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Disclaimer do Relatório Ambiental
Após a publicação do Relatório Ambiental (RA) 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;

“No caso do gasoduto Celorico-Vale de Frades, que atravessará certamente a ZEP do ADV, a inventariação 

e cartogra�a dos valores que constituem atributos que conferem Valor Universal Excecional suscetíveis de 

serem afetados pelo projeto é essencial para selecionar soluções que evitem tanto quanto possível a 

afetação desses valores, não pondo em causa a autenticidade ou a integridade da paisagem cultural do 

ADV. A AIA deste projeto deve contemplar alternativas que evitem a área do ADV. A mitigação de impactes 

a estudar na AIA deve equacionar a reposição do coberto vegetal original ou outras formas de integração 

paisagística.”

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

conteúdos:

          • Substituição da �gura 18 da página 126, com a correção de alguns elementos da respetiva

                 legenda;

          • Substituição do último parágrafo da página 125, que passou a ter a seguinte redação:

“Considera-se que será, em princípio, possível estudar traçados para os gasodutos previstos no 

Plano que evitem a generalidade dos bens classi�cados ou em vias de classi�cação e as respetivas 

zonas gerais e especiais de proteção. Constituem exceção:

                 •     A ZEP do Alto Douro Vinhateiro, devido à sua con�guração geográ�ca que se estende desde a

                 zona da Régua até à fronteira entre Portugal e Espanha;

                 •     A ZEP dos Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa que terá de ser atravessada, de

                 forma marginal, de modo a evitar a travessia do ADV.”

          • Substituição do penúltimo parágrafo da página 134, que passou a ter a seguinte redação:

“No caso da AIA do projeto do Gasoduto Celorico-Vale de Frades é necessário garantir a 

minimização da travessia da ZEP dos Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa e a 

consideração de alternativas que permitam evitar a travessia do Alto Douro Vinhateiro.”

          • Substituição da palavra "previsivelmente" para "certamente" no 3º parágrafo da página 135, que

                 passou a ter a seguinte redação:
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Acrónimos 

AA Avaliação Ambiental 

AAE Avaliação Ambiental Estratégica 

AE Área de Estudo 

AC Alterações Climáticas 

ADV Alto Douro Vinhateiro 

AIA Avaliação de Impacte Ambiental 

CCCGN Centrais de Ciclo Combinado a gás natural 

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional  

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

EIA Estudo  de Impacte Ambiental 

EM Estado(s) Membro(s) 

ENAAC Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas  

ENCNB Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

ENDS Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2005 – 2015 

ENPSIS Estratégia Nacional para a Proteção Social e Inclusão Social 

ERAE Entidades públicas com Responsabilidade Ambiental Específica 

ERSE Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

FCD Fator Crítico de Decisão 

FER Fonte de Energia Renovável 

GEE Gases com efeito de estufa 
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GN Gás Natural 

GNL Gás Natural Liquefeito 

IHH Índice de Herfindahl Hirschman 

MEE Ministério da Economia e Emprego 

MIBGAS Mercado Ibéricos do Gás 

ONG Organização Não Governamental 

PDIRGN Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural 2014-2023 

PNAC Programa Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas  

PNAEE Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

PNAER Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 

PNPOT Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

PSRN 2000 Plano Setorial Rede Natura 2000 

PT-ES Portugal-Espanha 

QA Questões Ambientais 

QAS Questões Ambientais e de Sustentabilidade 

QE Questões Estratégicas 

QRE Quadro de Referência Estratégico 

REN Redes Energéticas Nacionais, SA 

REN Rede Ecológica Nacional 

RAN Rede Agrícola Nacional  

REN-G REN-Gasodutos, SA 

RMSA Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento 
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RNTGN Rede Nacional de Transporte de Gás Natural 

RNTIAT 
Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de gás 

natural liquefeito 

SE Serviços dos Ecossistemas 

SGRI South Gas Regional Initiative 

SGSPAG Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção de Acidentes Graves 

SNGN Sistema Nacional de Gás Natural 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TGNL Terminal de Gás Natural Liquefeito 

TSO Transmission System Operator (Operadora do Sistema de Transmissão)  

UAG Unidade Autónoma de Gás natural liquefeito 

UE União Europeia 

ZEP Zona Especial de Proteção 
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1 Introdução e Objetivo 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental (RA) da Avaliação Ambiental (AA) do 

Plano de Desenvolvimento e Investimento da rede nacional de transporte infraestruturas de 

armazenamento e terminais de gás natural liquefeito 2014 – 2023 (PDIRGN 2014-2023), plano 

elaborado pela REN Gasodutos (REN-G) de acordo com o disposto no Artigo 12º do DL n.º 

231/2012. 

 

O PDIRGN 2014-2023 encontra-se sujeito a Avaliação Ambiental (AA), nos termos do Decreto-

Lei nº 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 de maio,  uma 

vez que se enquadra no setor da Energia abrangido pelo referido Decreto – Lei e constitui 

enquadramento para a futura aprovação de projetos sujeitos a Avaliação de Impacte 

Ambiental, de acordo com o Decreto–Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro. 

 

De acordo com o Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho , na redação que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei 231/2012 de 26 de outubro, compete à REN Gasodutos, enquanto 

concessionária da RNTGN, a elaboração, nos anos ímpares, de um plano decenal indicativo de 

desenvolvimento e investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de 

Armazenamento e Terminais de gás natural liquefeito (RNTIAT). Desta forma, o PDIRGN contém 

informação sobre as infraestruturas a construir ou modernizar (desenvolvimentos) no decénio 

2014-2023, referencia os investimentos já decididos para o período de três anos entre 2014 e 

2016, e apresenta a calendarização da realização dos vários projetos de investimento. 

 

O Decreto–Lei nº 232/2007 de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 de 

maio, define como responsável pela AA o proponente do plano a avaliar. Essa 

responsabilidade estende-se à decisão de elaborar a AA, determinação do âmbito e alcance 

da AA, consulta de entidades e do público sobre o âmbito e alcance da AA, preparação do 

Relatório Ambiental e respetivas consultas públicas e institucionais e apresentação da 

Declaração Ambiental à Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Este relatório dá cumprimento ao estipulado no nº 1 do art.º 6º do Decreto-Lei nº 232/2007 de 

15 de junho, alterado pelo decreto-lei n.º 58/2011 de 4 de maio, relativamente à elaboração 

de um Relatório Ambiental e, na sua versão original, destinou-se a ser apreciado pelas 
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entidades públicas com responsabilidade ambiental específica (ERAE), nos termos do nº3 do 

art.º 3º do Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 

de maio, pelas Autoridades do Reino de Espanha, nos termos do artigo 8.º do mesmo Decreto e 

também a consulta pública, nos termos do art.º 6º do mesmo Decreto-Lei. 

A presente versão foi revista de modo a incorporar sugestões das Autoridades Espanholas 

consultadas. 
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2 Metodologia da AA e Objetivos Específicos 

De acordo com a metodologia estabelecida no Guia de AAE publicado pela APA/REN (2012), 

uma AAE com natureza estratégica deve acompanhar os ciclos de planeamento e ter início o 

mais cedo possível. O objetivo da AAE será então o de estabelecer as condições ambientais e 

de sustentabilidade que devem acompanhar o desenvolvimento das opções estratégicas de 

planeamento, neste caso as opções estratégicas que se colocariam à expansão da RNTIAT. 

Nesse sentido, a AAE deveria considerar os fatores ambientais e de sustentabilidade relevantes 

que permitissem auxiliar o planeamento das necessidades de expansão da Rede, atendendo a 

objetivos ambientais e de sustentabilidade bem como a fatores de contexto, não se limitando 

apenas a objetivos e critérios exclusivamente técnicos. Deste modo a AAE avalia, de modo 

estratégico, e antecipado, aqueles que de outro modo poderão ser eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação de um plano ou programa, nos termos do 

Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 de maio. 

 

O PDIRGN 2014-2023 contempla, na sua proposta, um elenco já razoavelmente consolidado de 

projetos de melhoria/otimização operacional e desenvolvimento das infraestruturas já 

existentes e em operação, com exceção da proposta de 3ª Interligação com a rede espanhola, a 

realizar de forma faseada. Esta nova infraestrutura contempla um caráter estratégico mas é já 

apresentada como fechada. Nestas circunstâncias, a metodologia de AA mais adequada que 

satisfaz, nesta fase de planeamento, o Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 de maio, é uma metodologia de tipo Avaliação do Impacte 

Ambiental (AIA), destinada a avaliar os efeitos ambientais da implementação do Plano 

sobretudo enquadrador de projetos sujeitos a AIA nos termos do Decreto–Lei nº 151-B/2013, de 

31 de outubro. 

 

Assim, a REN-G, enquanto entidade responsável pelo PDIRGN 2014-2023, entendeu dar início a 

um ciclo de complementaridade e diálogo PDIRGN – AAE, que se inicia com a formulação de 

diretrizes de planeamento, gestão e monitorização face a oportunidades e riscos. Estabelece-se 

assim um programa de seguimento da implementação do PDIRGN 2014-2023 que antecederá a 

fase seguinte de definição de objetivos de planeamento e opções estratégicas correspondente 

ao próximo ciclo de planeamento, a realizar a cada dois anos. 
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Definem-se dois objetivos nesta AAE. Um primeiro objetivo, correspondente a um nível 1, mais 

estratégico, que se concretiza numa avaliação estratégica destinada a formular diretrizes de 

planeamento, gestão e monitorização e que concretiza um programa de seguimento da 

implementação do PDIRGN 2014-2023. Neste nível 1 o foco de avaliação é a RNTIAT enquanto 

sistema de suporte ao Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), atendendo-se em particular ao 

principal objetivo estratégico do PDIRGN 2014-2023 que é a terceira ligação Portugal-Espanha 

(PT-ES). Um segundo objetivo da AAE corresponderá a um nível 2 de avaliação com a aplicação 

de uma metodologia de tipo AIA para avaliar os efeitos ambientais do conjunto de projetos 

previstos no PDIRGN 2014-2023. Naturalmente que os dois níveis se devem interligar, embora 

digam respeito a escalas de enfoque e análise distintas. Mas as avaliações serão cruzadas para 

retirar benefícios da realização simultânea de uma avaliação de natureza mais estratégica e 

uma avaliação de efeitos. 

 

 

Figura 1 - Objetivos e níveis de avaliação na AAE do PDIRGN 2014-2023 

 

Esta metodologia tal como se irá aplicar neste caso é inovadora, e tem como grande mérito 

contribuir para distinguir metodologicamente os dois níveis de AAE identificados no Guia da 

APA/REN (2012) já referido. 
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2.1 Metodologia para o nível 1 – AAE com natureza 

estratégica 

Para cumprir o objetivo acima estabelecido para o nível 1 utiliza-se uma metodologia de 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) tal como descrita em Partidário (2012)1, onde se irá 

desenvolver sobretudo as funções de integração e validação. A metodologia para o nível 1 

assume uma abordagem estratégica na avaliação, ou seja, considera uma perspetiva sistémica 

e de longo prazo e enquadra a AAE num contexto de sustentabilidade, adotando como objeto 

de avaliação a rede enquanto sistema, focalizando a avaliação em poucos, mas prioritários, 

fatores críticos para a decisão, que são estratégicos em relação à expansão da RNTIAT, e que 

irão assegurar a integração das dimensões ambiental e de sustentabilidade. Como referido 

acima, face ao momento em que a AAE entra no PDIRGN 2014-2023, inicia-se a AAE com o 

estabelecimento de um programa de seguimento a partir da formulação de diretrizes de 

planeamento, gestão e monitorização. As consultas institucional e pública irão assegurar a 

função de validação da AAE. 

 

Mais concretamente, a metodologia de AAE irá desenvolver-se de acordo com os seguintes 

passos metodológicos fundamentais: 

 

1- Identificação e análise de Fatores Críticos para a Decisão (FCD) que estruturam a AAE, 

desenvolvendo critérios e indicadores para cada um dos FCD, constituindo o quadro de 

avaliação estratégica; 

Os FCD refletem os temas que estruturam a avaliação e que correspondem aos 

aspetos fundamentais a serem considerados no processo de decisão sobre as ações 

que a implementam. O quadro de avaliação estratégica resulta da análise integrada 

de um conjunto diverso de elementos: 

- Quadro de Referência Estratégico (QRE), que estabelece o referencial de 

avaliação face ao que se pretende para o desenvolvimento futuro do SNGN, bem como 

                                                 

 

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. 
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o enquadramento com outros planos e programas relevantes, incluindo politicas 

europeias e nacionais; 

- Questões Estratégicas (QE) do PDIRGN, que configuram a conjuntura 

estratégica, objetivos e linhas de força que orientam o PDIRGN; 

- Questões Ambientais (QA), nomeadamente as que são legalmente definidas no 

Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de junho, traduzidas para a escala e âmbito do 

PDIRGN. As questões ambientais a considerar na AAE resultam de uma leitura 

interpretada dos requisitos do Decreto – Lei nº 232/2007 de 15 de junho e que se 

estabelecem no Quadro 3 e 4. 

2- Identificação dos principais riscos e oportunidades decorrentes da rede enquanto 

sistema e, em particular, da 3ª ligação Portugal-Espanha. Em face das oportunidades e 

riscos são estabelecidas as bases para um programa de acompanhamento da 

implementação do PDIRGN 2014-2023 que incluem o estabelecimento de diretrizes 

orientadoras para a sua implementação, incluindo igualmente o quadro de governança 

e indicadores de monitorização.  

A avaliação de oportunidades e riscos decorre da análise dos fatores críticos, e da 

interpretação da análise tendencial sobretudo em relação à 3ª ligação. Com base nos 

resultados da avaliação serão elaboradas diretrizes para o planeamento, gestão e 

monitorização do PDIRGN 2014-2023, que constituirão medidas de controlo. 

O objeto de avaliação da AAE corresponde à RNTIAT enquanto sistema integrado, e à 

3ª ligação Portugal-Espanha.  

 

2.2 Metodologia para o nível 2 – AAE de base AIA 

A fase em que se encontra o PDIRGN 2014-2023 já contempla o desenvolvimento de projetos 

que irão constituir o Plano, até porque os mesmos correspondem a otimizações da RNTIAT, na 

sua configuração atual, já sujeitas a anteriores avaliações, designadamente de caráter 

ambiental. Excetua-se o projeto da 3ª ligação Portugal-Espanha, contudo também fechado no 

que diz respeito a outras potenciais opções. Não sendo, assim, determinante discutir a 

estratégia que antecipa a definição dos projetos, e, por essa via contribuir para uma eventual 

conceptualização distinta, integrada de prioridades ambientais e de sustentabilidade que 

deveriam influenciar a estratégia de implementação do PDIRGN 2014-2023, a opção recai, 

nesta fase, na avaliação das intenções de projeto já estabelecidas. Para isso seguir-se-á a 

seguinte metodologia relativamente aos novos projetos ainda não sujeitos a AIA (ver 3.2): 
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- Identificação dos fatores ambientais que podem ser significativamente afetados pelo 

desenvolvimento do PDIRGN 2014-2023 através dos projetos que o constituem; 

- Caracterização do estado do ambiente suscetível de ser afetado pelo desenvolvimento 

dos projetos previstos, atendendo em particular a fatores ambientais significativos; 

- Identificação de possíveis alternativas que possam vir a ser analisadas e avaliadas em 

fase de AIA de projeto; 

- Identificação e avaliação dos principais efeitos ambientais positivos e negativos e 

medidas de mitigação dos efeitos previstos; 

- Programa de monitorização e de gestão ambiental a ser detalhado e conduzido em 

fase de desenvolvimento de projetos. 

 

2.3 Relatórios 

Ao longo do processo de AAE está prevista a preparação de diversos documentos que irão 

informar o processo de planeamento. Destacam-se os três documentos legalmente exigidos: 

a. Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD) - que reporta sobre o âmbito e 

alcance da AA; 

b. Relatório Ambiental - presente documento; 

c. Declaração Ambiental. 

Este Relatório Ambiental sintetiza os vários contributos elaborados e apresenta o resultado 

final da avaliação, satisfazendo os requisitos legais, seguindo-se o acompanhamento do 

processo de consulta das ERAE e do público. 

Após a aprovação do PDIRGN é elaborada uma Declaração Ambiental. A Declaração Ambiental 

é entregue à APA juntamente com os relatórios finais do PDIRGN e AA. 
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3 Objeto de avaliação 

Como já referido, a AAE do PDIRGN realiza-se a dois níveis refletindo-se essa diferença de 

escala e âmbito nos objetos de avaliação correspondentes: 

 Nível 1 – A estratégia em causa para a 3ª ligação PT-ES e a RNTIAT enquanto sistema 

integrado de suporte ao Sistema Nacional de Gás Natural (GN); 

 Nível 2 – Os projetos previstos no PDIRGN e ainda não sujeitos a AIA. 

 

A versão do PDIRGN referenciada nesta avaliação data de maio de 2013. No entanto, ao longo 

do processo de AAE, foram incorporadas no PDIRGN várias recomendações resultantes do 

trabalho conjunto entre a equipa da AAE e da REN-G e também de vários contributos das partes 

interessadas envolvidas no processo.  

Em particular, em janeiro de 2014, realizou-se uma análise de sensibilidade aos cenários de 

evolução da procura nacional de GN que resultou na consideração de uma evolução mais 

conservadora do que inicialmente estimado (resumo apresentado no Anexo IX). Esta análise de 

sensibilidade é por isso considerada na presente avaliação estratégica. 

Este processo leva a que a versão final do PDIRGN 2014-2023 seja uma evolução relativa à 

versão de maio de 2013 o que demonstra também a importância da AAE e do envolvimento de 

agentes relevantes no processo de planeamento. 

 

3.1 Nível 1 - Estratégia para a 3ª ligação a Espanha e a 

RNTIAT como sistema. 

O SNGN integra o “conjunto de princípios, organizações, agentes e infraestruturas 

relacionados com as atividades” de transporte, distribuição, armazenamento e 

comercialização GN, incluindo a operação do mercado2. Neste contexto, a RNTIAT pode e 

deve ser considerada como um sistema integrado de infraestruturas cujo funcionamento 

                                                 

 

2 Decreto-Lei nº. 30/2006 de 15 de Fevereiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei n.º 230/2012 de 26 

de Outubro. 
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suporta o desempenho do SNGN – conceito que vai além da consideração isolada das 

infraestruturas que a compõem. 

Desta forma, aquando da análise da sustentabilidade global da expansão proposta para a 

RNTIAT, é essencial considerar o seu papel de sistema de suporte ao SNGN, motivo pelo qual 

o nível estratégico desta AAE tem como objeto de avaliação a RNTIAT como sistema e em 

particular a estratégia inerente à sua 3ª ligação à rede espanhola. 

A Figura 2 apresenta de forma simplificada e a uma escala adequada ao primeiro nível de 

avaliação, a RNTIAT atual.  

 

Figura 2 - Constituição atual da RNTIAT (Fonte: REN-G) 

 

De um ponto de vista estratégico a expansão proposta para a RNTIAT, para fazer face aos 

desafios que se lhe colocam consiste em: 

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

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

 Concretização da 3ª ligação Portugal – Espanha; 

 Reforço das ligações entre infraestruturas principais: construção do gasoduto Carriço - 

Cantanhede. 

3.1.1 3ª Ligação Portugal-Espanha 

Para a concretização da 3ª ligação da RNTIAT à rede de transporte de GN de Espanha, foram 

ponderadas quatro alternativas. No Quadro 1 apresentam-se as várias alternativas 

consideradas bem como as razões principais que levaram à opção pela construção de uma 

nova interligação com Espanha através de Vale de Frades. Em anexo  (Anexo III) encontra-se a 

descrição das restantes alternativas consideradas. O Nível 1 de análise incide sobre a ligação 

a Espanha enquanto opção estratégica, independentemente do traçado que é escolhido. 

 

Quadro 1 –Alternativas da 3ª ligação PT-ES (Fonte: REN-G) 

1. REFORÇO DA CAPACIDADE EXISTENTE 

1.1 CAMPO MAIOR 

1.2 VALENÇA DO MINHO 

2. CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA INTERLIGAÇÃO COM ESPANHA 

2.1 TRAÇADO VILAR FORMOSO 

2.2 TRAÇADO VALE DE FRADES 

(Selecionada) 

 

2. CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA INTERLIGAÇÃO COM ESPANHA 2.2 TRAÇADO VALE DE FRADES 

BREVE DESCRIÇÃO: 

A 3ª Interligação PT-ES por Vale de Frades encontra-se dividida em três fases distintas de construção. A 

1ª fase ligará Celorico da Beira a Zamora através de um gasoduto com 162 km de diâmetro DN700 em 

Portugal e 80/85 km de diâmetro DN700 em Espanha. Numa 2ª fase seria necessário uma nova estação 

de compressão no Lote 6, e na 3ª fase encontra-se prevista a duplicação do troço de gasoduto entre 

Cantanhede e Mangualde (Lote 6), numa extensão de 68 km, assim como o reforço da EC de Zamora em 

Espanha. 

PONTOS FORTES: 

 Em Espanha, a extensão será reduzida e sem impactos significativos; 

 O cumprimento do critério de segurança N-1 é garantido a partir da entrada em operação do 

gasoduto, já que também existe possibilidade de evolução futura; 
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 Esta alternativa diversifica a ligação à rede de gasodutos de Espanha através de um novo eixo 

independente dos existentes, já que aposta numa nova ligação ao nó de Zamora no norte da 

Península Ibérica, que permitirá o acesso aos polos de consumo de Madrid e à rede europeia de 

gasodutos que é feita na ligação com França a oeste dos Pirenéus em Irún e Larrau, e a leste dos 

Pirenéus pelo projeto do Midcat; 

 Potencia a diversificação das origens de aprovisionamento de gás, já que dará acesso ao GNL 

descarregado nos terminais do Norte de Espanha, assim como a gás transportado nas interligações 

de França com Espanha; 

 Aumenta a segurança de abastecimento na Península Ibérica através da criação de um eixo logístico 

de ligação entre os armazenamentos subterrâneos do Carriço em Portugal e de Yela em Espanha; 

 O traçado escolhido é mais vantajoso para o SNGN na forma como acomoda as condicionantes 

identificadas para a alternativa por Vilar Formoso, designadamente: 

 Evita a construção de uma secção de gasoduto paralela ao gasoduto da Ruta de la Plata, zona onde 

não existe potencial de consumo nessa região de Espanha; 

 A repartição de custos da nova interligação aproximar-se-á da proporção de construção nos sistemas 

de Portugal e Espanha, com o benefício de aumentar a cobertura do território nacional com novos 

gasodutos, designadamente levando o gás natural até aos polos de consumo na região nordeste do 

País. 

