretizar as novas cavernas de armazenamento, se se justificar; 

 Monitorizar a evolução da presença das FER na produção energética; 

 Reunir todos os esforços para que o mercado europeu do gás e as iniciativas regionais 

neste âmbito se concretizem. Garantir que o SNGN se mantém competitivo caso não se 

concretizem; 

 Nas próximas revisões do plano, ponderar uma redução ainda maior dos consumos de 

GN por aumento da proporção das FER na produção elétrica e por redução dos custos 

associados ao carvão; 

 Acompanhar as emissões de gases com efeito de estufa, os eventos climáticos extremos 

e a subida do nível médio do mar; 

 Acompanhar a evolução das temperaturas, a frequência de eventos climáticos extremos 

e a produtividade das centrais hidroelétricas por forma a adequar a disponibilidade de 

GN a picos de procura; 
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 Desenvolver investigação para perceber a viabilidade financeira e as mais-valias da 

utilização da rede de GN para outros usos complementares, como seja o transporte de 

biogases; 

 Garantir que, ao nível de projeto, são adotadas as melhores práticas de adaptação às 

alterações climáticas, em particular no TGNL Sines; 

 Acompanhar a evolução das tarifas para o consumidor final; 

 Otimizar os custos associados à RNTIAT e garantir que este esforço se reflete na tarifa 

cobrada ao consumidor final; 

 Sensibilizar os agentes relevantes do setor elétrico para os benefícios do GN em 

oposição aos derivados do petróleo; 

 Apoiar iniciativas para dinamizar as atividades económicas locais que explorem 

sustentavelmente o espaço afetado pelas infraestruturas previstas no plano; 

 Mobilizar e envolver os agentes locais para identificar as prioridades para a valorização 

dos serviços dos ecossistemas e do património cultural que possam ser dinamizadas 

pela implementação e gestão do PDIRGN; 

 Ponderar a longo prazo soluções que mitiguem ou eliminem o facto de a região sul do 

país continuar a não ser coberta por gasoduto; 

 Incluir nos estudos de impacte ambiental uma análise de risco de acidentes com riscos 

para o Homem e para o ambiente; 

 Garantir que ao nível do projeto são aplicadas todas as medidas de segurança 

necessárias; 

 Minimizar de forma efetiva os danos nos ecossistemas e nos serviços por eles prestados 

que possam resultar da concretização das infraestruturas previstas; 

 Evitar a implementação de infraestruturas ou instalações, em áreas sensíveis e de valor 

patrimonial; 

 Reduzir, ou compensar, potenciais impactos negativos, através do restauro dos 

ecossistemas e do património afetado. 

Os principais agentes no sucesso da implementação do PDIRGN 2014-2023 são os 

intervenientes no Sistema Nacional de Gás Natural, designadamente a Agência Europeia de 

Cooperação dos Reguladores da Energia, a Secretaria de Estado da Energia, a Direção Geral de 

Energia e Geologia, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a própria REN, as 

entidades envolvidas na concretização do mercado europeu do gás, os operadores de Rede de 

Distribuição Regional e os comercializadores de gás natural. 

Mas também outras entidades têm um papel estruturante na garantia da sustentabilidade da 

implementação do plano, designadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de 

Conservação da Natureza e da Floresta, a Direção-Geral do Território, o Instituto Português do 
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Mar e da Atmosfera, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, Direções Regionais de Cultura, as Autoridades Centrais e Locais e 

Autarquias – incluindo as Câmaras Municipais, as ONGs e até os Consumidores cuja participação 

ativa nos processos de participação é essencial para garantir um desenvolvimento sustentável.  

 

12. Quais são os principais indicadores de 
monitorização ? 

Ao nível estratégico: 

 Consumo de GN por setor (em absoluto e relativo ao total consumido); 

 Potência instalada com origem em FER; 

 Proporção de FER e do gás na produção de energia elétrica; 

 Preço do carvão para produção elétrica e das licenças de emissão de dióxido de 

carbono; 

 Capacidade de armazenamento da RNTIAT; 

 Saldo efetivo de armazenamento da RNTIAT; 

 Consumo interno bruto de energia por tipo de fonte; 

 Diversidade de origens de GN (Índice de Herfindahl Hirschman aplicado ao 

aprovisionamento); 

 Capacidade dos pontos de entrada de GN face à capacidade de entrada total (Índice de 

Herfindahl Hirschman aplicado à capacidade); 

 Volume de GN e GNL importado e reexportado; 

 Emissões de gases com efeito de estufa; 

 Intensidade carbónica da economia (toneladas de carbono emitido por unidade de 

riqueza produzida); 

 Temperaturas médias, máximas e mínimas; 

 Frequência de picos de frio e ondas de calor; 

 Produtividade das unidades produtoras de eletricidade com origem em FER por tipo; 

 Nível médio do mar; 

 Número médio de interrupções por 1000 clientes e sua duração média; 

 Evolução das várias componentes das tarifas para o consumidor final; 

 Número e custo de investimento na valorização através de estudos, investigação ou 

outras medidas realizados nas áreas da saúde, alternativas tecnológicas e património 

natural e cultural, e serviços prestados pelos ecossistemas; 
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 Proporção de população e industrias servida por GN proveniente de gasoduto (excluindo 

distribuição por unidade autónoma); 

 Ocorrência de acidentes resultantes do transporte armazenamento e distribuição do 

GN; 

 Iniciativas de envolvimento, divulgação e negociação em termos de risco com a 

comunidade; 

 Impacte de infraestruturas em áreas definidas como:  

o Áreas sensíveis, nos termos da legislação em vigor (p.e. Rede de Áreas 

Protegidas, Rede Natura 2000); 

o Zonas de características paisagísticas de relevância nacional ou regional (p.e. 

Património Mundial - UNESCO); 

o Elementos patrimoniais classificados e respetivas áreas de proteção e zonas 

especiais de proteção, desde que identificáveis à macro-escala e fora dos 

centros urbanos; 

o Servidões e restrições ao uso do solo, figuras de ordenamento, em particular as 

decorrentes de instrumentos de planeamento; 

o Áreas urbanas, turísticas, industriais, de uso público relevante, de 

equipamentos com elevado grau de sensibilidade, desde que significativos à 

macro-escala. 

Ao nível de projeto são propostos programas de monitorização, a pormenorizar em sede de 

AIA, para a generalidade dos impactes nos recursos geológicos, recursos hídricos, 

biodiversidade, população, atividades económicas e infraestruturas e património cultural. 

 