PONTOS FRACOS: 

 Este traçado apresenta uma extensão de gasoduto elevada em Portugal, com diversas travessias 

naturais e de infraestruturas, evitando, no entanto, as zonas protegidas da rede Natura 2000. 

DESEMPENHO FACE AOS PRINCIPAIS INDICADORES: 

 Garante-se o cumprimento do critério de segurança N-1 a partir da sua entrada em operação, já 

que existe possibilidade de evolução futura, correspondentes à segunda e terceira fases de 

construção. 

 Redução significativa do IHH da capacidade, resultante da criação dum novo ponto de entrada no 

SNGN. 

 Redução previsivelmente significativa do IHH do aprovisionamento, já que dará acesso a gás com 

outras origens de aprovisionamento diferentes das já existentes em Portugal. 

 

3.2 Nível 2 - Projetos previstos no PDIRGN 

O PDIRGN integra os seguintes projetos infraestruturais específicos ilustrados na Figura 3: 

1. Expansão da capacidade de transporte do gasoduto principal através da Estação de 

Compressão (EC) do Carregado; 

2. Expansão do Armazenamento Subterrâneo (REN – finalização RENC-6 e construção de 

1+1 novas cavernas; Otimização da Estação de Gás); 

3. Expansão do Armazenamento Subterrâneo (Transgás – construção de duas novas 

cavernas); 

4. Terceira interligação PT-ES (1ª fase): gasoduto Celorico da Beira – Zamora (via Vale de 

Frades); 
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5. Terceira interligação PT-ES (2ª fase): instalação de uma EC no atual lote 6; 

6. Terceira interligação PT-ES (3ª fase): duplicação da secção de gasoduto entre 

Cantanhede e Mangualde; 

7. Gasoduto de ligação em anel entre Carriço e Cantanhede.  

 

Figura 3 - Novos projetos previstos no PDIRGN 2014-2023 (Fonte: REN,2013) 

 

Destes novos projetos, cuja concretização se prevê para o período 2014-2023, a Expansão do 

Armazenamento Subterrâneo (REN – finalização RENC-6 e construção de 1+1 novas cavernas; 

Otimização da Estação de Gás) já foi objeto de procedimentos de AIA, com emissão de 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada em 25/03/2013. 

A EC do Carregado já está licenciada, não tendo sido sujeita a AIA por não estar abrangida 

pelos limiares do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, que estabelecia o regime 

jurídico da AIA à data do licenciamento. 

Rede Existente 

Novos Projetos 

1 

2 , 3 

4 

5 6 

7 
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O objeto de avaliação no 2.º nível cinge-se aos projetos ainda não licenciados nem objeto de 

AIA: 

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

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

 (5) Estação de compressão do Lote 6; 

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

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

O enquadramento destes projetos no regime jurídico da AIA apresenta-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Enquadramento dos novos projetos no regime de AIA (DL n.º 151-B/2013) 

PROJETOS ENQUADRAMENTO 

3. 10.ª caverna de armazenagem Artigo 1º - 4 c) Ampliação de projeto 

anteriormente sujeito a AIA – análise caso a 

caso 

4. Gasoduto Celorico da Beira-Vale de 

Frades 

Anexo II - 10 i) Gasodutos com diâmetro ≥ 

500 mm e comprimento ≥ 5 km 

5. Estação de compressão do Lote 6 Anexo II – 3 b) Instalações industriais 

destinadas ao transporte de gás com área 

igual ou superior a 5 ha ou, em áreas 

sensíveis, com área igual ou superior a 2 ha 

6. Duplicação da secção do gasoduto entre 

Cantanhede e Mangualde 

Anexo II - 10 i) Gasodutos com diâmetro ≥ 

500 mm e comprimento ≥ 5 km 

7. Gasoduto de ligação em anel entre 

Carriço e Cantanhede 

Anexo II - 10 i) Gasodutos com diâmetro ≥ 

500 mm e comprimento ≥ 5 km 

 

A instalação onde se insere o projeto da caverna de armazenagem encontra-se abrangida pelo 

regime da prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas, estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho. 
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4 Quadro de Avaliação 

4.1 Nível 1 – Fatores Críticos de Decisão  

Os Fatores Críticos de Decisão (FCD) que suportam a AAE do PDIRGN decorrem da análise 

integrada das questões estratégicas (QE) do PDIRGN, das questões ambientais e de 

sustentabilidade (QAS) relevantes que refletem o quadro problema acima identificado, e de 

um quadro de referência estratégico (QRE) que exprime as macropolíticas de referência, bem 

como planos e programas relevantes. O Quadro 3 apresenta os FCD identificados e respetiva 

descrição sumária. 

Quadro 3 - Fatores Críticos para a Decisão e descrição respetiva 

FCD Descrição/objetivo 

GEOPOLÍTICA E MERCADO 

Avalia a necessidade da rede de GN, atendendo à segurança de 

abastecimento face a cenários de procura que exigem flexibilidade, 

derivados por exemplo da emergência de fontes de energia 

renováveis, atendendo também às relações com países terceiros e à 

posição competitiva que Portugal poderá assumir num mercado 

ibérico e europeu. 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

Avalia a relevância do PDIRGN para o contributo nacional para a 

mitigação das Alterações climáticas (AC) e a descarbonização da 

economia, bem como os efeitos das AC sobre a RNTIAT. 

LEGADO AMBIENTAL 

Avalia o contributo da expansão da RNTIAT para o desenvolvimento 

social e territorial equitativo, para a valorização da biodiversidade e 

dos serviços dos ecossistemas, e dos benefícios que trazem à 

sociedade, e para a valorização do património cultural. 

 

Para cada FCD foram definidos critérios de avaliação e indicadores respetivos, tal como 

descrito no subcapítulo 4.1.2. Os critérios e indicadores pretendem conferir uma dimensão 

analítica aos FCD, e apresentam-se neste relatório como proposta de alcance e profundidade 

da AAE, numa ótica estratégica, sem prejuízo de outros que se venham a considerar 

relevantes durante o decorrer da AAE. No ponto 5.2 define-se o âmbito da AAE considerado 

relevante para o nível 2. 
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4.1.1 Elementos de base estratégica (QE, QAS, QRE) 

Questões Estratégicas (QE) 

As QE constituem os desafios associados ao PDIRGN, que devem ser assegurados para atingir 

uma visão de futuro3: 

 Responder à política energética e climática nacional e europeia; 

 Integrar os mercados ibérico e europeu, garantindo flexibilidade do sistema e aumento 

da concorrência; 

 Garantir a segurança do abastecimento e um adequado dimensionamento das 

infraestruturas de armazenamento e transporte; 

 Cobrir adequadamente o território nacional com infraestruturas de GN. 

Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) 

Os FCD identificados asseguram o tratamento das Questões Ambientais (QA) identificadas no 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 58/2011 de 4 de 

maio, em função do âmbito de aplicação territorial e escala de análise do PDIRGN. O Quadro 

4 apresenta a sua tradução em QAS consideradas relevantes no PDIRGN. O Quadro 5 apresenta 

a correspondência dessa tradução com os FCD e com as QE. 

Quadro 4 - Tradução das QA relevantes para o PDIRGN 

FCD QAS relevantes para o PDIRGN QA definidas legalmente 

GEOPOLÍTICA E MERCADO 

Aprovisionamento 

Consumo 

Mix energético 

População 

Bens materiais 

Fatores climáticos 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

Alterações climáticas 

Carbono 

Vulnerabilidade territorial 

Água 

Solo 

Atmosfera  

Fatores climáticos 

                                                 

 

3 REN-G 2013 – PDIRGN 2014 – 2030 – Plano de Desenvolvimento e Investimento de RNTIAT, maio 2013 
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Bens materiais 

LEGADO AMBIENTAL 

Equidade social 

Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas 

Património cultural 

Biodiversidade 

Fauna 

Flora 

População 

Bens materiais 

Saúde humana 

Património cultural 

Paisagem 

Solo 

 

Quadro 5 - FCD, questões estratégicas e relação com QAS 

QE  FCD  QAS 

Responder à política energética 

nacional e europeia 

 

GEOPOLÍTICA E 

MERCADO 

 

Aprovisionamento 

Consumo 

Mix energético 

Integrar os mercados ibérico e 

europeu, garantindo flexibilidade 

do sistema e aumento da 

concorrência 

  

Garantir a segurança do 

abastecimento e um adequado 

dimensionamento das 

infraestruturas de armazenamento 

e transporte 

 

ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS  

 

Alterações climáticas 

Carbono 

Vulnerabilidade territorial 

Cobrir adequadamente o território 

nacional com infraestruturas de 

GN 

 

LEGADO 

AMBIENTAL 

 Equidade social 

Biodiversidade e Serviços 

dos Ecossistemas 

Património cultural 
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Quadro de Referência Estratégico (QRE) 

Para a definição do QRE foram analisadas as políticas, planos e programas nacionais e europeus 

que enquadram estrategicamente o PDIRGN, e para o qual estabelecem objetivos e/ou metas 

de sustentabilidade. O Quadro 6 apresenta a lista dos instrumentos de planeamento 

identificados, e sua relação de relevância com os FCD preconizados.  

O Anexo IV resume os objetivos e metas aplicáveis ao PDIRGN, por FCD. Os objetivos e metas 

aqui identificados constituem um referencial ambiental e de sustentabilidade a partir do qual 

as estratégias de expansão da RNTIAT estabelecidas no PDIRGN serão avaliadas. 
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Quadro 6 - Políticas, Planos e Programas com objetivos e metas relevantes para o QRE do PDIRGN 

2014-2023 

Documentos Estratégicos Relevantes                                 

FCD 

GEOPOLÍTICA 

E MERCADO 

ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 

LEGADO 

AMBIENTAL 

2030 Energy and Climate framework  X  

Energia 2020 - Estratégia para uma energia competitiva, 

sustentável e segura (Energia 2020) 
X X X 

Roteiro para a Energia 2050 X X X 

Política Energética da UE X X  

Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC) X X X 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2005 – 

2015 (ENDS) 
 X X 

Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 2020 

(PNAER) 
X X  

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

(PNAEE) 
X X  

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

(ENAAC 2010) e Relatório do Subgrupo Energia4  (ENAAC, 

2012) 

X X  

Programa Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

2006 (PNAC) 
 X  

                                                 

 

4 Relatório do Subgrupo Energia para uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas – 

Medidas e Ações de Adaptação do Setor Energético, dezembro 2012. 
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Documentos Estratégicos Relevantes                                 

FCD 

GEOPOLÍTICA 

E MERCADO 

ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 

LEGADO 

AMBIENTAL 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT) 
X X X 

Estratégia para a Biodiversidade da UE  (Biodiversidade 

2020) 
  X 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (ENCNB) 
  X 

Plano Setorial Rede Natura 2000 (PSRN 2000)   X 

Estratégia Nacional para a Proteção Social e Inclusão Social 

(ENPSIS) 
  X 

Convenção para a Proteção do Património Mundial, 

Cultural e Natural (CPPMCN) 
  X 

 

4.1.2 Critérios de avaliação e indicadores 

Seguidamente apresentam-se os FCD, respetivos critérios e indicadores que estabelecem o 

âmbito da avaliação, o alcance do Relatório Ambiental e o nível de pormenor da informação a 

considerar na AAE.  

O Quadro 7 apresenta uma breve descrição dos critérios definidos e o conjunto de indicadores 

temáticos por critério de avaliação.  

Sublinhe-se que os FCD procuram sobretudo apontar para aspetos críticos que são estratégicos 

face à situação tendencial, e que por isso se tornam relevantes para a AAE das estratégias de 

expansão da RNTIAT preconizadas pelo PDIRGN. Por este motivo, os indicadores referidos são 

métricas, quantitativas ou qualitativas, não se pretendendo que sejam descritivos mas sim 

indicativos – permitindo identificar os principais padrões de mudança (tendências) e detetar 

as respetivas forças motrizes que podem influenciar as tendências futuras. 
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Quadro 7 – Objetivos, critérios de avaliação e indicadores dos FCD 

FCD 1  - Geopolítica e Mercado 

Objetivo / Âmbito: Avalia a necessidade da rede de GN, atendendo à segurança de 

abastecimento face a cenários de procura que exigem flexibilidade, derivados por exemplo 

da emergência de fontes de energia renováveis, bem como atendendo às relações com 

países terceiros e à posição competitiva que Portugal poderá assumir num mercado ibérico 

e europeu. 

Critério de Avaliação Indicadores 

Segurança de Abastecimento 

- Diversificação e segurança das origens 

de fornecimento de GN; 

- Ajuste à procura e planeamento 

energético, quer na ótica da capacidade 

de oferta, quer na de capacidade de 

armazenamento;   

- Capacidade da rede em adaptar-se a um 

mercado mais alargado, mais 

concorrencial e com maior variabilidade 

no perfil de consumos, assim como a 

eventuais variações na procura 

decorrentes da alteração do mix 

energético promovidas pela política 

energética e climática nacional e 

europeia, e por objetivos de eficiência 

energética. 

 Grau de diversificação das origens de 

fornecedores de gás. 

 Grau de diversificação da capacidade dos 

pontos de entrada da rede. 

 Capacidade de armazenamento para fazer 

face à constituição das reservas de segurança 

e nível de autonomia (dias). 

 Saldo efetivo de armazenamento da RNTIAT. 

 Evolução do cumprimento do critério (N-1). 

Alargamento do mercado  

- Acesso a um mercado mais alargado – 

ibérico e europeu - e o contributo deste 

alargamento para a sustentabilidade da 

rede nacional de GN  

 Fluxos comerciais de GN e GNL em Portugal, 

Espanha e EU-28 (Mtoe). 

 Integração no mercado regional e europeu do 

gás. 
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FCD 2 - Alterações Climáticas 

Objetivo / Âmbito: Avalia a relevância do PDIRGN para o contributo nacional para a 

mitigação das AC e a descarbonização da economia, bem como os efeitos das AC sobre a 

RNTIAT 

Critério de Avaliação Indicadores 

Economia de Baixo Carbono 

- A aposta europeia nas FER e o 

comportamento do mercado de carbono 

europeu. 

- Descarbonização da economia. 

 Intensidade carbónica da economia (ton 

CO2/M€). 

 Evolução do preço das emissões de carbono a 

nível europeu e mundial (€). 

Vulnerabilidade da rede 

- Vulnerabilidade física da rede a eventos 

extremos e a alterações biofísicas 

provocadas pelas alterações climáticas 

 Eventos extremos e continuados em território 

nacional (nº e tipo). 

 Exposição da RNTIAT em zonas vulneráveis às 

alterações climáticas. 
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FCD 3 – Legado Ambiental 

Objetivo / Âmbito: Avalia o contributo da expansão da RNTIAT para o desenvolvimento 

social e territorial equitativo, para a valorização da biodiversidade e dos serviços dos 

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

cultural. 

Critério de Avaliação Indicadores 

Equidade Social 

- Equidade de acesso ao GN enquanto 

recurso para o desenvolvimento 

socioeconómico e de ordenamento 

territorial 

- Cobertura do território nacional 

 Distribuição regional do consumo de GN (Nm3 

x 1000 habitantes). 

 Evolução do preço do GN para consumidores 

domésticos e industriais em Portugal e na 

Europa, relativo ao poder de compra (€/kWh 

e PPC/kWh). 

 Áreas urbanas e industriais servidas por GN. 

 Aumento do n.º de consumidores domésticos e 

industriais (nº). 

 Riscos e benefícios para a saúde humana 

resultantes de investimentos em 

infraestruturas de GN, incluindo situações de 

emergência. 

Serviços dos Ecossistemas 

- Contributo da RNTIAT para a valorização 

dos serviços dos ecossistemas e da 

biodiversidade 

 Conflitos potenciais da expansão da rede com 

valores naturais e culturais 

 Benefícios resultantes de investimentos em 

infraestruturas de GN. Valorização do Património 

- Contributo da RNTIAT para a valorização 

do património cultural. 

Para além dos indicadores acima referidos, foram também considerados os seguintes 

indicadores de contexto, utilizados de forma transversal para enquadrar as tendências críticas 

relativas a cada FCD: 

 Evolução do consumo de GN em Portugal e principais consumidores (ktep); 

 Evolução da proporção das energias renováveis e do gás no consumo interno bruto de 

energia (%); 

 Evolução da proporção de FER na produção de energia elétrica (%); 

 Preço de fronteira do GN (€/MWh); 

 Distribuição das emissões de gases com efeitos de estufa (GEE) por setor (%); 

 Localização e capacidade das zonas potenciais de armazenamento geológico de CO2; 

 Evolução do preço do GN para o consumidor doméstico e industrial (€/kwh); 

 Preços de referência do GN no mercado liberalizado em Portugal (€/kwh); 
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 Evolução do consumo de GN por região (em absoluto) (TWh); 

 

4.2 Nível 2 - Questões Ambientais Relevantes 

Tendo em conta os projetos ainda não aprovados que constituem o objeto de avaliação do 

nível 2, e a sua implantação geográfica, consideram-se como questões ambientais relevantes 

a analisar no Relatório Ambiental as seguintes: 

 Riscos; 

 Recursos geológicos, incluindo recursos hidrogeológicos, e geossítios; 

 Solo, incluindo solos contaminados, como minas abandonadas; 

 Recursos hídricos; 

 Biodiversidade - áreas classificadas, habitats constantes da Diretiva Habitats 

(transposta pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de novembro) e espécies da 

fauna com estatuto de conservação desfavorável (categorias Vulnerável, Em Perigo e 

Criticamente Em Perigo, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal) e/ou 

constantes dos anexos A-I, B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro, que transpõe as Diretivas Aves e Habitats; 

 População, atividades económicas e infraestruturas (áreas urbanas; grandes 

infraestruturas; povoamentos florestais protegidos de sobreiro e azinheira; 

aproveitamentos hidroagrícolas); 

 Solo (minas abandonadas, outros locais com solos contaminados); 

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

Vale do Coa; património arqueológico). 
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5 Análise e avaliação estratégica 

5.1 FCD1 – Geopolítica e Mercado 

5.1.1 Tendências Criticas5 

 Aumento da diversidade das origens de abastecimento que, não obstante, se mantém 

reduzida; 

 Risco de agravamento dos níveis de reservas de segurança face a consumos crescentes; 

 Dependência do TGNL Sines em circunstâncias de ponta de consumos excecionalmente 

elevada; 

 Aumento significativo do peso das FER no consumo energético e na produção de 

eletricidade resultando em redução significativa da procura pelo mercado elétrico; 

 Aumento dos preços de importação do GN a nível europeu. 

 

5.1.2 SWOT 

Quadro 8 – Análise SWOT FCD1 - Geopolítica e Mercado 

Pontos Fortes  Pontos Fracos 

 TGNL Sines com potencial a nível ibérico 

e europeu enquanto ponto de entrada 

de GNL para fornecimento ao mercado 

ibérico, dependendo apenas do reforço 

da ligação a Espanha e do aumento da 

capacidade da RNTIAT; 

 Total dependência das importações de 

GN a nível nacional, com um reduzido 

número de origens de GN; 

 Dependência de um reduzido número de 

rotas e pontos de entrada; 

 “Um dos piores níveis de autonomia da 

Europa no que se refere à capacidade de 

armazenamento de GN” (REN, 2013); 

 Capacidade de armazenamento atual 

incapaz de fazer face às necessidades 

comerciais e de segurança a longo 

prazo; 

                                                 

 

5 Descrição detalhada no Anexo I 
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Oportunidades  Ameaças 

 Aumento das necessidades de 

armazenamento dos clientes protegidos 

e do mercado de eletricidade não 

interruptível justifica investimento em 

capacidade de armazenamento para 

constituição de reservas de segurança; 

 Espanha tem acesso a um mercado de 

GN significativamente mais alargado e 

um grau de diversidade de pontos de 

entrada de GN 3 vezes superior a 

Portugal1; 

 Aumento da presença do gás no consumo 

energético a nível europeu, promovida 

pela política europeia de 

descarbonização; 

 Redução do consumo de carvão 

(substituto do GN) como fonte de 

produção elétrica; 

 Custo de aprovisionamento espanhol 

abaixo do português e dos mais baixos 

da UE poderá baixar o custo de 

importação português numa cenário de 

integração do mercado ibérico; 

 Indexação da tarifa do GN ao spot price 

em detrimento do petróleo poderá, a 

prazo, reduzir custos de importação; 

 Variabilidade das FER enquanto fonte 

energética criam necessidade de fontes 

alternativas, como seja o GN; 

 Concretização do mercado europeu e 

regional do gás. 

 Incerteza sobre o nível de substituição 

do GN por FER na produção de energia 

elétrica, promovida pela política 

europeia de descarbonização; 

 Consumo absoluto de GN enquanto fonte 

energética com tendência de redução 

devido à conjuntura económica; 

 Relativa instabilidade geopolítica afeta 

uma parte significativa dos países 

produtores de GN que abastecem a 

Europa; 

 Dependência de países exportadores que 

mantêm indexação do preço do GN ao 

preço do petróleo pode manter preços 

de importação nacionais elevados. 

 

1
 grau de diversidade dos pontos de entrada medido através do Índice de Herfindahl Hirschman  da capacidade (IHHc) 

5.1.3 Avaliação Estratégica 

Este FCD avalia a necessidade da rede de GN, atendendo à segurança de abastecimento face 

a cenários de procura que exigem flexibilidade, derivados por exemplo da emergência de 

fontes de energia renováveis, bem como atendendo às relações com países terceiros e à 

posição competitiva que Portugal poderá assumir num mercado ibérico e europeu. 

Segurança de Abastecimento: 
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A análise tendencial (Anexo I, ponto AI.1) permite concluir que os setores industrial e da 

produção elétrica são os principais consumidores de GN. Por este motivo, eventuais falhas de 

abastecimento poderão ter impactes diretos e indiretos e de escala bastante alargada a nível 

nacional. 

A aposta no aumento da capacidade de armazenamento concretizada pelo desenvolvimento 

do AS Carriço permite realizar a constituição de reservas de segurança e o armazenamento de 

gás para fins comerciais, necessários para lidar com aumentos de consumo e pontas 

expectáveis, e também com eventuais falhas de aprovisionamento. Este reforço da 

capacidade de armazenamento é também potenciado pela 3ª ligação PT-ES que poderá 

garantir o acesso a uma rede mais alargada de reservas a nível ibérico. No entanto, a 

utilização de reservas de segurança a nível ibérico deverá depender de acordos bilaterais 

neste sentido, com o objetivo de melhorar a cooperação e a segurança do abastecimento em 

Portugal e Espanha numa lógica de entreajuda para lidar com eventuais situações críticas 

prolongadas no tempo, tal como indicadas na norma relativa ao aprovisionamento (Art.º 8.º) 

do Regulamento (UE) 994/2010, e não no sentido da substituição de reservas estratégicas que 

devem ser asseguradas a nível nacional.  

Adicionalmente, a análise de sensibilidade realizada aos cenários de evolução do consumo de 

GN previstos no PDIRGN (REN, 2013 (2)) conclui que sem os investimentos da 3ª Interligação, o 

cumprimento do artigo 6.º, n.o 1 do Regulamento (UE) Nº 994/2010 (critério N-1) nunca é 

assegurado.  

Por este motivo, a concretização da unificação do mercado europeu do gás, e em particular 

da Iniciativa do Gás da Região Sul (South Gas Regional Initiative - SGRI) poderá constituir um 

quadro institucional para o reforço da segurança de abastecimento regional, e para o qual, 

quer o desenvolvimento do AS do Carriço, quer a 3ª ligação PT-ES assumem uma importância 

vital para a sua concretização. 

Ao mesmo tempo, a concretização da 3ª ligação PT-ES potencia a diversificação das origens 

de aprovisionamento o que reduz a vulnerabilidade do abastecimento nacional face a 

eventuais falhas de importação, alinhando-se com a estratégia europeia de garantia do acesso 

aos mercados para aprovisionamentos de todos os tipos (Roteiro para a Energia 2050, 2011) e 

de criação de infraestruturas de gás que promovam a interligação das redes nacionais de gás, 

diversificando as importações tanto de gás por gasoduto como de terminais de GNL (Energia 

2020, 2010; Roteiro para a Energia 2050, 2011).  

A nova ligação Carriço-Cantanhede reduz vulnerabilidade do SNGN face a uma eventual falha 

do gasoduto existente neste troço, não só em termos de manutenção do abastecimento 

interno – em particular da região Norte - mas também da capacidade de 
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importação/exportação pois é este troço que liga a 3ª ligação PT-ES ao AS do Carriço e ao 

TGNL Sines – relevante para o critério de avaliação seguinte.  

A estratégia de aumento da capacidade e de expansão da RNTIAT pode ser posta em causa 

pela tendência de aumento da presença das FER na produção elétrica, pela competitividade 

do carvão enquanto substituto do GN (Anexo I, ponto AI.1) e pelas políticas europeias de 

eletrificação do aquecimento (Roteiro para a Energia 2050, 2011). Os cenários em que se 

baseia o PDIRGN 2014-2023 consideram os cenários previstos no Relatório de Monitorização da 

Segurança de Abastecimento do Sistema Elétrico Nacional 2013-2030 (DGEG, 2013) que por 

sua vez têm em conta a evolução do peso das FER (quota da produção entre os 54,5% e os 60% 

do consumo bruto de eletricidade) e a competitividade do carvão enquanto fonte energética 

para a produção elétrica (manutenção do atual parque electroprodutor térmico 

convencional). No entanto, não consideram cenários ainda mais extremos em termos de peso 

das FER e da relevância de outras fontes e tecnologias para a produção elétrica atualmente 

ponderados a nível europeu (ver por exemplo o projeto e-Highway20506 que inclui, entre 

outros, um cenário de 100% FER).Considera-se por isso que, em futuros ciclos de 

planeamento, sejam tidos em conta cenários mais extremos por forma a adequar a estratégia 

nacional a outros futuros possíveis a nível global e contribuindo para a articulação das 

estratégias para a procura e oferta de energia prevista no PNAEE e no PNAER. 

Não obstante, a análise de sensibilidade realizada – que considera perspetivas mais 

conservadoras de evolução do consumo de GN face à evolução inicialmente estimada – conclui 

que o reforço de capacidade associado à 1ª fase de investimentos da 3ª Interligação, poderá 

ser suficiente para cumprir o critério N-1 após 2017. Adiante conclui também que o acréscimo 

de capacidade do AS do Carriço proporcionado pela cavidade TGC-2S e pela cavidade REN-C6 

será suficiente para a constituição das reservas de segurança impostas pelo DL n.º 231/2012 

pelo que as cavernas TGC-7S e REN-C8 constituirão um meio de disponibilizar capacidade 

utilizável para fins comerciais. A concretização destas cavernas deve por isso depender da sua 

justificação do ponto de vista da segurança de abastecimento ou se as vantagens comerciais 

se refletirem num aumento da competitividade nacional no mercado energético global ou em 

benefícios reais para o consumidor final português. 

                                                 

 

6 Documento de consulta pública sobre os cenários energéticos considerados disponível em 

http://www.e-highway2050.eu/uploads/media/The_selection_of_energy_scenarios_for_e-

Highway2050.pdf  

http://www.e-highway2050.eu/uploads/media/The_selection_of_energy_scenarios_for_e-Highway2050.pdf
http://www.e-highway2050.eu/uploads/media/The_selection_of_energy_scenarios_for_e-Highway2050.pdf


AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL  PÁGINA 44 DE 251 

Por outro lado, a possível redução da produtividade das centrais hidroelétricas provocada 

pelas alterações climáticas (Anexo I, ponto AI.2), e a variabilidade das FER por defeito pode 

justificar o investimento na rede de GN: num cenário de absoluta afirmação das FER na 

produção elétrica nacional, o GN pode assumir um papel complementar mas estruturante na 

concretização da política europeia e nacional de aposta nas FER (Europa 2020, Energia 2020), 

como recurso mais facilmente armazenável e com capacidade de garantir a potência 

necessária em situações de variabilidade da produtividade elétrica das FER – opção esta que 

se alinharia com a estratégia europeia de desenvolvimento das capacidades de gás flexíveis a 

preços competitivos para apoiar a descarbonização na geração de energia e integrar as 

energias renováveis (Roteiro para a Energia 2050). 

 

Alargamento do Mercado  

As principais oportunidades do ponto de vista do alargamento do mercado prendem-se com a 

concretização da 3ª interligação PT-ES. De facto, esta ligação a Espanha pelo Norte e através 

de Zamora (Figura 4) permite a Portugal multiplicar as suas fontes de aprovisionamento – 

designadamente por ligação aos TGNL de Mugardos, Musel e Bilbao, e reduzir a dependência 

de Córdova e, consequentemente, do gasoduto do Magreb (GN proveniente da Argélia) e 

também do TGNL Sines (atualmente maioritariamente abastecido pela Nigéria) – este 

aumento da diversidade de fornecedores poderá melhorar as condições negociais de Portugal 

com os seus países fornecedores com consequências ao nível dos preços e condições de 

importação do GN. Note-se que Espanha, em 2012, era abastecida por 8 países além da 

Argélia e Nigéria. 
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Figura 4 - Rede ibérica de GN. (Fonte: REN)  

 

A potencial integração das redes de transporte de gás na Península Ibérica e europeias, 

dependem também da concretização das disposições no âmbito do SGRI, designadamente da 

concretização da 3ª interligação PT-ES e do reforço da ligação Espanha-França. Quanto maior 

for a integração destas rotas e mercados, maior será a margem negocial portuguesa na 

importação de GN e GNL o que poderá resultar em preços de importação ainda mais reduzidos 

(note-se que Espanha tem um “preço de fronteira” mais baixo do que Portugal e um dos mais 

baixos da UE – Anexo I, ponto AI.2). 

A redução dos preços e melhoria das condições de importação, para além de trazer benefícios 

para os consumidores finais portugueses (ver FCD3, critério Equidade Social) e de se alinhar 

com a estratégia constante do PNAEE e do PNAER no sentido da articulação das estratégias 

para a procura e oferta de energia, garantindo a sustentabilidade de preços (PNAEE 2016, 

2013; PNAER 2020, 2013), aumenta a competitividade de Portugal e da península ibérica 

enquanto importador/exportador de gás. Para esta oportunidade contribui também a 

construção da EC Carregado por aumentar a capacidade do TGNL Sines e por viabilizar a 

exportação física de GN para Espanha pela 3ª Interligação PT-ES, e também o aumento da 
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capacidade de armazenamento do Carriço por permitir importar e armazenar volumes 

maiores de GN. 

Num cenário de mercado ibérico integrado, o TGNL Sines pode também afirmar-se como 

ponto de aprovisionamento de GNL a nível ibérico e europeu o que também melhora a 

competitividade de Portugal ao nível europeu. Como já referido, contribuem para esta 

oportunidade a construção da EC Carregado, a concretização da 3ª ligação PT-ES e, 

principalmente, a concretização do mercado europeu do gás e em particular da SGRI. 

Do lado do consumo, o acesso a um mercado consumidor mais alargado (6,4 milhões de 

consumidores em Espanha – ver Anexo I, ponto AI.1) – pode rentabilizar o investimento e a 

operação da RNTIAT reforçando a sua sustentabilidade financeira. Mas, mais uma vez, esta 

integração depende da concretização do mercado europeu do gás e em particular das 

disposições no âmbito do SGRI, para o qual, os desenvolvimentos propostos no PDIRGN 

assumem uma importância vital. 

Como se vê, a concretização do mercado europeu do gás e em particular da SGRI é de facto 

uma peça basilar para a maior parte das oportunidades acima identificadas. Não havendo esta 

concretização, as vulnerabilidades da RNTIAT e do SNG que são descritas na análise 

tendencial (Anexo I) mantêm-se e, a longo prazo, poderão agravar-se, destacando-se a baixa 

diversidade de pontos e fontes de aprovisionamento, baixa concorrência na comercialização 

(ver FCD 3), dependência de um TGNL vulnerável às alterações climáticas (ver FCD 2). Assim 

sendo, é também essencial que sejam reunidos todos os esforços bilaterais para que esta 

integração se concretize a prazo. 
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5.1.4 Diretrizes de Planeamento e de Monitorização de nível estratégico 

Quadro 9 -  Síntese da avaliação e diretrizes de planeamento e gestão – FCD Geopolítica e Mercado  

Critério de 

Avaliação 
Oportunidade 

Componentes do 

PDIRGN associadas 
Diretrizes de Planeamento e Gestão 

SEGURANÇA DE 

ABASTECIMENTO 

Constituição de capacidade de armazenamento para lidar com a 

evolução da procura e de pontas de consumo expectáveis e 

também com eventuais falhas de aprovisionamento ou outras 

situações críticas prolongadas no tempo, tal como indicadas na 

norma relativa ao aprovisionamento (Art.º 8.º) do Regulamento 

(UE) 994/2010. 

Desenvolvimento do AS 

Carriço;  

3ª ligação PT-ES. 

Desenvolver acordos bilaterais para a 

utilização de reservas de segurança a nível 

ibérico, em situações de falha prolongada 

do abastecimento. 

Monitorizar os consumos pelos principais 

mercados e os fatores que os influenciam. 

 Diversificação das origens de aprovisionamento o que reduz a 

vulnerabilidade do abastecimento nacional face a eventuais 

falhas de importação por reforço do acesso aos pontos de 

aprovisionamento espanhóis. 

3ª ligação PT-ES. Criar condições para o desenvolvimento de 

contratos de fornecimento com uma maior 

variedade de fornecedores. 

 Redução da vulnerabilidade do abastecimento da região Norte e 

do SNGN em geral face a uma eventual falha do gasoduto 

existente entre o Carriço e Cantanhede. 

3ª ligação PT-ES 

Construção do 

Gasoduto Carriço-

Cantanhede. 

Garantir que a 3ª ligação PT-ES se 

concretiza, e eventualmente o gasoduto 

Carriço-Cantanhede.  
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Critério de 

Avaliação 
Oportunidade 

Componentes do 

PDIRGN associadas 
Diretrizes de Planeamento e Gestão 

 Criação de condições para a manutenção do papel estruturante 

do GN enquanto recurso energético estável e facilmente 

armazenável num cenário de absoluta afirmação das FER na 

produção elétrica. 

Desenvolvimento do AS 

Carriço; 

Construção do 

Gasoduto Carriço-

Cantanhede; 

Construção EC 

Carregado; 

O desenvolvimento do AS Carriço deve ser 

equacionado em termos da sua 

contribuição para a segurança do 

abastecimento, competitividade nacional 

do GN e benefícios socioeconómicos reais. 

Monitorizar a evolução da presença das 

FER no perfil energético nacional. 

ALARGAMENTO DO 

MERCADO 

Melhoria das condições negociais e potencial redução dos preços 

de importação do GN por aumento da diversidade de 

fornecedores, através dos pontos de aprovisionamento de 

Espanha, e da capacidade de importação. 

3ª ligação PT-ES; 

EC Carregado; 

Construção do 

Gasoduto Carriço-

Cantanhede; 

Desenvolvimento do AS 

Carriço; 

Reunir todos os esforços para que o 

mercado europeu do gás e em particular a 

concretização das disposições no âmbito da 

SGRI se concretizem. 
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Critério de 

Avaliação 
Oportunidade 

Componentes do 

PDIRGN associadas 
Diretrizes de Planeamento e Gestão 

 

 

Reforço do papel de Portugal no mercado europeu do gás por 

aumento da capacidade física de importação / exportação, 

concretizando a afirmação do TGNL Sines como ponto de 

aprovisionamento de GNL a nível ibérico e europeu e a 

integração de Portugal na rede de GN ibérica e europeia.  

3ª ligação PT-ES; 

EC Carregado. 

Reunir todos os esforços para que o 

mercado europeu do gás e em particular a 

concretização das disposições no âmbito da 

SGRI se concretizem. 

 Rentabilização do investimento e operação da RNTIAT e reforço 

da sua sustentabilidade financeira por acesso a um mercado 

consumidor significativamente mais alargado (Espanha). 
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Critério de 

Avaliação 
Risco 

Componentes do 

PDIRGN associadas 
Diretrizes de Planeamento e Gestão 

SEGURANÇA DE 

ABASTECIMENTO 

Desadequação do desenvolvimento da RNTIAT face à 

potencial redução do consumo promovida por políticas 

nacionais e europeias de descarbonização e pela 

competitividade de combustíveis alternativos (Carvão). 

Desenvolvimento do AS 

Carriço; 

Construção do Gasoduto 

Carriço-Cantanhede; 

Construção EC 

Carregado; 

3ª ligação PT-ES. 

Em futuros ciclos de planeamento, considerar 

cenários mais extremos em termos de redução 

dos consumos por aumento da proporção das 

FER na produção elétrica e de redução dos 

custos associados ao carvão. 

Apenas investir nas novas cavernas TGC-9s e 10ª 

cavidade se se justificar. 

Monitorizar a evolução da presença das FER no 

perfil energético nacional 

ALARGAMENTO DO 

MERCADO 

Manutenção da volatilidade de preços, fracas condições 

negociais e mercado de pequena dimensão caso não se 

concretize a implementação do mercado europeu do gás e 

em particular a SGRI. 

 Considerar um cenário de não concretização ou 

concretização parcial do mercado europeu do 

gás e em particular da SGRI e garantir que a 

rede tem flexibilidade suficiente para a 

eventualidade deste cenário se concretizar. 

Mobilizar todos os esforços necessários para a 

implementação destas iniciativas em condições 

que sejam vantajosas para Portugal. 
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Quadro 10 – Diretrizes de monitorização – FCD Geopolítica e Mercado 

Diretriz de Monitorização Indicadores de Monitorização 

Monitorizar os consumos de GN e os fatores 

que o influenciam. 

Consumo de GN por setor (em absoluto e 

relativo ao total consumido); 

Potência instalada com origem em FER; 

Preço do carvão para produção elétrica (€); 

Preço das licenças de emissão de dióxido de 

carbono (€). 

Monitorizar a capacidade de 

armazenamento face à evolução expectável 

dos consumos. 

Capacidade de armazenamento da RNTIAT 

(GWh), designadamente para a constituição 

das reservas de segurança (cujo quantitativo 

depende da publicação de portaria); 

Saldo efetivo de armazenamento da RNTIAT 

(GWH). 

Monitorizar a evolução da presença das FER 

no perfil energético nacional. 

Consumo interno bruto de energia por tipo de 

fonte (%); 

Proporção de FER e do gás na produção de 

energia elétrica (%). 

Monitorizar o grau de diversidade das 

origens de aprovisionamento e da 

capacidade dos pontos de entrada da rede 

nacionais. 

Índice de Herfindahl Hirschman aplicado ao 

aprovisionamento; 

Índice de Herfindahl Hirschman aplicado à 

capacidade. 

Monitorizar a balança comercial do setor do 

gás. 

Volume de GN e GNL importado (bmc) 

Volume de GN e GNL reexportado (bmc) 

5.1.5 Quadro de Governança 

Quadro 11 – Quadro de Governança – FCD Geopolítica e Mercado 

Entidade Diretrizes para a Governança 

Agência de Monitorizar os mercados internos de GN e informar sobre os 
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Entidade Diretrizes para a Governança 

Cooperação dos 

Reguladores da 

Energia 

resultados dessa monitorização. 

Monitorizar os mercados grossistas da energia para detetar e 

desencorajar eventuais abusos, em estreita colaboração com as 

autoridades reguladoras nacionais. 

Secretaria de Estado 

da Energia 

Promover a adequada diversificação das fontes de aprovisionamento. 

Promover a adequada cobertura do território nacional com 

infraestruturas de GN. 

DGEG Continuar a produzir informação estatística no quadro do sistema 

estatístico nacional na área da energia e disseminá-la. 

Promover a realização de acordos de fornecimento com uma maior 

variedade de fornecedores e o abandono da indexação dos preços do 

GN ao petróleo – em acordos existentes e novos. 

ERSE Monitorizar o investimento destinado à constituição de reservas 

estratégicas de GN. 

Garantir, através da sua atividade reguladora, a exigência de 

condições que permitam satisfazer, de forma eficiente, a procura de 

eletricidade e GN. 

Promover, enquanto entidade reguladora e nos termos previstos pela 

legislação aplicável, a concorrência entre os agentes intervenientes 

nos mercados 

Promover intercâmbios conjuntos de eletricidade e gás e a atribuição 

de capacidade transfronteiriça, permitindo um adequado nível de 

capacidade de interligação. 

APA Monitorizar a evolução da presença das FER no perfil energético 

nacional. 
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Entidade Diretrizes para a Governança 

REN Assegurar a capacidade a longo prazo da RNTGN, contribuindo para a 

segurança do abastecimento. 

Divulgar, de forma célere e não discriminatória, informação sobre 

factos suscetíveis de influenciar o regular funcionamento do mercado 

ou a formação dos preços. 

Desenvolver, com a regularidade necessária, os estudos de suporte 

ao planeamento das necessidades de renovação e expansão da 

RNTGN. 

Entidades envolvidas 

na concretização do 

mercado europeu do 

gás e em particular 

das disposições no 

âmbito do SGRI. 

Reunir todos os esforços para a concretização do das iniciativas de 

harmonização do mercado. 

Desenvolver acordos bilaterais para a utilização de reservas de 

segurança a nível ibérico, nomeadamente no âmbito do da SGRI. 

Operadores de Rede 

de Distribuição 

Regional 

Assegurar a capacidade da respetiva rede de distribuição de GN, 

contribuindo para a segurança do abastecimento. 

Comercializadores  Assegurar a constituição e manutenção de reservas de segurança de 

GN de acordo com  a regulamentação em vigor. 

Desenvolver acordos de fornecimento com uma maior variedade de 

fornecedores. 
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5.2 FCD2 – Alterações Climáticas 

5.2.1 Tendências Criticas7 

 Redução da intensidade energética da economia nacional, mantendo-se acima da 

média europeia; 

 Aumento da eficiência carbónica da economia relacionado com o consumo de GN para 

produção elétrica; 

 Redução do preço das emissões de carbono pode estimular regresso às fósseis; 

 Subida das temperaturas médias e aumento da ocorrência de eventos climáticos 

extremos afetando o consumo de GN e a volatilidade dos preços; 

 Diminuição da pluviosidade afetando a produtividade das centrais hidroelétricas e 

consequentemente o consumo de GN; 

 Agravamento da vulnerabilidade da RNTIAT por aumento do nível do mar. 

 

5.2.2 SWOT 

Quadro 12 – Análise SWOT FCD2 – Alterações Climáticas 

Pontos Fortes  Pontos Fracos 

 GN com menor taxa de emissão de gases 

com efeito de estufa face a outros 

combustíveis fósseis. 

 Produção e transformação de energia e 

transportes principais responsáveis pelas 

emissões de GEE; 

 Proximidade de infraestruturas 

estruturantes da RNTIAT à orla costeira, 

exposta à subida do nível do mar, nas 

zonas de Sines e Figueira da Foz. Outras 

estruturas em zonas de risco de 

inundação e em risco de deslocamento 

de tubagem por efeito de cheias. 

Oportunidades  Ameaças 

 Perspetivas de redução das 

disponibilidades hídricas e consequente 

diminuição da contribuição da potência 

 Aumento de eventos climáticos 

extremos poderá afetar a volatilidade 

dos preços do GN; 

 Redução do preço das emissões de 

                                                 

 

7 Descrição detalhada no Anexo I 
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hídrica pode provocar o consumo de GN 

como fonte energética alternativa. 

 Medidas propostas a nível europeu para 

equilíbrio das licenças de emissão de 

carbono podem reequilibrar o mercado. 

carbono pode promover o recurso a 

combustíveis substitutos do GN para a 

produção de eletricidade. 

 

5.2.3 Avaliação Estratégica 

Este FCD foca-se na relevância do PDIRGN para o contributo nacional para a mitigação das AC 

e a descarbonização da economia, bem como nos efeitos das alterações climáticas (AC) sobre 

a RNTIAT. 

Economia de Baixo Carbono 

Os desenvolvimento da RNTIAT proposto pelo PDIRGN reforça as condições necessárias para a 

disponibilidade e redução do custo de uma fonte energética com menores emissões de GEE do 

os combustíveis fósseis (o GN) – designadamente para o setor elétrico e indústria - o que 

contribui para a descarbonização da economia alinhando-se com  os objetivos nacionais e 

europeus de combate às AC designadamente de redução das emissões de GEE (Europa 2020, 

Energia 2020, 2010, ENDS) e de substituição do petróleo e carvão na produção de eletricidade 

(Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

Também, vindo a verificar-se reduções na pluviosidade e um aumento da frequência de secas 

(Anexo I, ponto AI.2), com potencial redução da produtividade das centrais hidroelétricas, a 

existência de capacidade de armazenamento de GN oferece ao sistema elétrico nacional uma 

alternativa que permite garantir o abastecimento ininterrupto tal como previsto na estratégia 

Energia 2020.  

Ao mesmo tempo, o aumento da capacidade de armazenamento conferido pelo 

desenvolvimento do AS Carriço reforça a capacidade nacional para lidar com pontas de 

consumo (de GN e de eletricidade) gerados por eventos climáticos extremos o que contribui 

para a adaptação às AC e também para gerir a volatilidade dos preços criada por ondas de 

calor e picos de frio, garantindo a fiabilidade das tarifas do GN almejada pela Energia 2020 e 

pelo RNBC 2050, relevante aliás para a Equidade Social (capítulo 5.3). 

Por outro lado, a expansão da rede em geral e a 3ª ligação PT-ES em particular, permitem 

que a infraestrutura possa ser usada para a injeção e transporte de biometano o pode trazer 

uma dupla função à infraestrutura, otimizando o investimento realizado – em particular na 

eventualidade de uma redução dos consumos de GN por aumento das FER. 

Vulnerabilidade da Rede 
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O principal fator de vulnerabilidade da rede às AC prende-se com a subida do nível do mar 

(Anexo I, ponto AI.2) já que algumas componentes estruturantes da rede, e em particular o 

TGNL de Sines estão vulneráveis a esta situação. Neste contexto, a criação de pontos de 

aprovisionamento alternativos a Sines (3ª ligação PT-ES) e o aumento da capacidade de 

transporte e armazenamento (EC Carregado e desenvolvimento do AS Carriço) permitem 

reduzir a vulnerabilidade da rede às AC. No entanto, o único ponto de entrada de GNL no país 

continua numa situação de vulnerabilidade que deve ser monitorizada e mitigada. 

A implementação de estrutura em anel materializada pelo gasoduto Carriço-Cantanhede 

constitui também uma medida de adaptação às AC pois a redundância criada permite reduzir 

a vulnerabilidade da rede a perturbações no funcionamento da infraestrutura provocada por 

eventos climáticos extremos. Esta intervenção alinha-se com as recomendações constantes no 

Relatório Setorial para a Energia da ENAAC (ENAAC, 2012). 
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5.2.4 Diretrizes de Planeamento e de Monitorização de nível estratégico 

Quadro 13 -  Síntese da avaliação e diretrizes de planeamento e gestão – FCD Alterações Climáticas  

Critério de 

Avaliação 
Oportunidade 

Componentes do PDIRGN 

associadas 
Diretrizes de Planeamento e Gestão 

ECONOMIA DE BAIXO 

CARBONO 

Redução das emissões de GEE nacionais 

por aumento da disponibilidade de GN 

como alternativa a outros combustíveis 

fósseis com fatores de emissão de GEE 

mais elevados. 

Desenvolvimento do AS Carriço; 

Construção EC Carregado; 

3ª ligação PT-ES. 

Acompanhar a publicação ou solicitar às autoridades 

competentes a elaboração de relatórios de 

monitorização das emissões de GEE. 

Contribuição para a adaptação às AC do 

SNGN e do Sistema Elétrico Nacional por 

aumento da capacidade de transporte e 

armazenamento que permite lidar com 

picos de procura, variabilidade de preços 

e períodos de seca.  

Desenvolvimento do AS Carriço; 

3ª ligação PT-ES; 

Construção EC Carregado; 

Construção do Gasoduto Carriço-

Cantanhede; 

 

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. 

Acompanhar a publicação ou solicitar a elaboração 

de relatórios de monitorização de eventos climáticos 

extremos. 

Aproveitamento das infraestruturas para a 

injeção e o transporte de biometano. 

Desenvolvimento do AS Carriço; 

Construção do Gasoduto Carriço-

Desenvolver investigação no sentido de auferir o 

potencial tecnológico, a viabilidade financeira e as 

mais-valias da utilização da infraestrutura de GN 
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Cantanhede; 

Construção EC Carregado; 

3ª ligação PT-ES. 

para outros usos complementares.  

VULNERABILIDADE DA 

REDE  

Redução da vulnerabilidade da RNTIAT à 

subida do nível do mar por criação de 

alternativas ao TGNL e aumento da 

capacidade de armazenamento. 

3ª ligação PT-ES; 

Desenvolvimento do AS Carriço; 

Construção do Gasoduto Carriço-

Cantanhede; 

Construção EC Carregado; 

Garantir que, ao nível de projeto, são adotadas as 

melhores práticas de adaptação às AC, 

nomeadamente as recomendadas em ENAAC, 2012. 

 Redução da vulnerabilidade do SNGN às 

AC por reforço da redundância da rede. 

3ª ligação PT-ES 

Construção do Gasoduto Carriço-

Cantanhede; 

Garantir que, ao nível de projeto, são adotadas as 

melhores práticas de adaptação às AC, 

nomeadamente as recomendadas em ENAAC, 2012. 
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Critério de 

Avaliação 
Risco 

Componentes 

do PDIRGN 

associadas 

Diretrizes de Planeamento e Gestão 

VULNERABILIDADE DA 

REDE  

Manutenção da 

vulnerabilidade do TGNL 

Sines à subida do nível do 

mar 

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

AC, nomeadamente as recomendadas em ENAAC, 2012 e em particular no TGNL Sines. 

Incorporar a monitorização dos efeitos das AC no plano de avaliação e controlo do 

PDIRGN. 

Desenvolver cenários climáticos de curto e longo prazo com a escala adequada e 

fornecer informação útil aos interessados (previsto na ENAAC, 2012). 

Rever, sempre que necessário, os critérios de dimensionamento das infraestruturas 

para aumentar a sua resiliência às alterações climáticas (previsto na ENAAC, 2012). 

Acompanhar a publicação ou solicitar a elaboração de relatórios de monitorização da 

subida do nível do mar em Portugal. 
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Quadro 14 – Diretrizes de monitorização – FCD Alterações Climáticas 

Diretriz de Monitorização Indicadores de Monitorização 

Monitorizar a evolução das emissões de GEE nacionais e da intensidade 

carbónica da economia. 

Emissões de GEE (ton CO2 ou equivalente); 

Intensidade carbónica da economia (ton CO2/M€) 

Monitorizar a evolução das temperaturas médias, máximas e mínimas e a 

frequência de eventos climáticos extremos (picos de frio e ondas de 

calor). 

Temperaturas médias, máximas e mínimas (ºC); 

Frequência de picos de frio e ondas de calor. 

Monitorizar a produtividade das centrais hidroelétricas e outras unidades 

produtoras de eletricidade com origem em FER. 

Produtividade das unidades produtoras de eletricidade com origem em FER 

por tipo (GWh/ano). 

Monitorizar o grau de vulnerabilidade da rede às AC, designadamente do 

TGNL Sines à subida do nível do mar e das zonas baixas ao risco de 

inundação e abatimento.  

Nível médio do mar. 
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5.2.5 Quadro de Governança 

Quadro 15 – Quadro de Governança – FCD Alterações Climáticas  

Entidade Diretrizes para a Governança 

Direção-Geral do 

Território  

Monitorizar a subida do nível médio do mar  

Instituto Português 

do Mar e da 

Atmosfera 

Monitorizar a evolução das temperaturas médias, máximas e mínimas e 

a frequência de eventos climáticos extremos. 

Desenvolver cenários climáticos de curto e longo prazo com a escala 

adequada e fornecer informação útil aos interessados (previsto na 

ENAAC, 2012). 

APA Monitorizar a evolução das emissões de GEE nacionais e disponibilizar 

a informação resultante. 

DGEG Conduzir a discussão da política energética e da matriz energética 

nacionais, considerando as AC. 

DGEG e ERSE Consciencializar os vários agentes intervenientes no SNGN para a 

necessidade e benefícios de adaptação às AC. 

Desenvolver orientações, regulamentos e normativos que promovam a 

adaptação da Rede e das suas diferentes componentes às AC. 

Realizar uma análise global do impacte das alterações climáticas no 

mercado de energia (ENAAC, 2012). 

CCDR Considerar nos instrumentos de gestão territorial as medidas 

necessárias para a adaptação e redução da vulnerabilidade da RNTIAT 

às AC. Câmaras Municipais 
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5.3 FCD3 – Legado Ambiental 

5.3.1 Tendências Criticas8 

 Aumento do preço de venda para o consumidor final (doméstico e industrial) acima da 

média europeia; 

 Aumento do consumo de GN, destacando-se o consumo pela indústria, setor primário e 

doméstico; 

 Assimetrias na cobertura do transporte em gasoduto, da rede de distribuição e – 

consequentemente – do acesso a preços competitivos pelo consumidor final; 

 Elevado nível de concentração torna mercado grossista do GN pouco competitivo. 

 

5.3.2 SWOT 

Quadro 16 – Análise SWOT FCD3 – Legado Ambiental 

Pontos Fortes  Pontos Fracos 

 GN estruturante para atividades 

económicas, designadamente o setor 

industrial pelo que se pode associar ao 

desenvolvimento económico regional. 

 Zonas de servidão associadas aos 

gasodutos potenciam investimento na 

biodiversidade e serviços dos 

ecossistemas 

 Redução de emissões de carbono por 

transição do carvão ou fuelóleo para gás 

 Preço do GN para o consumidor final 

doméstico, em paridade de poder de 

compra, mais alto da europa em muito 

por causa dos custos associados à rede 

de distribuição; 

 Assimetrias territoriais na cobertura da 

rede de gasoduto e, consequentemente, 

dos preços finais do GN. 

Oportunidades  Ameaças 

 Redução das tarifas finais para os 

pequenos consumidores através da 

redução dos custos de aprovisionamento 

e associados às operações de 

distribuição e comercialização. 

 Zonas atravessadas pela RNTIAT com 

valores naturais e patrimoniais cuja 

valorização pode ser potenciada ao nível 

 Potencial fragmentação de habitats e 

degradação de serviços dos 

ecossistemas, incluindo serviços 

culturais assocados ao património 

cultural. 

 Reduzida concorrência no mercado 

grossista do GN ameaça a redução dos 

                                                 

 

8 Descrição detalhada no Anexo I 
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do projeto. preços para os clientes finais. 

 

 

5.3.3 Avaliação Estratégica 

Este FCD foca-se na avaliação do contributo da expansão da RNTIAT para o desenvolvimento 

social e territorial equitativo, para a valorização da biodiversidade e dos serviços dos 

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

cultural. 

Equidade Social 

Do ponto de vista do critério equidade social, o reforço da capacidade de abastecimento 

concretizado pela construção da 3ª Interligação PT-ES, da EC do Carregado e do 

desenvolvimento do AS do Carriço, no âmbito do PDIRGN, constitui uma oportunidades para a 

redução da vulnerabilidade dos utilizadores finais a falhas de abastecimento. Esta 

oportunidade alinha-se com os princípios assinalados do documento Energia 2020 (2010), 

nomeadamente a preocupação de assegurar a disponibilidade física e interrupta de produtos e 

serviços energéticos contribuindo no domínio social. 

O PDIRGN consubstancia, também, a oportunidade de redução do preço do GN para o 

consumidor final, em particular na zona Nordeste onde, até agora, se verificam custos 

relativamente mais altos, na medida em que as intervenções previstas no PDIRGN influem 

diretamente nas grandes componentes das tarifas de venda do GN: 

o Distribuição (46% da tarifa final em 20139) - através do reforço da cobertura 

nacional pela rede de transporte, graças à 3ª ligação PT-ES que leva o gasoduto à 

região Nordeste atualmente servida por Unidade Autónoma de GNL (UAG) - 

associada a custos finais mais elevados; 

o Energia9 (38% da tarifa final em 2013) que é associada aos seguintes custos: 

 Aprovisionamento de gás (31% da tarifa) - para o qual o plano potencia a 

melhoria das condições negociais na medida em que reforça da capacidade de 

importação do TGNL Sines e contribui para a diversificação de origens de GN, 

através da 3ª ligação PT-ES e da integração no mercado europeu do gás e em 

                                                 

 

9 Ver Anexo I, ponto AI.3 
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particular na SGRI o que poderá também reduzir os custos grossistas de 

importação;  

 TGNL Sines e Armazenamento subterrâneo (7% da tarifa) - para os quais o 

plano prevê o aumento de capacidade através da construção da EC do 

Carregado e do desenvolvimento do AS do Carriço, o que poderá resultar na 

redução dos custos marginais para o consumidor. 

o Comercialização (14% da tarifa final em 2013): o PDIRGN potencia o aumento da 

concorrência no mercado da distribuição e comercialização por agilizar a 

integração no mercado europeu do gás e em particular no mercado Portugal-

Espanha-França (SGRI) através da concretização da 3ª ligação PT-ES. Desta forma, 

potencia-se o acesso a um número mais alargado de operadores da rede de 

distribuição e de comercializadores de GN o que, à partida, deverá promover o 

acesso a preços mais baixos para o cliente final. 

Importa referir que, segundo parecer da ERSE ao PDIRGN, datado de 10 de dezembro de 2013, 

o impacto tarifário médio dos investimentos previstos, determinado para o conjunto de todos 

os consumidores, cifra-se entre +0,32% e +0,64% do correspondente valor do preço final médio 

do GN, para níveis de comparticipação de fundos comunitários atribuídos à realização da 3ª 

interligação PT-ES de 50% e 0%, respetivamente. Assim, o potencial de redução do custo 

médio do GN para o consumidor final promovido pelo PDIRGN deverá ultrapassa os custos 

associados ao investimento nacional que estes mesmos consumidores terão de suportar. 

A redução dos custos da energia alinha-se com as orientações presentes nos documentos 

Roteiro para a Energia 2050 (2011) e Energia 2020 (2010): proporcionar aos consumidores 

preços comportáveis, mais eficazes e fiáveis. 

No seguimento da eventual redução dos custos médios do GN, poderá também ser potenciada 

competitividade das atividades económicas, nomeadamente da indústria, o que poderá 

resultar em inúmeros impactes cumulativos positivos para o desenvolvimento territorial, 

económico e social. No entanto, é essencial que a redução dos custos a montante do SNGN 

efetivamente se reflita na tarifa do consumidor final e que não fique retida em mais-valias 

para os diversos agentes do SNGN, designadamente os comercializadores e outros agentes não 

regulados. 

Poder-se-ia concluir que o contributo do PDIRGN para o desenvolvimento socioeconómico 

poderá vir a constituir uma força motriz no aumento da pressão territorial do ponto de vista 

do ordenamento do território. No entanto, este desenvolvimento depende de inúmeros outros 

fatores conjunturais e externos ao alcance do PDIRGN, que se enquadram naturalmente no 

papel e função dos instrumentos de gestão e ordenamento territorial. 
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Por outro lado, destaca-se, a manutenção das assimetrias de distribuição da rede de 

transporte, deficitária na região Sul do País (Alentejo e Algarve), mantendo-se a necessidade 

de abastecimento por UAG, o que conduz a disparidades em termos de cobertura da 

distribuição e de preços finais, não contribuindo para os princípios de equidade social e 

territorial explanados na ENPSIS e no PNPOT.  

O parecer da ERSE acima referido alerta também para a necessidade de a concretização da 3ª 

interligação PT-ES não antecipar o reforço de interligação Espanha-França. Reconhecendo 

que, do ponto de vista estratégico, faz todo o sentido a articulação destes dois investimentos, 

a não concretização da 3a ligação PT-ES, leva a que a atual cobertura da rede de transporte e 

consequente iniquidade de tarifas de GN se mantenha. Por este motivo, considera-se 

importante considerar um cenário de não concretização desta 3ª ligação com o intuito de 

desenvolver soluções alternativas que permitam mitigar esta situação. 

Por fim, é de salientar também os potenciais riscos de segurança associados à expansão das 

infraestruturas de armazenamento, transporte e distribuição de GN, nomeadamente o risco 

de explosão e vazamento ou outro tipo de acidentes que envolvam substâncias perigosas. 

Apesar de nos últimos 6 anos não se ter verificado qualquer situação de emergência na rede 

de transporte (Anexo I, ponto AI.3) este tipo de situação determinam riscos para a saúde 

humana e deverão ser acautelados ao nível do projeto. Ressalva-se uma análise mais 

detalhada no nível 2 (capítulo 6.3.1.2). 

Por outro lado, no que diz respeito à saúde humana destaca-se ainda a oportunidade de 

aumento de consumo de uma fonte de energia menos poluente (alternativa energética ao 

carvão ou fuelóleo para a produção de eletricidade) constituindo uma oportunidade para a 

melhoria da qualidade do ar e consequentemente da saúde pública corroborando as orientações 

do documento RNBC 2050.  

 

Serviços dos ecossistemas e valorização do património cultural 

Do ponto de vista do serviços dos ecossistemas (SE), o PDIRGN integra potenciais riscos de 

fragmentação de ecossistemas e de degradação dos serviços por estes prestados quando os 

mesmo não sejam devidamente acautelados, resultante da concretização das infraestruturas 

lineares previstas – não só pela fragmentação do habitat e alterações do coberto vegetal 

como também pelos riscos tecnológicos inerentes ao GN identificados numa análise mais 

detalhada no nível 2. Merece particular destaque do ponto de vista estratégico a região do 

Alto Douro Vinhateiro de Valor Universal Excecional reconhecido pela UNESCO e cujos 

ecossistemas suportam atividades económicas e culturais de reconhecido valor. Forçosamente 

haverá o atravessamento da Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro pelo 



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL  PÁGINA 67 DE 251 

gasoduto Celorico-Vale de Frades pelo que se recomenda que os respetivos impactes 

negativos sejam mitigados à escala do projeto. 

 

Segundo a análise realizada no nível 2 desta avaliação, não se registam riscos significativos 

para os recursos geológicos e hídricos, pese embora a proximidade a concessões e direitos de 

prospeção e pesquisa. Relativamente ao património cultural, conclui-se que o impacte sobre a 

maioria dos bens imóveis classificados e em vias de classificação potencialmente afetados 

pode ser mitigado ao nível do projeto. Assim, destaca-se a oportunidade de aumento do 

conhecimento científico relativamente a elementos desconhecidos, aquando dos 

levantamentos necessários para a concretização dos projetos. A confirmação no terreno das 

potencialidades dos recursos identificados, bem como a sua localização absoluta, são 

determinantes para a valorização dos mesmos. 

É importante referir que os vários agentes relevantes para a concretização do PDIRGN podem 

promover iniciativas para dinamizar as atividades económicas locais que explorem 

sustentavelmente o espaço intervencionado, desta forma não só se evitam, ou reduzem, 

potenciais impactos negativos, através do restauro dos SE, mas também, são geradas 

oportunidades para a valorização ativa dos recursos endógenos, numa ótica de 

sustentabilidade social e partilha de benefícios. 

A titulo de exemplo destacam-se potenciais oportunidades de valorização dos SE e do 

património cultural a diferentes escalas resultantes da exploração sustentável da área de 

servidão criada pelos gasodutos – por exemplo a criação de corredores verdes ou de hortas 

urbanas locais. Estas soluções devem ser encontradas e implementadas através da 

mobilização e envolvimento dos stakeholders locais para identificar as prioridades para a 

valorização dos SE e do património cultural.  

Desta forma, o plano irá ao encontro das orientações  de documentos de referencia como  

Biodiversidade 2020, CPPMCN, ENCNB, ENDS, PNPOT e PSRN 2000, que destacam a aposta no 

potencial de inovação da recuperação dos ecossistemas, das infraestruturas verdes e do 

património cultural, bem como na salvaguarda e valorização dos mesmos, envolvendo a 

comunidade. 
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5.3.4 Diretrizes de Planeamento e de Monitorização de nível estratégico 

Quadro 17 -  Síntese da avaliação e diretrizes de planeamento e gestão – FCD Legado Ambiental  

Critério de 

Avaliação 
Oportunidade 

Componentes do 

PDIRGN associadas 
Diretrizes de Planeamento e Gestão 

EQUIDADE SOCIAL Redução da vulnerabilidade dos utilizadores finais 

a falhas de abastecimento, por reforço da 

capacidade de armazenamento e pela criação de 

alternativas de transporte. 

3ª Interligação PT-ES ; 

Construção da EC do 

Carregado; 

Desenvolvimento do 

AS do Carriço; 

Gasoduto Carriço-

Cantanhede. 

Assegurar a realização das intervenções previstas no 

plano que reforçam a capacidade de armazenamento e 

a criação de alternativas de transporte. 

Desenvolvimento económico e social por redução 

dos preço do GN para o consumidor final, 

resultante do reforço da capacidade de 

armazenamento, aumento da cobertura da rede de 

transporte, da capacidade de aprovisionamento e 

do aumento da concorrência ao nível da 

distribuição e comercialização. 

Construção da EC do 

Carregado; 

3ª Interligação PT-ES; 

Construção do 

Gasoduto Carriço-

Cantanhede; 

Acompanhar a evolução das tarifas para o consumidor 

final e em particular das componentes associadas à 

RNTIAT. 

Otimizar os custos associados à RNTIAT e garantir que 

este esforço se reflete na tarifa imputada ao 

consumidor final. 
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Melhoria na qualidade do ar e consequentemente 

na saúde pública, por reforço de uma fonte 

alternativa de energia menos poluente. 

Desenvolvimento do 

AS do Carriço. 
Sensibilizar os agentes relevantes do setor elétrico 

para os benefícios do GN em oposição aos derivados do 

petróleo. 

Introdução de incentivos económicos que promovam a 

utilização dos combustíveis menos poluentes. 

SERVIÇOS DOS 

ECOSSISTEMAS  

E 

VALORIZAÇÃO  DO 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Aprofundamento do conhecimento sobre os 

recursos naturais e culturais existentes e 

valorizáveis nas áreas afetadas pelos projetos 

previstos. 

 Apoiar iniciativas para dinamizar as atividades 

económicas locais que explorem sustentavelmente o 

espaço intervencionado. 

Contribuir para a valorização ativa dos recursos 

endógenos, numa ótica de sustentabilidade social e 

partilha de benefícios. 

Mobilizar e envolver os stakeholders locais para 

identificar as prioridades para a valorização dos SE e 

do património cultural que possam ser dinamizadas 

pela implementação e gestão do PDIRGN. 
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Critério de 

Avaliação 
Risco 

Componentes do 

PDIRGN associadas 
Diretrizes de Planeamento e Gestão 

EQUIDADE SOCIAL Manutenção das assimetrias de distribuição da 

rede, deficitária na região sul do País, conduzindo 

a disparidades em termos e cobertura da 

distribuição e preços finais. 

3ª Interligação PT-ES. 

Ponderar a longo prazo soluções que mitiguem ou 

eliminem as assimetrias identificados na região sul do 

país. 

Manutenção das atuais assimetrias de distribuição 

da rede, caso a 3a ligação PT-ES não se concretize. 

Considerar um cenário de não concretização ou 

concretização parcial das disposições no âmbito do 

SGRI e da 3ª ligação PT-ES e prever alternativas para 

colmatar as atuais assimetrias na distribuição da rede 

de transporte pelo País. 

Riscos para saúde humana, 

por risco de explosão e vazamento ou outro tipo 

de acidentes que envolvam substâncias perigosas.  

Construção da EC do 

Carregado; 

3ª Interligação PT-ES; 

Construção do 

Gasoduto Carriço-

Cantanhede; 

Desenvolvimento do 

Incluir nos EIA uma análise de risco de acidentes com 

repercussões sobre o homem e o ambiente. 

Garantir que ao nível do projeto são aplicadas todas as 

medidas de segurança necessárias, designadamente as 

referidas no capítulo 6.3.1. 

SERVIÇOS DOS 

ECOSSISTEMAS  

Risco de fragmentação de ecossistemas e de 

degradação dos serviços por estes prestados 

resultante da criação de infraestruturas lineares e 

Em fase de avaliação de impacte ambiental deverão 

ser avaliados os impactes de fragmentação e do efeito 

barreira, bem como os seus efeitos cumulativos – 
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E 

VALORIZAÇÃO  DO 

PATRIMÓNIO 

dos riscos tecnológicos associados. 

 

AS do Carriço. nomeadamente sobre a RAN e REN - de forma a que se 

possa encontrar soluções que minimizem de forma 

efetiva os danos nos ecossistemas e nos serviços por 

eles prestados – designadamente as medidas referidas 

nos capítulos 6.3.3, 6.3.4 e 6.3.5. 

Risco de afetação degradação dos serviços dos 

ecossistemas e do património cultural por  

implementação de infraestruturas ou instalações e 

por proximidade a riscos naturais e tecnológicos 

envolvendo substâncias perigosas. 

Evitar a implementação de infraestruturas ou 

instalações, em áreas sensíveis e de valor patrimonial. 

Reduzir, ou compensar, potenciais impactos negativos, 

através do restauro dos SE e do património afetado, 

nomeadamente através das medidas de mitigação 

referidas nos capítulos 6.3.4 e 6.3.5. 

 



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL               PÁGINA 72 DE 251 

Quadro 18 – Diretrizes de monitorização – FCD Legado Ambiental 

Diretriz de Monitorização Indicadores de Monitorização 

Monitorizar a vulnerabilidade dos 

utilizadores finais a falhas de 

abastecimento. 

Número médio de interrupções por 1000 clientes. 

Duração média das interrupções 

(min/interrupção). 

Monitorizar a evolução das tarifas finais e 

em particular a evolução do contributo 

da REN para a redução do preço 

imputado ao consumidor final. 

Evolução das tarifas para o consumidor final (€). 

Evolução das várias componentes das tarifas para 

o consumidor final (€). 

Sistematização de resultados 

provenientes de estudos realizados ou em 

curso na área da saúde, no domínio das 

alternativas tecnológicas, e nas áreas do 

património e da conservação da 

natureza. 

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. 

 

Monitorizar a cobertura nacional e 

regional da rede de abastecimento de GN 

Proporção de população e industrias servida por 

GN proveniente de gasoduto (excluindo 

distribuição por unidade autónoma) (%) 

Monitorização do número de acidentes 

com impactes da saúde humana, nos 

ecossistemas e no património cultural 

Ocorrência de acidentes resultantes do transporte 

armazenamento e distribuição do GN. 

Monitorização da mobilização e 

envolvimento dos stakeholders locais 

para identificar as prioridades para a 

valorização dos SE e do património 

cultural. 

Descrição de iniciativas de envolvimento, 

divulgação e negociação em termos de risco com 

a comunidade. 

Monitorizar a implementação de 

infraestruturas ou instalações, em áreas 

sensíveis e de valor patrimonial. 

 

Impacte de infraestruturas em áreas definidas 

como:  

- Áreas sensíveis, nos termos da legislação em 

vigor (p.e. Rede de Áreas Protegidas, Rede 

Natura 2000); 
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- Zonas de características paisagísticas de 

relevância nacional ou regional (p.e. 

Património Mundial - Unesco); 

- Elementos patrimoniais classificados e 

respetivas áreas de proteção e zonas 

especiais de proteção, desde que 

identificáveis à macro-escala e fora dos 

centros urbanos. 

- Servidões e restrições ao uso do solo, figuras 

de ordenamento, em particular as 

decorrentes de instrumentos de planeamento; 

- Áreas urbanas, turísticas, industriais, de uso 

público relevante, de equipamentos com 

elevado grau de sensibilidade, desde que 

significativos à macro-escala. 

5.3.5 Quadro de Governança 

Quadro 19 – Quadro de Governança – FCD Legado Ambiental 

Entidade Diretrizes para a Governança 

ERSE Incentivar e promover ativamente o consumo de GN em 

substituição de fontes de energia mais poluentes.  

Proteger os direitos e os interesses dos consumidores, em 

particular dos clientes finais economicamente vulneráveis, 

em relação a preços, à forma e qualidade da prestação de 

serviços, promovendo a sua informação, esclarecimento e 

formação. 

Mobilizar os restantes intervenientes do SNGN para a 

redução das tarifas de GN do consumidor final. 

Monitorizar a qualidade do serviço e as tarifas praticadas, 

em colaboração com os operadores das redes, e divulgar a 

informação recolhida. 

Secretaria de Estado da Energia 

e DGEG 

Promoção da adequada cobertura do território nacional 

com infraestruturas de GN. 

APA 

 

Acompanhar a monitorização do plano. 

Colaborar na conceção de ações preventivas e de mitigação 

de impactes, bem como de valorização do património 
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Entidade Diretrizes para a Governança 

natural e cultural existente. 

ICNF Acompanhar a monitorização do plano. 

Colaborar na conceção de ações preventivas e de mitigação 

de impactes, bem como de valorização do património 

natural e cultural existente. 

Participar ativamente e contribuir para a mobilização de 

outros agentes nos processos e iniciativas de valorização 

e/ou exploração sustentável dos serviços dos ecossistemas 

e do património cultural. 

Entidades intervenientes na 

concretização do mercado 

europeu do gás e em particular 

a SGRI 

Reunir todos os esforços para a concretização das 

iniciativas necessárias à harmonização e implementação do 

mercado de gás da região Sul (Portugal – Espanha - França. 

REN Otimizar os custos associados à RNTIAT e garantir que este 

esforço se reflete na tarifa imputada ao consumidor final. 

Estabelecer constante diálogo com as entidades 

competentes do âmbito da utilização do território. 

Mobilização e envolvimento das partes locais interessadas 

para: 

- os benefícios do GN em oposição aos derivados do 

petróleo; 

- identificar as prioridades para a valorização dos SE e do 

património cultural. 

Evitar a implementação de infraestruturas ou instalações, 

em áreas sensíveis e de valor patrimonial. 

Mitigar potenciais impactos negativos, através do restauro 

dos SE e do património afetado. 

Autoridade Nacional de 

Proteção Civil 

Disponibilizar dados para a monitorização da saúde humana 

por risco de proximidade às infraestruturas ou instalações 
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Entidade Diretrizes para a Governança 

previstas no plano. 

Direções Regionais de Cultura Participar ativamente e contribuir para a mobilização de 

outros agentes nos processos e iniciativas de valorização 

e/ou exploração sustentável dos serviços dos ecossistemas 

e do património cultural. 

Autoridades Centrais e Locais 

Autarquias 

Operadores de Rede de 

Distribuição Local 

Assegurar a exploração e manutenção das capacidades de 

armazenamento, bem como das infraestruturas de 

superfície em condições de segurança, fiabilidade e 

qualidade de serviço. 

Comercializadores de Último 

Recurso 

 

Prestar o serviço público de fornecimento de GN aos 

clientes enquanto vigorarem as tarifas reguladas ou as 

tarifas transitórias legalmente estabelecidas e, após a 

extinção destas, fornecer GN aos clientes finais 

economicamente vulneráveis. 

Assegurar o fornecimento de GN em locais onde não exista 

oferta dos comercializadores de GN em regime de 

mercado, pelo tempo em que essa ausência de oferta se 

mantenha. 

Refletir na tarifa imputada ao consumidor final as reduções 

de custos que possam resultar da implementação do 

PDIRGN. 

ONGs  

 

Acompanhar a monitorização do plano . 

Participar ativamente e contribuir para a mobilização de 

outros agentes nos processos de consulta pública e 

iniciativas de valorização dos serviços dos ecossistemas e 

do património cultural. 

Consumidores Acompanhar a monitorização do plano . 

Participar ativamente e contribuir para a mobilização de 

outros agentes nos processos de consulta publica e 

iniciativas de valorização e/ou exploração sustentável dos 
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Entidade Diretrizes para a Governança 

serviços dos ecossistemas e do património cultural. 
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6 Nível 2 - AAE de base AIA 

6.1 Introdução 

O presente capítulo representa o designado “Nível 2” da avaliação ambiental do PDIRGN 

2014-2023, cujo objetivo é o de aplicar uma metodologia de AAE de base AIA à avaliação do 

plano. Esta metodologia justifica-se no caso do PDIRGN 2014-2023 uma vez que o plano 

apresenta sobretudo uma proposta de projetos, tendo já ultrapassado a fase de definição 

estratégica. Neste capítulo analisam-se e avaliam-se os potenciais efeitos ambientais 

significativos associados aos vários projetos enquadrados no Plano e que não foram ainda 

sujeitos a AIA. Esses projetos, já identificados como constituindo o âmbito de aplicação do 

Nível 2 (ver capítulo 3.2) são os seguintes: 

 10ª caverna (dependente de concessão); 

 Gasoduto Celorico da Beira-Vale de Frades; 

 Estação de compressão (EC) do Lote 6; 

 Duplicação da secção do gasoduto entre Cantanhede e Mangualde; 

 Gasoduto de ligação em anel entre Carriço e Cantanhede. 

Como já se referiu em 3.2 a EC do Lote 6 pode eventualmente não estar sujeita a AIA. 

Contudo o seu licenciamento para efeitos da Declaração de Utilidade Pública será sempre 

instruído com um Estudo de Enquadramento Ambiental, com estrutura e conteúdo similar ao 

de um EIA. 

O Relatório dos Fatores Críticos de Decisão identificou seis problemas ambientais 

significativos. Os pareceres recebidos das entidades consultadas confirmaram, de uma forma 

geral, essa identificação. No Quadro 20 relacionam-se esses problemas com as QA 

identificadas no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

58/2011, de 4 de maio. 

Refira-se que no Nível 2 de avaliação ambiental do PDIRGN 2014-2023 não surgem problemas 

ambientais significativos enquadrados nas QA Atmosfera e Fatores Climáticos. 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), cujo regime jurídico se encontra estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo  Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

abril, que o república, inclui um conjunto de áreas com objetivos de proteção dos recursos 

naturais água e solo, de prevenção e redução dos efeitos da degradação da recarga de 

aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de 

movimentos de massa em vertentes e de contribuição para a conectividade e coerência 
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ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza. Com exceção do risco de 

movimentos de massa em vertentes, que não é previsível, os restantes aspetos são abordados  

nas subsecções relativas aos Recursos Geológicos (aquíferos), Solo, Recursos Hídricos e 

Biodiversidade. As áreas de REN deverão ser consideradas na otimização de traçados e, 

quando for o caso, na comparação de alternativas. As medidas de mitigação para os 

potenciais impactes negativos nos aspetos referidos, a pormenorizar em sede de AIA, deverão 

ser sistematizadas nos futuros EIA no que se refere à ocupação das áreas de REN.  

O capítulo estrutura-se, para além desta introdução, nas seguintes quatro secções: 

 Problemas ambientais significativos (capítulo 6.2); 

 Mitigação (capítulo 6.3); 

 Avaliação dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do Plano 

(capítulo 6.4); 

 Monitorização (capítulo 6.5). 

Cada uma destas secções apresenta-se dividida em subsecções correspondentes aos problemas 

ambientais constantes da primeira coluna do Quadro 20. 

Quadro 20 - Relação dos problemas ambientais significativos (Nível 2) com as QA 

Problemas ambientais significativos (Nível 2) QA – Questões ambientais 

Riscos 

População 

Saúde humana 

Bens materiais 

Recursos geológicos 

Água 

Bens materiais 

Paisagem 

Solo Solo 

Recursos Hídricos  Água 

Biodiversidade 

Biodiversidade 

Fauna 

Flora 

Paisagem 

População, atividades económicas e 

infraestruturas 

População 

Bens materiais 
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Problemas ambientais significativos (Nível 2) QA – Questões ambientais 

Património cultural 
Património cultural 

Paisagem 

 

No capítulo 6.2 descrevem-se os problemas ambientais significativos que podem ser causados 

pela construção ou exploração dos projetos previstos. Neste capítulo é referido, sempre que 

adequado, o enquadramento legislativo de cada um dos problemas ambientais. 

O capítulo 6.2 inclui ainda, sempre que pertinente, uma caracterização do ambiente 

potencialmente afetado pelos projetos. No caso dos gasodutos previstos foram definidas duas 

áreas de estudo (AE): 

 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. 

Ao longo deste capítulo serão apresentadas, a escalas variáveis entre cerca de 1:500.000 e 

1:2.500.000, diversas figuras que representam aspetos pertinentes destas áreas de estudo. 

A mitigação é objeto do capítulo 6.3. A mitigação é usualmente definida como o conjunto de 

medidas para evitar, minimizar ou compensar impactes negativos e, sempre que apropriado 

incorporar essas medidas em planos ou sistemas de gestão. Mais recentemente, tem vindo a 

ser assumido que a mitigação inclui a valorização dos benefícios, ambientais e sociais, que um 

projeto ou plano possa trazer e que uma boa prática de mitigação deve obedecer a uma 

hierarquia (Jesus, 2013): 

 Valorizar os efeitos positivos (e outros benefícios); 

 Evitar os efeitos negativos na máxima extensão possível; 

 Minimizar (ou reduzir) o que não pode ser evitado; 

 Remediar (ou restaurar) o que não pode ser reduzido; 

 Compensar o que não pode ser remediado. 

O capítulo 6.4 inclui uma avaliação dos efeitos significativos decorrentes da aplicação do 

plano, assumindo que as medidas de mitigação identificadas no capítulo 6.3 são aplicadas.  

Finalmente, o capítulo 6.5 aborda a monitorização dos efeitos dos projetos previstos no 

Plano. A monitorização pode ser definida como o conjunto de atividades de “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)” 
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(Morrison-Saunders, Marshall e Arts, 2007), permitindo a avaliação da conformidade com as 

normas, previsões ou expectativas, bem como do desempenho ambiental da atividade, a 

gestão dos impactes e a comunicação com as partes interessadas.  

O capítulo 6.5 identifica, de forma preliminar, os programas de monitorização a desenvolver 

na fase de AIA dos projetos. 

A estrutura e conteúdo deste capítulo têm um paralelo evidente com as fases típicas de uma 

AIA. Os resultados apresentados procuram aliás constituir um enquadramento para a AIA de 

futuros projetos. 

Os resultados da análise efetuada constituem um contributo para a definição do âmbito, 

formal ou informal, dos estudos de impacte ambiental dos projetos previstos no PDIRGN 2014-

2023. 

 

6.2 Problemas ambientais significativos 

6.2.1 Riscos 

6.2.1.1 Enquadramento legal 

O Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, estabelece um regime que visa preservar e 

proteger a qualidade do ambiente e a saúde humana, garantindo a prevenção de acidentes 

graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências através de 

medidas de ação preventiva, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 

2003/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro. 

Dos projetos objeto de avaliação no 2.º nível apenas a instalação em que se insere o projeto 

da 10ª caverna de armazenagem está abrangido pelo regime de prevenção de acidentes 

graves que envolvam substâncias perigosas.  

Com efeito, de acordo com a alínea 2.d) do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de 

julho, excluem-se do âmbito de aplicação do referido decreto-lei: ”O transporte de 

substâncias perigosas em condutas, incluindo as estações de bombagem, no exterior dos 

estabelecimentos abrangidos pelo presente decreto-lei”. 

Na elaboração deste fator ambiental teve-se em consideração o Oficio da Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P, (APA, I.P.), com a referência n.º S01461-201401-DAIA.DAP, de 13 de janeiro 

de 2014, recebido na sequência do processo de consulta pública do RFCD. 
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Em seguida referem-se para a 10ª caverna de armazenagem subterrânea e para os 

gasodutos os principais perigos e problemas ambientais identificados, com base na consulta 

de EIA de projetos similares. 

6.2.1.2 Projeto da 10ª Caverna de armazenagem subterrânea 

Conforme referido, o projeto da 10ª caverna de armazenagem está abrangido pelo regime de 

prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho. 

No EIA do Projeto de Construção de Três Cavidades para Armazenamento Subterrâneo de Gás 

Natural (Coba, Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A., 2012) é efetuada uma análise de 

risco quantitativa, que se considera adequada e aplicável ao projeto da 10ª caverna de 

armazenagem objeto de avaliação no 2.º nível do presente RA. No Anexo VI apresenta-se um 

resumo dessa análise de risco.  

Transcrevem-se em seguida as principais conclusões sobre o nível de risco da instalação: 

 “O nível de risco associado à alteração inerente à construção de mais três cavidades 

subterrâneas nas instalações de armazenagem de GN do Carriço é classificado como 

reduzido ou insignificante ou seja, situa-se no domínio da aceitabilidade; 

 A frequência associada às várias situações perigosas suscetíveis de ocorrer (eventos 

iniciadores, nomeadamente roturas de equipamentos com a consequente perca de 

confinamento de substância perigosa), apresenta um nível extremamente remoto, o 

que contribuiu significativamente para os níveis de riscos obtidos.” 

Na perspetiva de um acidente poder causar danos significativos em instalações contíguas, 

nomeadamente nas instalações de armazenagem de gás e respetivas infraestruturas já 

existentes, existem situações em que se considera plausível a ocorrência de danos e, como 

consequência, a possibilidade de ocorrência de reações em cadeia. 

Para todas as situações referidas no EIA do Projeto de Construção de Três Cavidades para 

Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural (Coba, Consultores de Engenharia e Ambiente, 

S.A., 2012) é de salientar, que sendo a frequência dos cenários inferior a 1 x 10-5 por ano, 

trata-se de situações que se enquadram numa frequência extremamente remota ou seja, 

conceptualmente possível, mas extremamente improvável de ocorrer durante a vida útil da 

instalação. 

Do estudo efetuado transcrevem-se em seguida as principais conclusões do ponto de vista 

ambiental: 
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 “A rotura da tubagem, a qual se encontra enterrada, irá produzir uma libertação de 

GN, a qual em função do tipo de rotura poderá originar um jato de gás na vertical, 

horizontal ou oblíquo. Independentemente da direção, não se prevê a ocorrência de 

contaminação do ambiente, uma vez que o GN não tem características perigosas para 

os recetores ambientais. 

 Considerando que o gás é libertado na fase gasosa, a pressão elevada e, numa zona 

não muito profunda, não é previsível que este fique retido no solo, no entanto, em 

função da direção do jato, pode ocorrer migração de alguma quantidade de gás 

através do solo indo originar a ocorrência de libertações em áreas mais afastadas das 

instalações. 

 Em caso de incêndio, o fumo e gases produzidos afetarão a qualidade do ar no local, 

apenas temporariamente; 

 As águas de combate a incêndio não são passíveis de causar danos ao ambiente, uma 

vez que, além do GN não ser perigoso para o ambiente, a sua combustão é completa, 

não produzindo substâncias perigosas para solos ou recursos hídricos. 

Em conclusão, tendo em consideração o exposto, considera-se que o projeto em estudo, 

nomeadamente, a construção de três novas cavidades subterrâneas de GN, nas condições 

apresentadas neste relatório, não corresponde a um aumento do nível de risco da instalação, 

face à situação existente.” 

6.2.1.3 Gasodutos 

No EIA do Gasoduto Mangualde / Celorico / Guarda (Agri-Pro Ambiente, Consultores, S.A., 

2010) é efetuada uma análise de risco para o funcionamento do gasoduto Mangualde / 

Celorico / Guarda, com base na identificação das situações em que os acidentes poderão 

ocorrer, na avaliação do respetivo risco e na previsão das medidas de proteção. 

No referido EIA faz-se a avaliação dos principais riscos para a população, bens materiais e 

ambiente decorrentes de cenários de acidentes, fundamentalmente durante o período de 

funcionamento do gasoduto. No Anexo VIII apresenta-se um resumo dessa análise de risco. 

Em síntese e relativamente à avaliação dos efeitos no ambiente decorrentes do 

funcionamento dos gasodutos, as conclusões gerais da análise de risco efetuada para o EIA do 

Gasoduto Mangualde / Celorico / Guarda (Agri-Pro Ambiente, Consultores, S.A., 2010) são as 

seguintes: 

 As fugas de gás de maior porte, decorrem da rotura total da tubagem, 

principalmente, devido a impactes externos causados por máquinas e equipamentos 

de perfuração/escavação; 
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 É de salientar que, no sistema de transporte português, e até à data, apenas se 

verificou um incidente de que resultou a fuga incontrolada de gás natural, resultado 

de dano  tipo “pinhole” provocado por descarga atmosférica que atingiu a parede da 

tubagem, registando-se um índice de ocorrência inferior ao reportado pelo European 

Gas Incident Data Group (EGIG); 

 Os danos materiais dizem respeito à destruição parcial da infraestrutura de transporte 

(tubagem de gás natural); 

 Os danos pessoais circunscrevem-se aos casos de acidentes de trabalho com 

operadores; 

 Os danos ambientais poderão atingir relevância significativa devendo no entanto 

realçar-se que a probabilidade de ocorrência destes danos é diminuta, tal como 

referido no ponto relativo à Probabilidade do Incidente. A título indicativo é de 

referir que para a secção do gasoduto Mangualde / Celorico a probabilidade de 

ocorrência de uma fuga de gás natural estima-se em 1 vez cada 2 680 anos, enquanto 

para a secção Celorico / Guarda este probabilidade é estimada em 1 vez cada 255 

anos. De uma forma geral estes danos dizem respeito à contaminação atmosférica 

(gás natural, aumento localizado de temperatura em caso de inflamação). 

6.2.2 Recursos geológicos 

O conceito de recurso geológico tem vindo, progressivamente, a afirmar-se com o 

reconhecimento da importância que na vida económica das nações têm assumido certos 

produtos naturais que, sendo parte constituinte da crusta terrestre, não ocorrem 

generalizadamente, mas antes se concentram em ocorrências localizadas, determinadas pelos 

condicionalismos geológicos do território. 

No desenvolvimento de um projeto para instalação de cavernas para armazenamento de GN, 

e dos gasodutos inerentes, é importante conhecer-se o potencial em recursos geológicos 

(minerais, hidrogeológicos e geossítios) que possam ocorrer na área bem como na sua 

envolvente. 

Existem potencialidades económicas extremamente elevadas na exploração de massas e 

depósitos minerais, trata-se de um setor de atividade que se encontra a montante da cadeia 

de valor de outros setores importantes tais como o da construção civil e diversos setores 

industriais. 

Tendo em conta os dados fornecidos pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), à data 

de 17 de janeiro de 2014, é possível verificar quais os contratos de Concessão Mineira (em 

atividade de exploração), os Pedidos de Concessão Mineira (para iniciarem atividade de 
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exploração) e ainda os Pedidos de Exploração por Período Experimental (ver Figura 6.1 e 

Quadro 6.2). 
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Figura 5 - Localização das áreas abrangidas por Concessões Mineiras (ativas), Pedidos de Concessão 

Mineira e Pedidos de Período de Exploração Experimental de depósitos minerais, com interesse para 

a área em estudo (Fonte: DGEG). 

 

Quadro 21 - Áreas abrangidas por Concessões Mineiras (ativas), Pedidos de Concessão Mineira e 

Pedidos de Período de Exploração Experimental de depósitos minerais, com interesse para a área 

em estudo (Fonte: DGEG). 

Nº de cadastro Titular Designação da 

área 

Substância Situação atual 

MNC000093 José Aldeia Lagoa & 

Filhos, S.A. 

Vale Grande Qz e Feld. Concedido em 

22-01-2001 



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL               PÁGINA 86 DE 251 

Nº de cadastro Titular Designação da 

área 

Substância Situação atual 

MNC000035 Sociedade Mineira 

Carolinos, Lda. 

Bicha Qz Concedido em 

28-07-1994 

MNC000059 Mitalco – Minas de 

Talco de Portugal, 

Lda. 

Vale da Porca Talco Concedido em 

28-02-1996 

MNC000060 Mitalco – Minas de 

Talco de Portugal, 

Lda. 

Prado Talco Concedido em 

28-02-1996 

MNC000058 Mitalco – Minas de 

Talco de Portugal, 

Lda. 

Salselas Talco Pedido em 16-

05-2013 

MNC000055 Marcolinos – 

Sociedade Industrial 

de Estanhos, Lda. 

Teixogueiras Sn e W Concedido em 

28-03-1996 

MNPC01295 Motamineral – 

Minerais Industriais, 

S.A. 

Portela da 

Várzea 

Caulino, Feld e 

Qz 

Pedido em 17-

06-2008 

MNPC20704 José Aldeia Lagoa & 

Filhos, S.A. 

Silgueiros Qz e Feld. Sem indicação 

da data do 

pedido 

MNPC00509 Rodrigues & 

Rodrigues, Lda. 

Vale Salgueiro-

Aguadalto 

Caulino Em publicitação 

desde 29-07-

2013 

MNPC02412 Faria Lopes & 

Aldeia, S.A. 

Vale da Erva Caulino Pedido em 07-

11-2013 

MNC000058 Mitalco – Minas de 

Talco de Portugal, 

Lda. 

Salselas Talco Concedido em 

28-02-1996 

MNCE00136 MTI – Ferro de 

Moncorvo, S.A. 

Moncorvo Fe Concedido em 

13-11-2012 

Ainda segundo a mesma base de dados da DGEG, é também possível apurar a quantidade de 

Pedidos de Prospeção e Pesquisa de depósitos minerais e contratos já concedidos para 

Prospeção e Pesquisa dos mesmos depósitos minerais (ver Figura 6). 
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Figura 6 - Localização das áreas abrangidas por Pedidos de Prospeção e Pesquisa de depósitos 

minerais e Contratos já concedidos de Prospeção e Pesquisa com interesse para a área em estudo 

(Fonte: DGEG). 

A análise relativa aos recursos hidrogeológicos tem em consideração os recursos hídricos que 

se integram na envolvente da área em análise. No que diz respeito aos recursos 

hidrogeológicos, recolheu-se informação das bases de dados da DGEG e do Atlas do Ambiente 

(ver Figura 7). 

Verifica-se a existência de um conjunto de concessões de águas de nascente e de águas 

minerais que se encontram na envolvente da área proposta para o desenvolvimento do 

traçado dos gasodutos. Refira-se que à escala usada para representar estas ocorrências, 

algumas emergências parecem estar sobre o traçado previsto ou, quando muito, bastante 

próximas daquele traçado. 
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No Quadro 22 apresentam-se as características dos recursos hidrogeológicos identificados na 

área em estudo, tendo em conta a sua utilização. 

 

Quadro 22 - Características dos recursos hidrogeológicos identificados na área em estudo, (DGEG, 

2014 e Atlas do Ambiente). 

Designação 
Água 

Mineral 

Água de 

Nascente 

Água 

Termal 

Utilização das 

águas minerais 

Distrito e 

Concelho(s) 

Água do Cruzeiro  X  Engarrafamento Aveiro, 

Mealhada 

Luso X   Termalismo/ 

Engarrafamento 

Aveiro, 

Mealhada 

Curia X   Termalismo Aveiro, 

Anadia 

Vale da Mó   X Termalismo Aveiro, 

Anadia 

Serrana  X  Engarrafamento Aveiro, 

Águeda 

Água do Caramulo  X  Engarrafamento Viseu, 

Oliveira de 

Frades 

Termas de Sangemil   X Termalismo Viseu, 

Tondela 

Banhos de Alcafache   X Termalismo/ 

Geotermia 

Viseu 

Longroiva   X Termalismo/ 

Geotermia 

Guarda, 

Mêda 

Águas de Bem Saúde X   Engarrafamento Bragança, 

Vila Flor 

Termas da Terronha X   Termalismo Bragança, 

Vimioso 
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Figura 7 - Localização dos recursos hidrogeológicos na envolvente da área em estudo, (DGEG, 2014 

e Atlas do Ambiente). 

 

Se considerarmos um local de interesse geológico como um sítio de valor pedagógico, 

científico ou cultural, também estes geossítios podem ser considerados como recursos 

geológicos. 
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A inventariação de geossítios existentes em Portugal, ocorreu entre 2007 e 2010, num projeto 

coordenado pela Universidade do Minho mas que contou com a colaboração de outras 

universidades e instituições que, de alguma forma, estão ligadas às Ciências da Terra. Este 

trabalho resultou na inventariação de 350 geossítios, que, entre outras particularidades, são 

locais que podem apresentar, associado ao seu elevado valor científico, um elevado valor 

pedagógico ou um alto valor estético (www.progeo.pt). 

Para a identificação (e inventariação) de geossítios ocorrentes na área em estudo foram 

consultados dados da PROGEO – Portugal e do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG), resultando nos elementos apresentados na Figura 6.4. 
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Figura 8 - Localização dos geossítios identificados na envolvente aproximada da área em estudo, em 

que se encontram numerados aqueles que se posicionam mais próximo do traçado previsto (dados 

retirados de PROGEO – Portugal e LNEG). 

 

Assim, para a região interessada por este plano, tendo em conta o traçado proposto e a sua 

envolvente mais próxima, encontram-se registados dez locais que revelam interesse 

geológico, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista pedagógico. Estes 

geossítios encontram-se descritos, ainda que de forma resumida, no Quadro 23 
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Quadro 23 - Geossítios identificados na envolvente aproximada da área em estudo, (dados 

fornecidos por PROGEO e LNEG). 

Nº Geossítio  

(ver Figura 8) 

Interesse Científico – 

Pedagógico 

Breve descrição Distrito e 

Concelho(s) 

1 
Sequência carbonífera 

de Algeriz 

Carbónico Continental Sequência carbonífera de forma 

praticamente contínua desde a 

base até ao topo. 

Aveiro, Anadia 

2 

Barreiro de Besteiros 

Neotectónica em 

Portugal Continental 

Zona da falha Penacova-Régua-

Verín evidenciando atividade 

tectónica cenozoica. 

Viseu, Tondela 

3 

Longroiva 

Neotectónica em 

Portugal Continental 

Zona de afloramento da falha 

que estabelece o bordo ocidental 

da bacia tectónica de Longroiva. 

Guarda, Mêda 

4 
Pedreiras dos Xistos do 

Poio 

Transversal à zona de 

cisalhamento varisco 

em Portugal 

Exemplo da sedimentação 

flyschóide associada ao 

Paleozóico inferior. 

Guarda, Vila 

Nova de Foz Coa 

5 

Quinta do Vale Meão 

Neotectónica em 

Portugal Continental 

Sedimentos quaternários 

afetados pela falha Manteigas – 

Vilariça – Bragança.  

Guarda, Vila 

Nova de Foz Coa 

6 

Vilariça/Pocinho 

Relevo e drenagem 

fluvial no maciço 

ibérico português 

Escarpa tectónica associada ao 

acidente tectónico Bragança-

Vilariça-Manteigas. 

Bragança, Torre 

de Moncorvo 

7 

Quinta da Terrincha 

Neotectónica em 

Portugal Continental 

Zona da falha que estabelece o 

bordo oriental da bacia tectónica 

da Vilariça. 

Bragança, Torre 

de Moncorvo 

8 

Serra de Bornes 

Relevo e drenagem 

fluvial no maciço 

ibérico português 

Bloco tectónico soerguido do tipo 

push-up, em relação com a Falha 

da Vilariça. 

Bragança, 

Macedo de 

Cavaleiros 

9 Anfibolitos 

retrogradados da 

unidade basal do 

complexo ofiolítico 

Terrenos exóticos do 

nordeste de Portugal 

Evidências da interação entre os 

processos de deformação e os 

processos metamórficos. 

Bragança, 

Macedo de 

Cavaleiros 
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Nº Geossítio  

(ver Figura 8) 

Interesse Científico – 

Pedagógico 

Breve descrição Distrito e 

Concelho(s) 

10 Contacto por 

carreamento entre as 

duas unidades que 

constituem o complexo 

ofiolítico 

Terrenos exóticos do 

nordeste de Portugal 

Sobreposição tectónica de 

peridotitos mantélicos 

infracrosta oceânica sobre os 

anfibolitos. 

Bragança, 

Macedo de 

Cavaleiros 

 

Assim, caracterizados sucintamente os recursos geológicos (minerais, hidrogeológicos e 

geossítios) ocorrentes na(s) área(s) de implantação deste plano, importa analisar os efeitos 

sobre o ambiente que a sua execução acarreta. A rede de GN é, na maioria do seu traçado, 

uma infraestrutura enterrada, escavada em geral a céu aberto ou, em condições especiais 

como na travessia de rios ou albufeiras, através da perfuração com tuneladora ou perfuração 

dirigida (HDD). 

Após a sua construção, a faixa de servidão dos gasodutos implicará a interdição de alguns usos 

do solo e o condicionamento de outros. Isto significa, no que diz respeito aos recursos 

geológicos (minerais, hidrogeológicos e geossítios), bastantes limitações à sua exploração e, 

no caso de geossítios ou águas termais, à sua fruição. 

As instalações de superfície, como a estação de compressão prevista, são pontuais e ocupam 

áreas relativamente reduzidas que, em princípio, não terão implicações na maior parte dos 

recursos geológicos que se encontram classificados (geossítios) ou em exploração (concessões 

mineiras e águas minerais e de nascente), até porque a sua localização pode sempre  ser 

decidida de forma a evitar a interferência com estes recursos. 

A instalação de um gasoduto poderá ter implicações sobre os recursos geológicos (sejam eles 

minerais, hidrogeológicos ou geossítios), quer na fase de construção quer na fase de 

exploração. 

Identificam-se os seguintes potenciais efeitos negativos sobre os recursos geológicos, em 

resultado da implantação dos gasodutos: 

i) Destruição ou dano físico de potenciais recursos (em particular geossítios) ainda não 

identificados e que ainda permanecem como desconhecidos – impacte negativo; 

ii) Limitação às atividades de prospeção e pesquisa de recursos geológicos (em 

particular recursos minerais e hidrogeológicos) que se encontram autorizadas pelas 

entidades competentes – impacte negativo. 
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Enquanto o primeiro destes impactes ocorrerá sobretudo na fase de construção, o segundo 

terá efeito, essencialmente, durante toda a fase de exploração, uma vez que, assim que o 

gasoduto se encontre implantado sobre o terreno, o mesmo deverá ter uma faixa de proteção 

que, seguramente, condicionará parte das atividades inerentes aos trabalhos de prospeção e 

pesquisa de recursos minerais. 

Os efeitos negativos identificados não ocorrerão ou serão pouco significativos, assumindo que 

serão adotadas as medidas identificadas em 6.3.2. 

Para além dos efeitos negativos identificados, será de considerar ainda os potenciais efeitos 

positivos sobre os recursos geológicos: 

iii) Possibilidade de descoberta de novos recursos geológicos (em particular geossítios) 

em consequência dos trabalhos para a implantação do gasoduto – impacte positivo; 

iv) Possibilidade de inventariação, valorização e divulgação de novos recursos 

geológicos (em particular geossítios) – impacte positivo. 

As interferências com áreas de concessões ativas serão facilmente eliminadas, ao passo que a 

mesma interferência mas com áreas de prospeção e pesquisa não causará impedimentos à 

normal prossecução dos trabalhos. No entanto, alerta-se para a possibilidade de se ajustar o 

traçado da rede em função das implicações aqui identificadas. 

Os efeitos positivos identificados, caso venham a ocorrer, permitirão a valorização de aspetos 

do património geológico até aqui desconhecidos, aumentando o conhecimento sobre os 

geossítios existentes no nosso território. 

6.2.3 Solo 

6.2.3.1 Pedologia e Aptidão Agrícola 

Os solos com maior aptidão agrícola estão normalmente classificados como Reserva Agrícola 

Nacional , cujo regime jurídico encontra-se estabelecido pelo DL n.º 73/2009, de 31 de março 

(e Declaração de Retificação n.º 15/2011). Estes solos foram salvaguardados pela legislação 

devido às suas características agroclimáticas, geomorfológicas e pedológicas que se traduzem 

numa maior aptidão agrícola, devendo ser sempre evitados por qualquer projeto, nos termos 

da legislação. 

Neste relatório efetua-se apenas uma análise mais generalista, uma vez que não estão ainda 

desenvolvidos os projetos previstos pelo PDIRGN 2014-2023, não sendo importante nesta fase 

particularizar a interferência ao nível de áreas consideradas com maior aptidão agrícola, 

especificamente classificadas como RAN. O que se considera relevante, será efetuar 
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recomendações futuras para o desenvolvimento dos projetos, a qual será analisada nas 

secções 6.4. 

 No entanto, este será um aspeto que terá de ser analisado nos estudos que prosseguirem com 

o desenvolvimento em particular de cada um dos projetos. 

6.2.3.2 Solos contaminados 

Ao nível dos solos será também importante analisar possíveis locais onde a eventual 

contaminação do solo seja uma condicionante ao desenvolvimento dos projetos do PDIRGN 

2013-2024. Assim, foram identificadas as minas atualmente abandonadas, já que a 

interferência com estas áreas, sobretudo durante a fase de construção poderá desencadear 

processos de contaminação da superfície do solo e comportar riscos para a população e para a 

biodiversidade. 

Foi efetuada uma consulta à Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A, no sentido de se 

apurar quais as minas que se encontram abandonadas. Foi averiguada a localização dessas 

minas nas áreas de estudo 1 e 2, tendo-se verificado que apenas a área de estudo 2 apresenta 

minas abandonadas no seu interior. Na Figura 9 apresenta-se a localização das minas 

abandonadas no interior da área de estudo 2, ou seja na área onde se prevê desenvolver o 

Gasoduto Celorico da Beira – Vale de Frades. 

No Quadro 24 sintetizam-se as minas presentes nas áreas de estudo 2. 

Quadro 24 - Identificação das minas abandonadas existentes na área de estudo 2 

Concelho Freguesia Mina Numeração Grupo 
Situação da 

Recuperação 

Macedo de 

Cavaleiros 
Murçós Murçós 116 

Estanho e 

Volfrâmio 
Concluída 

Meda Carvalhal Mortórios 34 Radioativos Projeto 

Mirandela Freixeda Freixeda 122 Ouro Concluída 

Trancoso 

Moreira de 

Rei 

A. Cavalo 1 Radioativos Projeto 

São Domingos 61 Radioativos Projeto 

Cótimos 

Alto da Rasa 2 Radioativos Recuperada 

Cótimos 16 Radioativos Recuperada 

Quinta das 42 Radioativos Recuperada 
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Concelho Freguesia Mina Numeração Grupo 
Situação da 

Recuperação 

Seixas 

Rio de Mel Ferreiros 21 Radioativos Recuperada 

Vila Nova 

de Foz Coa 

Freixo de 

Numão 

Freixo de 

Numão 
165 

Estanho e 

Volfrâmio 
Inventariada 

Almendra 
Torrão da 

Moita 
166 

Estanho e 

Volfrâmio 
Inventariada 

Vimioso Argozelo Argozelo 172 
Estanho e 

Volfrâmio 
Concluída 
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Figura 9 - Localização das minas abandonadas na área de estudo 2 
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6.2.3.3 Efeitos na fase de construção 

Relativamente aos projetos dos gasodutos previstos no âmbito do PDIRGN 2014-2024, durante 

a fase de construção será necessário ocupar uma faixa ao longo do traçado dos gasodutos, 

com cerca de 14 metros, a qual não deverá exceder nunca os 36 m de largura de acordo com 

a legislação. Esta faixa é necessária para o depósito de materiais e equipamento necessários à 

colocação dos gasodutos (Ver Figura 13). 

Em relação à profundidade da escavação para a implantação do gasoduto, o recobrimento 

mínimo é de 80 cm num terreno sem infraestruturas, profundidade que aumenta no caso de 

cruzamento com outras infraestruturas enterradas, ou com vias de comunicação. No caso de 

atravessamento de rios de grandes dimensões, não existirão impactes no solo, uma vez que a 

escavação é feita pelo método de furação dirigida (HDD), efetuada em profundidade, já no 

subsolo, enquanto que nos cursos de água de menores dimensões se utiliza o método de vala 

aberta, com reposição posterior do leito e margens, ou furação por tuneladora. 

Os impactes nos solos durante a fase de construção de um gasoduto são resultado sobretudo 

da ocupação da sua faixa de terreno, da destruição do coberto vegetal nessa faixa, e da 

movimentação de terras, para a abertura da vala, onde ficará implantado o gasoduto. Estes 

impactes têm uma importância relevante, tendo em conta que nesta faixa, as características 

pedológicas do solo serão alteradas irreversivelmente, mesmo que se possa recuperar o seu 

uso existente antes da obra. 

Para além da afetação direta do solo, devido a movimentações de terra, compactação dos 

horizontes do solo, que têm probabilidade certa de ocorrerem, e uma importância 

significativa, já que ocorrem ao longo de toda a extensão dos gasodutos, há também a 

referenciar os impactes relacionados com o aumento da erosão do solo e a eventual 

contaminação, que têm uma ocorrência mais incerta e uma magnitude mas reduzida. 

Outros impactes nos solos a mencionar durante a fase de construção, embora com uma 

importância reduzida quando comparados com a implantação do gasoduto, relacionam-se com 

afetação do solo devido à implantação temporária do estaleiro e da construção das estações. 

Os impactes sobre os solos resultantes da obra de instalação do gasoduto serão tanto mais 

significativos, quanto maior for a afetação de solos de maior aptidão agrícola, nomeadamente 

de solos classificados como RAN. 

No que se refere aos solos contaminados, cujos principais locais foram atrás identificados, 

estes têm de ser evitados durante a fase de desenvolvimento dos projetos previstos, uma vez 



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL               PÁGINA 99 DE 251 

que a sua interferência durante a obra do gasoduto, poderá ter consequências muito 

negativas não só sobre o fator solos, como também sobre todo o meio ambiente. Neste 

sentido, propõem-se medidas no capítulo 6.3. 

Relativamente ao projeto da 10ª Caverna, previsto pelo PDIRGN, os impactes no solo resultam 

da execução da plataforma e serão do mesmo tipo dos acima descritos. 

6.2.3.4 Efeitos na fase de exploração 

Na fase de exploração o único impacte, relativamente à fase de construção,  que poderá ser 

reversível será a recuperação do uso do solo em parte da faixa necessária à obra, 

estabelecida ao longo do gasoduto, ressalvando-se que será necessário respeitar os 

condicionalismos impostos pelo DL nº 8/2000, de 8 de fevereiro, que estabelece o regime 

aplicável às servidões necessárias à implantação e exploração das infraestruturas de 

transporte de gás. 

Esta servidão tem implicações por exemplo na utilização agrícola do solo, já que o solo não 

poderá será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, numa faixa de 2 m 

para cada lado do eixo longitudinal da tubagem. Por outro lado, é proibida a plantação de 

árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem. Estas 

limitações têm consequências ao nível da proteção do solo, já que é aumentado o risco de 

erosão. 

A manutenção da faixa de servidão do gasoduto, bem como eventuais reparações e 

manutenção das infraestruturas durante a fase de exploração, devem também ser 

considerados, dado que implicam a movimentação de pessoas e veículos para as operações 

referidas. Estas terão no entanto um caráter pontual e temporário, tratando-se de uma 

pressão que é exercida sobre os solos já intervencionados durante a fase de construção. 

Quanto ao projeto da 10ª Caverna para armazenamento de GN, verifica-se que os impactes 

sobre os solos durante a fase de exploração são limitados à área da plataforma. 

6.2.4 Recursos hídricos 

Na elaboração deste fator ambiental teve-se em consideração o Oficio da Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P, (APA, I.P.), com a referência n.º S01461-201401-DAIA.DAP, de 13 de janeiro 

de 2014, o Oficio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-

C), com a referência n.º DOTCN 25/14, Proc: AAE 00.00.00/2-13, de 13 de janeiro de 2014 e o 

Oficio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), com a 
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referência n.º DSA/MAC/ID 1523585, de 23 de janeiro de 2014, recebidos na sequência do 

processo de consulta pública do RFCD. 

Relativamente ao projeto da 10ª caverna de armazenagem, o armazenamento de GN do 

Carriço insere-se na bacia costeira entre o limite sul da Figueira da Foz e a foz do rio Lis, 

sendo confinada pelas bacias hidrográficas do Mondego e do Lis. As linhas de água mais 

próximas da área em estudo são as valas da Regueirinha e do Juncal Gordo e a Ribeira do 

Estremal. 

A área em estudo para o projeto da 10ª caverna de armazenagem 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 efetuar o abastecimento público de água à 

totalidade do concelho de Pombal, tornando-se primordial e da máxima importância, a 

salvaguarda e proteção dos aquíferos freáticos e confinados locais, de qualquer tipo de 

interferência e/ou contaminação. 

Relativamente aos gasodutos, as principais linhas de água existentes nas áreas de estudo 

definidas, AE1 e AE2, são: 

 Rio Mondego; 

 Rio Dão; 

 Rio Douro; 

 Rio Sabor; 

 Rio Maçãs; 

 Rio Coa. 

6.2.4.1 Efeitos nos recursos hídricos superficiais 

Relativamente ao projeto da 10ª caverna de armazenagem, na fase de construção, as 

atividades de preparação da plataforma de trabalho para a construção da cavidade, 

nomeadamente as atividades de desmatação, modelação de terrenos (ainda que muito 

reduzidas devido à morfologia do terreno), implantação e a construção da plataforma 

propriamente dita, induzirão a alterações quer das condições normais de drenagem 

superficial, quer dos processos hidrológicos de infiltração. 

Atendendo a que as atividades descritas se reportam a uma área bastante restrita, à 

morfologia superficial do terreno, que facilita a infiltração da água da chuva em detrimento 
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do escoamento superficial e ao aproveitamento das infraestruturas já existentes (pontos de 

captação de água e rejeição da salmoura, estações de lixiviação e de gás), consideram-se os 

impactes nos recursos hídricos superficiais pouco significativos, no que respeita os 

aspetos quantitativos. 

Relativamente aos impactes da rejeição da salmoura excedente, produzida durante a etapa 

de lixiviação da cavidade, os resultados da monitorização realizada na sequência dos 

procedimentos de AIA das cavernas de armazenagem existentes atualmente, revelam que a 

rejeição da salmoura excedente não constitui um impacte significativo para a qualidade da 

água, dada a boa capacidade de dispersão da salmoura na zona de rebentação. 

Deste modo, no âmbito da construção da nova cavidade prevê-se que o aumento da salinidade 

junto à zona de descarga se verifique nas mesmas condições, consistindo assim num impacte 

muito pouco significativo para a qualidade da água. 

Na fase de exploração não se prevê existir qualquer interferência com os cursos de água 

superficiais existentes na envolvente da 10ª caverna de armazenagem. 

Relativamente aos gasodutos, estes correspondem a infraestruturas subterrâneas, escavadas 

em geral a céu aberto. Em condições especiais como na travessia de linhas de água de 

dimensão significativa a construção dos gasodutos ocorre preferencialmente através do 

método de perfuração horizontal dirigida. Esta técnica permite perfurações superiores a 1 km 

de comprimento sem afetar a superfície do troço atravessado. Este método tem a vantagem 

de evitar o revolvimento dos fundos e será preferencialmente utilizado na travessia das linhas 

de água identificadas anteriormente nas áreas de estudo definidas, AE1 e AE2. 

No caso do atravessamento de linhas de água feito por vala, podem ocorrer impactes 

negativos na qualidade da água e no escoamento das linhas de água.  

As alterações no escoamento superficial na fase de obra são temporárias, localizadas e 

irrelevantes. 

Em relação à fase de exploração dos gasodutos, assentando no princípio que será realizada a 

completa reposição das características originais das linhas de água atravessadas e suas 

margens, após a conclusão das obras, considera-se que não ocorrerão quaisquer impactes 

negativos significativos, exceto em situações consideradas extraordinárias e que estarão 

relacionadas com eventuais problemas de rutura da tubagem, de probabilidade muito 

reduzida (inferior a 10-6). 
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6.2.4.2 Efeitos nos recursos hídricos subterrâneos 

Relativamente ao projeto da 10ª caverna de armazenagem, na fase de construção, no que 

respeita às águas subterrâneas, em termos quantitativos, a ação potencialmente indutora de 

impactes mais relevantes é a captação de água para as operações de lixiviação. 

Uma vez que as condições de captação de água subterrânea do projeto em apreço são as 

mesmas da construção das cavidades atualmente em exploração, procedeu-se a uma análise 

dos resultados da monitorização dos níveis piezométricos realizada pela REN Armazenagem, 

para aferir os possíveis impactes da extração de água do aquífero. 

Os impactes decorrentes da alteração dos níveis freáticos ou de uma possível salinização da 

água subterrânea na franja costeira sobre as comunidades vegetais instaladas na duna 

costeira consideram-se pouco prováveis, uma vez que, de acordo com a monitorização 

realizada, o nível de impacte da exploração do nível freático foi mínimo, não tendo 

evidenciado consequências negativas para o ecossistema. 

Em síntese, pode-se considerar que o impacte resultante da captação de água subterrânea 

será pouco significativo, tendo em consideração que a captação de água a utilizar para a 

construção da cavidade se deverá localizar na fronteira ocidental do aquífero, uma zona 

limítrofe onde o aquífero livre descarrega para o mar, aproveitando as captações aí instaladas 

uma pequena parte da água excedentária que iria afluir ao mar. Assim, nem estas captações 

entram em conflito com outras captações existentes, nomeadamente as captações 

municipais, nem se considera em causa a manutenção do potencial positivo do aquífero na 

interface salina com o oceano. 

Em termos qualitativos, os impactes previstos na fase de construção terão essencialmente a 

ver com situações inesperadas, ou de risco, onde ocorra a infiltração de poluentes. As 

atividades suscetíveis de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos são as seguintes: 

 Escorrências da plataforma de perfuração, por fuga ou derrame de substâncias 

destinadas à perfuração do poço; 

 Fugas ou derrames de veículos de transporte dos materiais para e do local dos 

trabalhos e na zona de estaleiro. 

Assim, os eventuais impactes na qualidade das águas subterrâneas relacionam-se com 

derrames acidentais de óleos ou outras substâncias utilizadas pelas máquinas em obra, 

considerando-se estes impactes negativos, diretos, de magnitude e significância variável, 

dependendo da natureza do poluente e da zona contaminada. 

Atendendo à proximidade das zonas de proteção dos furos PS1 e PS2 (da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Pombal), destinados ao abastecimento público concelhio, deve ser tido 
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particular cuidado nas atividades de construção da nova cavidade. É de salientar que no 

âmbito da revisão do PDM de Pombal atualmente em curso as zonas de proteção destas duas 

captações serão alteradas. 

Em relação aos gasodutos, em termos de recursos hídricos subterrâneos, e relativamente aos 

aspetos quantitativos, os principais impactes ocorrem na fase de construção e são: 

 Alterações na infiltração e disponibilidade de águas subterrâneas ao nível do solo em 

resultado das atividades da obra; 

 Afetação de captações e possibilidade de afetação da produtividade de nascentes e 

captações próximas. 

Em termos qualitativos, na fase de construção dos gasodutos, as ações de projeto 

potencialmente geradoras de impactes serão a instalação e operação de estaleiros e outras 

infraestruturas de apoio à obra, a circulação e operação de veículos e máquinas afetos à obra 

e a manutenção das máquinas e equipamentos afetos à obra. 

Relativamente à instalação e operação de estaleiros e outras infraestruturas de apoio os 

potenciais impactes decorrentes correspondem à contaminação dos aquíferos em virtude de 

derrames acidentais de produtos químicos nas oficinas de manutenção e nos depósitos de 

materiais de construção. 

A circulação e funcionamento de veículos e equipamentos afetos à obra, poderá igualmente 

originar a contaminação das águas subterrâneas no caso de derrames acidentais de 

lubrificantes, combustíveis e óleos usados na frente de obra e ao longo dos caminhos de 

acesso. 

Na fase de AIA dos projetos, e apesar dos resultados da monitorização do Gasoduto 

Mangualde-Celorico-Guarda ter comprovado que não ocorreram impactes, atendendo à 

vulnerabilidade à poluição dos aquíferos presentes nas áreas de estudo, os potenciais 

impactes negativos identificados serão adequadamente avaliados e quantificados.  

Na fase de exploração dos gasodutos considera-se que a sua presença e o seu funcionamento 

em condições normais de operação não apresentam quaisquer impactes nas águas 

subterrâneas, quer em termos quantitativos quer em termos qualitativos. 

6.2.5 Biodiversidade 

Os valores a ter em consideração na identificação dos problemas ambientais significativos 

são: 
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 Áreas classificadas, em concreto, áreas protegidas integradas na Rede Nacional de 

Áreas Protegidas e sítios da lista nacional de sítios e zonas de proteção especial 

integrados na Rede Natura 2000. 

 Habitats constantes da Diretiva Habitats (transposta pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro). 

 Espécies da fauna com estatuto de conservação desfavorável (categorias Vulnerável, 

Em Perigo e Criticamente Em Perigo, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal) e/ou constantes dos anexos A-I, B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro, que transpõe as Diretivas Aves e Habitats. 

Como se pode observar na Figura 10, a Área de Estudo 1 interseta áreas classificadas apenas 

na passagem pelo vale do Mondego. Em concreto, são intersetadas as seguintes áreas (entre 

parênteses o código usado na Figura 10): 

 Sítio Classificado dos Montes de Santa Olaia e Ferrestelo (A5); 

 Reserva Natural do Paul de Arzila (A6); 

 Zonas de Proteção Especial Paul do Taipal (Z5), Paul da Madriz (Z6) e Paul de Arzila 

(Z4); 

 Sítio de Importância Comunitária Arzila (S6). 

A Área de Estudo 2 interseta maior número e extensão de áreas classificadas (ver Figura 11). 

Em concreto, são intersetadas as seguintes áreas: 

 Parques Naturais da Serra da Estrela (A1) e de Montesinho (A3); 

 Área Protegida Privada da Faia Brava (A2); 

 Paisagem Protegida de Âmbito Regional Albufeira do Azibo (A4); 

 Zonas de Proteção Especial Montesinho/Nogueira (Z1), Rios Sabor e Maçãs (Z2) e Vale 

do Coa (Z3); 

 Sítios de Importância Comunitária Montesinho/Nogueira (S1), Serra da Estrela (S2), 

Rios Sabor e Maçãs (S3) Morais (S4) e Romeu (S5). 

Na Área de Estudo 1 o atravessamento do vale do Mondego é inevitável, mas é possível evitar 

as áreas classificadas aí existentes. Na Área de Estudo 2 é, também, possível evitar a 
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interseção da maioria das áreas classificadas, com exceção dos rios Sabor e Maçãs, 

classificados como Zona de Proteção Especial e Sítio de Importância Comunitária (Figura 11). 

As áreas de povoamento de sobreiro e azinheira existentes na área de estudo 1 são 

irrelevantes e na área de estudo 2 (ver Figura 12) são relativamente poucas e de reduzida 

dimensão, pelo que se assume que será possível evitá-las. 

A rede de GN caracteriza-se por ser uma infraestrutura subterrânea, escavada em geral a céu 

aberto ou, em condições especiais como na travessia de rios ou albufeiras, através da 

perfuração com tuneladora ou perfuração dirigida (HDD). 
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Figura 10 - Áreas classificadas na área de estudo 1 
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Figura 11 - Áreas classificadas na área de estudo 2. 
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Figura 12 - Povoamentos de sobreiro e azinheira na área de estudo 2. 
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Após a construção, a faixa de servidão dos gasodutos implica a interdição de alguns usos do 

solo e o condicionamento de outros. Isto significa, na prática, a criação de uma faixa 

desarborizada que apenas é notória em meio florestal. 

As instalações de superfície, como a estação de compressão prevista, são pontuais e ocupam 

áreas relativamente reduzidas. 

No que se refere ao gasoduto, os principais impactes ocorrerão na fase de construção, em que 

é feita a limpeza do solo e a escavação da vala onde é colocado o gasoduto. Estas ações 

constituem afetações da flora e habitats, pela sua eliminação, e a perturbação da fauna, 

assim como o eventual ferimento ou morte de alguns animais, sobretudo os que têm menor 

capacidade de deslocação, assim como ninhos. 

Na fase de exploração a faixa de servidão terá limitações à existência de árvores e arbustos. 

Tal implica que, nas zonas de floresta, passará a existir uma descontinuidade. Podem-se 

apontar impactes positivos desta situação, como o funcionamento da faixa como corta-fogo, a 

possibilidade de gerir a vegetação da faixa no sentido de permitir a instalação de habitats 

constantes da Diretiva Habitats, respeitando as condicionantes da faixa de servidão, e a 

constituição de um ecótono favorecendo a presença de espécies da fauna adaptadas às orlas. 

Existe, também, a possibilidade de utilizar troços da faixa de servidão como percursos que, 

estando equipados com material informativo, poderão contribuir para a sensibilização e 

educação ambiental do público, contribuindo para a conservação da natureza. 

Apesar do referido no parágrafo anterior, numa escala espacial superior a existência da faixa 

de servidão terá uma expressão reduzida, para além de que manterá um grau significativo de 

naturalidade e reduzida perturbação humana, ao contrário do que aconteceria, por exemplo, 

com uma estrada, pelo que não se considera que esta infraestrutura coloque em causa a 

integridade das áreas que integram a Rede Natura 2000. 

As possíveis consequências negativas na fauna da existência da faixa de servidão do gasoduto 

na fase de exploração são a fragmentação do habitat, nas áreas florestais, para algumas 

espécies da fauna, assim como a perturbação provocada pela circulação desordenada de 

pessoas e veículos na faixa de servidão, caso se venha a verificar. Quanto à flora e habitats, 

tratando-se de uma área sujeita a intervenções regulares, é maior a probabilidade de 

proliferação de espécies exóticas invasoras. 

A eventual destruição de corredores ecológicos não é previsível, tendo em conta que o 

projeto os vai atravessar transversalmente e que se trata de uma infraestrutura subterrânea, 

sujeita a um conjunto de medidas de mitigação a definir em sede de AIA. 
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Podem ocorrer eventuais impactes cumulativos na fragmentação de habitats, decorrente da 

faixa de servidão, nomeadamente em áreas florestais, com outros projetos lineares existentes 

ou previstos. A sua análise, avaliação e, caso necessário, mitigação, só são possíveis em fase 

de AIA, com a definição de soluções de traçado (incluindo alternativas, quando justificado) e 

a possibilidade de análise a uma escala geográfica adequada.  

Quanto às cavidades, a monitorização realizada nos projetos existentes indica que o único 

impacte potencial sobre a biodiversidade identificado, a afetação das comunidades intertidais 

pela descarga no mar das águas utilizadas na escavação da formação salina, não tem 

significado, pelo que se considera, no âmbito do presente estudo, que este tipo de projeto 

não tem efeitos relevantes na biodiversidade. 

Em resumo, identificam-se como possíveis efeitos negativos dos projetos previstos na 

biodiversidade, na fase de construção: 

 Destruição de habitats e flora; 

 Perturbação da fauna; 

 Ferimento e morte de animais; 

 Destruição de ninhos. 

Considera-se não existirem impactes positivos na fase de construção. 

Na fase de exploração identificam-se os seguintes efeitos negativos possíveis: 

 Fragmentação do habitat de algumas espécies da fauna; 

 Perturbação da fauna (provocada pela circulação desordenada de pessoas e veículos 

na faixa de servidão); 

 Proliferação de plantas exóticas invasoras. 

Quanto a efeitos positivos na fase de exploração, identificam-se: 

 Criação de um corredor desprovido de vegetação arbórea, que pode funcionar como 

corta-fogo; 

 Gestão da vegetação de forma permitir a instalação de habitats constantes da 

Diretiva Habitats (transposta pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado 

pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro); 

 Constituição de um ecótono favorecendo a presença de espécies da fauna adaptadas 

às orlas; 
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 Sensibilização e educação ambiental do público através da criação de percursos. 

6.2.6 População, atividades económicas e infraestruturas 

Para além dos potenciais riscos de acidentes, da afetação de recursos geológicos e de solos 

com elevada produtividade, que já foram referidos em 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 respetivamente, 

os principais efeitos dos projetos previstos no PDIRGN 2014-2023 na população, nas atividades 

económicas e nas infraestruturas podem sistematizar-se do seguinte modo: 

 Efeitos negativos na qualidade de vida das populações e nas atividades económicas 

decorrentes das atividades de construção; 

 Efeitos negativos decorrentes do cruzamento ou travessia de infraestruturas; 

 Efeitos, positivos e negativos, decorrentes da servidão da faixa do gasoduto; 

 Efeitos positivos decorrentes do emprego gerado; 

 Efeitos positivos pelo alargamento da área potencialmente servida pela rede de GN 

(no eixo do gasoduto Celorico-Vale de Frades). 

6.2.6.1 Qualidade de vida das populações e nas atividades económicas 

decorrentes das atividades de construção 

A construção de um gasoduto implica a ocupação temporária de uma faixa de terreno, com 

largura máxima de 36 m, para depósitos de materiais e equipamentos necessários 

A servidão temporária decorrente da execução das obras incide sobre uma faixa ao longo do 

traçado da conduta, implicando a remoção de todos os obstáculos no interior da faixa com 

restituição, dentro do possível, após conclusão dos trabalhos. Esta faixa terá, normalmente a 

largura de 14 metros (ver Figura 13, na qual se representa um esquema da ocupação da faixa 

de trabalho para a construção do gasoduto), podendo, em condições particulares e quando 

necessário, ser estendida até ao valor máximo de 36 m. 

A obra de construção de gasoduto provoca impactes negativos, de caráter temporário, na 

qualidade de vida das populações e nas atividades económicas resultantes de: 

- Ocupação temporária de espaços utilizados pela população ou por atividades 

económicas; 

- Corte e desvio temporário de acessos rodoviários, cicláveis ou pedonais; 

- Incomodidades provocadas por ruído, vibrações, poeiras, lamas nas vias, etc.; 

- Perturbação da paisagem. 
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Figura 13 - Largura da faixa de trabalho necessária à construção do gasoduto (Fonte: Agripro 

Ambiente, 2010). 

 

O cruzamento ou travessia de infraestruturas representa, para além de um custo acrescido de 

investimento, pode envolver uma potencial perturbação do funcionamento dessas 

infraestruturas. 

As infraestruturas mais relevantes que se localizam nas áreas de estudo são as seguintes: 

 Linhas férreas; 

 Autoestradas (AE), Itinerários Principais (IP) e Itinerários Complementares (IC); 

 Aproveitamentos hidroagrícolas. 

No Quadro 25 indicam-se as principais infraestruturas identificadas. 

Quadro 25 - Principais infraestruturas existentes nas áreas de estudo 

Infraestruturas Área de estudo 1 Área de estudo 2 

Linhas férreas 

Linha do Oeste 

Ramal do Louriçal 

Ramal de Alfarelos 

Linha do Norte 

Linha da Beira Alta 

Linha do Douro 

Linha do Tua (Cachão-

Carvalhais) 
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Infraestruturas Área de estudo 1 Área de estudo 2 

Linha da Beira Alta 

AE, IP e IC 

A1 (IP1) – Autoestrada do Norte 

A14 (IP3) - Autoestrada do Baixo Mondego 

A17 (IC1) - Autoestrada do Litoral Centro 

A24 (IP3) - Autoestrada do Interior Norte 

A25 (IP5) - Autoestrada da Beira Litoral e 

Alta 

A35 (IC12) – Santa Comba Dão - Canas de 

Senhorim 

IP3 - Santa Comba Dão - Viseu [novo troço 

Mealhada – Viseu (IP5) com DIA  favorável de 

2008 e reserva de corredor aprovada – 

Declaração n.º 219/2008, de 20-06; novo 

troço Coimbra (Trouxemil) – Mealhada com 

DIA  favorável de 2008 e reserva de corredor 

aprovada – Declaração (extrato) n.º 

105/2009, de 23-03] 

IC2 – [novo troço Coimbra – Oliveira de 

Azeméis (A32/IC2) com DIA favorável de 

2008 e reserva de corredor aprovada – 

Declaração (extrato) n.º 105/2009, de 23-03]  

IC 12 – novo troço A1/IP1 (Mealhada) - Santa 

Comba Dão com DIA favorável de 2008, 

reserva de corredor aprovada – Declaração 

n.º 219/2008, de 20-06 

IP2 – Celorico da Beira - 

IP4 (nó de Podence) 

IC5 – Vila Flor – Miranda 

do Douro 

IC 26 – não construído e 

sem projetos aprovados 

IC34 – Vila Nova de Foz 

Coa – Barca de Alva com 

reserva de corredor – 

Declaração n.º 208/2003, 

de 24-06 
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Infraestruturas Área de estudo 1 Área de estudo 2 

Aproveitamentos 

hidroagrícolas 

Mondego (5478 ha + 5488 ha – potencial) 

Ribeira do Porcão (60 ha) 

Ribeira da Fraga e Mortágua (495 ha) – 

potencial 

Amieiras (198 ha) – potencial 

Luso, Vacariça e Mealhada (110 ha) - 

potencial 

Alfândega da Fé (196 ha) 

Cerejo (470 ha) 

Macedo de Cavaleiros 

(3252 ha + 2350 ha – 

potencial) 

Vale da Vilariça – Bloco 

Norte (830 ha) 

Vale da Vilariça – Bloco 

Sul (880 ha) 

Coriscada (190 ha) - 

potencial 

Parada (300 ha) – 

potencial 

 

Apesar de ser inevitável o atravessamento de algumas destas infraestruturas, existe potencial 

para uma otimização dos traçados que minimize as interferências com estas infraestruturas. 

Os efeitos negativos acima identificados podem ser eficazmente evitados ou reduzidos com a 

adoção de medidas de mitigação - indicadas em 6.3.6. Tendo essas medidas em consideração 

podem considerar-se como efeitos pouco significativos. 

6.2.6.2 Servidão da faixa do gasoduto 

A implementação de um gasoduto leva à constituição de uma faixa de servidão, que tem 

como função primordial a salvaguardada de uma zona de segurança em redor do gasoduto. 

O Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 374/89, 

de 25 de outubro, estabelece o regime aplicável às servidões necessárias à implantação e 

exploração das infraestruturas de transporte de GN (artigo 10º). Segundo a referida legislação 

entende-se que as servidões devidas à passagem do gás combustível compreendem a 

ocupação do solo e subsolo. 

De acordo com a mesma legislação, a implantação do gasoduto deve ter em conta os planos 

de ocupação de solo já aprovados aquando do estabelecimento do traçado daquele.  
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A servidão de passagem de gás relativamente a gasodutos e redes de distribuição implica as 

seguintes restrições para a área sobre que é aplicada, no caso de gasodutos do 1º escalão ou 

de alta pressão: 

i) O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, 

numa faixa de 2 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

ii) É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado 

do eixo longitudinal da tubagem; 

iii) É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 10 m 

para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

iv) É permitido o livre acesso do pessoal e equipamento necessário à instalação, 

vigilância, manutenção, reparação e renovação do equipamento instalado e 

respetiva vigilância; 

v) O eixo da tubagem dos gasodutos deve ser assinalado no terreno pelas formas 

estabelecidas no regulamento de segurança. 

Na Figura 14 representa-se de forma esquemática as distâncias e condicionantes associadas à 

servidão de um gasoduto: 
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Figura 14 - Faixa de Servidão de um Gasoduto – não se encontra à escala  (Fonte: Agripro 2010) 

 

Os efeitos desta servidão afetam negativamente sobretudo os usos urbanos, incluindo-se aqui 

as ocupações industriais e turísticas. O Regulamento da RNTGN, aprovado pela Portaria n.º 

142/2011, de 6 de abril, interdita a travessia de áreas urbanas por gasodutos do 1.º escalão 

(caso dos gasodutos previstos no presente plano).  

Na Figura 15 e Figura 16 ilustra-se a representação das áreas urbanas nas áreas de estudo 1 

e 2. 

Para além das áreas urbanas cartografadas, deve ter-se em conta que o território português 

apresenta também uma elevada densidade de edificação dispersa, que não tem 

representação na escala utilizada nas figuras. 

A construção do gasoduto e a constituição da respetiva servidão afeta também, embora em 

menor grau, as ocupações florestais e algumas atividades agrícolas (por exemplo, pomares). 

No entanto, a faixa de servidão pode constituir um efeito positivo se for utilizada, por 

exemplo, como corta-fogo em áreas florestais, como via de acesso em explorações agrícolas, 

ou como trilho de percursos pedestres ou cicláveis, associado ou não à interpretação de 

valores da biodiversidade ou do património cultural. 

Como foi atrás referido, os efeitos negativos da servidão do gasoduto, na fase de exploração, 

fazem-se sobretudo sentir em áreas agrícolas ou florestais nas quais a faixa de servidão possa 
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ter um efeito negativo nas respetivas explorações. Assumindo que a generalidade destas áreas 

pode ser evitada em fase de projeto, pode considerar-se que estes efeitos são pouco 

significativos.  

Os efeitos positivos associados a usos, públicos ou privados, que possam ser dados à faixa de 

servidão poderão ser localmente significativos. 

6.2.6.3 Emprego gerado 

Quer as atividades de construção quer de operação são geradoras de emprego, temporário no 

primeiro caso e permanente no segundo.  
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Figura 15 - Áreas urbanas na área de estudo 1. 
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Figura 16 - Áreas urbanas na área de estudo 2. 
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6.2.6.4 Alargamento da área potencialmente servida pela rede de GN (no eixo 

do gasoduto Celorico-Vale de Frades) 

O gasoduto Celorico-Vale de Frades localiza-se nas Regiões Norte e Centro. Consideraram-se 

dezanove concelhos potencialmente abrangidos:  

 Sete na NUTS III Alto Trás-os-Montes: Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de 

Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro e Vimioso; 

 Oito na NUTS III Douro: Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Penedono, 

São João da Pesqueira, Sernancelhe, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz 

Coa; 

 Um na NUTS III Dão-Lafões: Aguiar da Beira; 

 Três na NUTS III Beira Interior Norte: Celorico da Beira, Meda, Trancoso. 

No Anexo VII apresenta-se uma caracterização demográfica e económica destes concelhos. 

O número de centros urbanos na envolvente da área de estudo 2 é relativamente reduzido. Na 

Figura 17 representam-se os centros urbanos com mais de 2000 habitantes residentes em 

2011. 
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Figura 17 - Centros urbanos com população residente superior a 2000 habitantes (2011). 
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As infraestruturas de GN possuem como objetivo conduzir o GN ao maior número possível de 

consumidores de três grandes categorias: domésticos e serviços, industriais e produtores de 

energia elétrica. 

Apesar das tendências demográficas apontarem para perdas dos efetivos populacionais e 

redução do número de famílias clássicas, é assumida a procura crescente pela melhoria das 

condições/qualidade de vida e conforto, que aliada ao visível incremento dos quantitativos 

relativos aos alojamentos familiares clássicos, se reflete num aumento dos consumos 

energéticos domésticos, substancialmente para utilização na climatização, aquecimento de 

águas sanitárias e de outros equipamentos tipicamente associados a edifícios. Os 

empreendimentos novos ou em construção nas áreas de influência pela rede de gás poderão 

usufruir dos benefícios potencialmente disponibilizados pela empresa 

exploradora/distribuidora, nomeadamente ao arcar com os custos da rede interna, como a 

conversão de aparelhos para GN e com a instalação de aparelhos como o sistema de 

aquecimento de água, sauna e outros que diversifiquem o seu uso energético, incutindo o 

aumento da eficiência energética e o investimento em novos edifícios e infraestruturas 

energeticamente mais eficientes e sustentáveis. 

Para os consumidores industriais ou domésticos e serviços, a principal vantagem do uso do GN 

é a preservação do meio ambiente: além dos benefícios económicos (reduz substancialmente 

os gastos com energia elétrica no aquecimento e na manutenção), o GN é um combustível 

que, pelas suas características químicas, gera menos emissão de CO2 do que os outros 

combustíveis fósseis, diminuindo os riscos na saúde (ver Quadro 26), e de baixo custo, o que 

possibilita a redução da fatura energética e uma melhor qualidade de vida para o consumidor 

e a sociedade em geral.  

Quadro 26 - Emissões de poluentes atmosféricos: comparação do gás natural com outros 

combustíveis fósseis (Fonte: Gas Naturally, 2013). 

Emissões de poluentes atmosféricos 

na produção de energia, em 

comparação com o carvão 

 
Emissões de CO2 (kg/MWh) por vários tipos 

de combustível 

CO2 -81%  Lenhite 1200 

NOx -80%  Carvão pesado 600 

Partículas -99,99%  Gás 350 
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É, então, conjeturável, que a maior segurança do GN e o maior conforto associados à sua 

disponibilidade através da rede de distribuição, assim como os menores impactes ambientais 

em termos de emissões de CO2 impulsionem significativamente a procura deste vetor 

energético. 

Como referido no Anexo VII, a zona territorial em análise encontra-se francamente deprimida 

em termos económicos (estagnação económica) e afetada pelo esvaziamento populacional, 

consequência da inexistência de alternativas que contribuam para a fixação das populações. 

O fornecimento de GN em condições vantajosas para empreendedores (nomeadamente ao 

nível dos consumos energéticos associados a processos de produção, quer elétricos, quer 

térmicos), poderá incentivar a apresentação de projetos de âmbito industrial (parques 

industriais e empresariais), comercial e de serviços, possibilitando a revitalização e 

diversificação económica da região e, consequentemente o desenvolvimento regional, pelo 

aumento do investimento e da competitividade das empresas (aumentando a resiliência do 

tecido económico) e atração de investimentos externos. Outra vantagem importante 

consistiria, indiretamente, na criação de postos de trabalho (induzindo o aumento da 

capacidade financeira dos habitantes), atendendo às elevadas taxas de desemprego vigentes 

na atualidade. 

6.2.7 Património cultural 

A rede de GN caracteriza-se por ser uma infraestrutura subterrânea, escavada em geral a céu 

aberto ou, em condições especiais como na travessia de rios ou albufeiras, através da 

perfuração com tuneladora ou perfuração dirigida. 

Após a construção, a faixa de servidão dos gasodutos implica a interdição de alguns usos do 

solo e o condicionamento de outros. Isto significa, na prática, a criação de uma faixa 

desarborizada que apenas é notória em meio florestal. 

As instalações de superfície, como a estação de compressão prevista, são pontuais e ocupam 

áreas relativamente reduzidas. 

Identificam-se os seguintes potenciais impactes no património cultural da construção de um 

gasoduto: 

 Destruição ou dano físico de vestígios arqueológicos desconhecidos – impacte 

negativo; 

 Destruição ou afetação de valores naturais ou culturais que confiram Valor Universal 

Excecional a bens inscritos na Lista do Património Mundial, através da alteração da 

topografia e, ou do coberto vegetal – impacte negativo; 
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 Oportunidade de aquisição de conhecimento científico, através do registo e do estudo 

dos vestígios encontrados – impacte positivo; 

 Oportunidade de valorização – preferencialmente in situ, musealização e divulgação 

de elementos patrimoniais – impacte positivo. 

Os efeitos negativos identificados não ocorrerão ou serão pouco significativos, assumindo que 

serão adotadas as medidas identificadas em 6.3.7. O balanço dos impactes identificados é 

claramente positivo. 

Na fase de exploração, os únicos impactes negativos potenciais identificados residem na 

alteração de valores naturais ou culturais que confiram Valor Universal Excecional a bens 

inscritos na Lista do Património Mundial ou na alteração do contexto paisagístico de 

elementos do património cultural, através da alteração da topografia e, ou do coberto 

vegetal na faixa de servidão. Estes impactes são pouco prováveis e podem ser eficazmente 

prevenidos.  

Nas áreas de estudo onde se vão desenvolver os projetos de gasodutos previstos no Plano 

existem numerosos bens imóveis (monumentos, conjuntos e sítios) classificados ou em vias de 

classificação. Também existem elementos patrimoniais imóveis não classificados, constantes 

de bases de dados, nomeadamente as relativas a sítios arqueológicos (Endovélico, gerida pela 

DGPC) e ao património histórico e arquitetónico (SIPA – Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico, gerido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - 

IHRU). 

Alguns dos bens imóveis classificados dispõem de zonas especiais de proteção (ZEP), tendo os 

restantes, bem como os que se encontram em vias de classificação, zonas gerais de proteção. 

Estas zonas são definidas nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro. 

Na escala a que o Plano está a ser analisado, a generalidade destes bens, mesmo 

considerando as zonas gerais e especiais de proteção, não tem representação. Constituem 

exceção dois bens inscritos na Lista do Património Mundial, no âmbito da Convenção para a 

Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, que Portugal ratificou através do Decreto 

n.º 49/79, de 6 de junho: 

 Os Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa, bem inscrito na Lista do 

Património Mundial em 1998, e que passou em 2010 a ser um sítio transfronteiriço 

com a designação Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa e de Siega 

Verde; a ZEP dos Sítios do Vale do Coa foi publicada pelo Aviso n.º 15168/2010, de 30 

de julho; 
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 O Alto Douro Vinhateiro (ADV), bem inscrito em 2001 e que teve a sua ZEP publicada 

pelo Aviso n.º 15170/2010, de 30 de julho. 

O ADV foi inscrito na categoria de Paisagem Cultural e, dentro desta categoria, na tipologia 

de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva. Os atributos mais expressivos que lhe conferem Valor 

Universal Excecional são, de acordo com a CCDR-N (2014): 

 “Os Valores Naturais – a geomorfologia complexa, a escassez de solo fértil e água, as 

vertentes abruptas, a gradação climática atlântico-mediterrânica, a vegetação e 

culturas mediterrânicas, a diversidade do património genético vitícola, a diversidade 

de habitats, a luz, as cores, os odores, o rio Douro e seus afluentes e, 

 Os Valores Culturais – a dominância da vinha alternando com matos mediterrânicos, os 

povoados, as quintas e casais, os terraços e os muros em xisto, as vias de acesso e 

rodovias, o caminho de ferro e a navegabilidade do Douro, as diferentes tipologias de 

plantio da vinha, os antrossolos e a conservação da água, o padrão da paisagem.” 

 

Por força do disposto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, os bens inscritos na Lista do 

Património Mundial são automaticamente classificados como Monumento Nacional. 

Na Figura 18 assinalam-se os limites do ADV e dos Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do 

Vale do Coa e das respetivas ZEP. 

Considera-se que será, em princípio, possível estudar traçados para os gasodutos previstos no 

Plano que evitem a generalidade dos bens classificados ou em vias de classificação e as 

respetivas zonas gerais e especiais de proteção. Constituem exceção: 

• A ZEP do Alto Douro Vinhateiro, devido à sua configuração geográfica que se estende 

desde a zona da Régua até à fronteira entre Portugal e Espanha; 

• A ZEP dos Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa que terá de ser 

atravessada, de forma marginal, de modo a evitar a travessia do ADV. 
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Figura 18 - Bens inscritos na Lista do Património Mundial e respetivas ZEP 
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Também se considera possível evitar a generalidade dos elementos patrimoniais não 

classificados constantes de bases de dados ou que venham a ser reconhecidos no âmbito dos 

EIA a realizar. 

 

6.3 Mitigação 

6.3.1 Riscos 

Apesar das conclusões das análises de risco efetuadas em Portugal no âmbito da AIA de 

projetos similares considerarem os níveis de risco muito reduzidos e aceitáveis, considera-se 

que, para esclarecimento do público, as análises de risco devem ser mencionadas nos futuros 

EIA. 

Em seguida referem-se para a 10ª caverna de armazenagem subterrânea e para os 

gasodutos as principais medidas adotadas para prevenir os riscos identificados, com base na 

consulta de EIA de projetos similares. 

6.3.1.1 Projeto da 10ª Caverna de armazenagem subterrânea 

As principais medidas de segurança a adotar para a prevenção de riscos na 10ª caverna de 

armazenagem são as seguintes: 

 A 10ª cavidade subterrânea para armazenamento de GN vai usufruir das 

infraestruturas operacionais e das medidas de prevenção, proteção e intervenção já 

existentes implementadas pela REN- Armazenagem. 

 Esta 10ª cavidade será integrada no Sistema de Gestão de Segurança para a Prevenção 

de Acidentes Graves (SGSPAG) implementado pela REN- Armazenagem, o qual obriga 

à existência de procedimentos no âmbito do controlo operacional com objetivos 

específicos na prevenção de acidentes graves e, no planeamento de emergências. 

6.3.1.2 Gasodutos 

As principais medidas de segurança a adotar para a prevenção de riscos em gasodutos são as 

seguintes: 

 No traçado dos gasodutos é, em geral, deixada uma distância mínima de 75 m 

relativamente a edifícios ou estruturas que recebem público, assim como de 25 m 

relativamente a qualquer edifício habitado; 
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 Em zonas onde não for possível cumprir as distâncias referidas, os gasodutos 

apresentam proteções adicionais; 

 São cumpridas as distâncias regulamentares relativamente a outras estruturas 

enterradas; 

 São garantidos acessos aos gasodutos para efeitos de vigilância e manutenção; 

 O traçado dos gasodutos tem em conta o desenvolvimento urbanístico e industrial; 

 Para o traçado do gasoduto é tida em conta a densidade populacional das zonas 

atravessadas e sua classificação por categorias; 

 A tubagem a utilizar na construção dos gasodutos é selecionada, tendo em conta a sua 

finalidade, exigências de resistência mecânica e potenciais cargas sísmicas; 

 Todas as tubagens são unidas por soldadura, controlada por métodos não destrutivos a 

100%; 

 Os gasodutos possuem revestimento externo de polietileno e são protegidos por um 

sistema ativo de proteção catódica com monitorização regular para prevenir a 

corrosão e realizar um seguimento estrito de controlo dos potenciais; 

 Nas zonas de soldadura a tubagem é revestida por manga termoretráctil de proteção, 

aplicada após a execução das soldaduras; 

 A profundidade mínima a que os gasodutos são instalados é de 0,80 m; 

 Em travessias de estradas, linhas férreas e linhas de água, são adotadas soluções de 

proteção adicional, estando essas travessias assinaladas de ambos os lados; 

 O trajeto dos gasodutos encontra-se assinalado por postes de sinalização, colocados 

por forma a garantir a visibilidade entre dois contíguos, não ultrapassando uma 

distância entre si de 500m; 

 Todas as estações associadas a seccionamento de gasodutos são equipadas com  

“by-pass” e sistemas de despressurização; 

 De modo a permitir a deteção de eventuais anomalias, nomeadamente provocadas por 

terceiros, o traçado dos gasodutos é patrulhado (a pé, recorrendo a veículo terrestre 

ou com meios aéreos), a intervalos de tempo regulares; 

 Pelo menos uma vez por ano, os gasodutos são patrulhados a pé; 

 A faixa de servidão é mantida permanentemente sinalizada e desobstruída de 

construções que possam implicar sobrecargas sobre a tubagem enterrada; 

 A operação de transporte de gás é conduzida, em tempo real, do Centro de Despacho 

localizado em Bucelas. Existe também um Centro de Despacho de Emergência em 

Pombal; 
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 As válvulas de seccionamento principal existentes nas instalações de seccionamento 

podem ser atuadas, na função fecho, por controlo remoto a partir dos Centros de 

Despacho; 

 O sistema de comunicações baseia-se num cabo de fibra ótica que se desenvolve ao 

longo dos gasodutos e em sistemas de “back-up” também por cabos de fibra ótica ou 

linhas telefónicas; 

 A recolha de dados destinados à gestão, operação e segurança dos gasodutos, é 

suportada no sistema de controlo e recolha de dados (SCADA); 

 É assegurado um sistema de comunicação e treino de operadores para minimizar os 

tempos de reação e intervenção em situações de emergência; 

 Os cadastros dos gasodutos são mantidos atualizados junto a empresas públicas e 

privadas que possam realizar serviços de escavação ou perfuração na faixa de 

servidão dos gasodutos; 

 É mantido um sistema de Autorizações de Trabalho. 

De uma forma geral são consideradas um conjunto de medidas de minimização das quais 

fazem parte as seguintes: 

 Plano de manutenção preventiva para as infraestruturas de transporte de GN; 

 Plano de emergência com planos detalhados, nomeadamente para a libertação de GN 

para a atmosfera, situações de inundação, ocorrência de sismos e ocorrência de 

situações climatológicas extremas, nomeadamente trovoadas; 

 Formação e informação dos trabalhadores e fornecimento de equipamentos de 

proteção individual adequados às funções que desempenham. 

6.3.2 Recursos geológicos 

Como forma de mitigar os efeitos negativos identificados no capítulo 6.2.2., em termos dos 

recursos geológicos minerais, hidrogeológicos e geossítios, propõe-se a adoção das seguintes 

medidas de caráter genérico: 

 Confirmação no terreno da potencialidade dos geossítios agora identificados, bem 

como a sua localização absoluta; 

 Desenvolvimento de estudos geológicos faseados que permitam avaliar, de forma 

precisa e inequívoca, o grau de interferência entre os traçados do gasoduto e os 

recursos minerais, hidrogeológicos e geossítios; 

 Avaliação da interferência com os perímetros de proteção às emergências das águas 

naturais e minerais; 
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 Otimização dos traçados de modo a minimizar a interseção com áreas concessionadas 

à exploração de recursos geológicos; 

 Otimização dos traçados de modo a minimizar a interseção com áreas de prospeção e 

pesquisa de recursos geológicos; 

 Otimização dos traçados de modo a minimizar a interseção com áreas 

correspondentes a perímetros de proteção de águas de nascente e águas minerais e 

de captações para abastecimento público;  

 Otimização dos traçados de modo a maximizar o afastamento a locais classificados 

como de interesse geológico: geossítios. 

Estes trabalhos deverão ser integrados no âmbito da AIA de cada projeto de forma 

individualizada, e transpostos no projeto base que sustenta o processo de licenciamento. Os 

resultados obtidos permitirão otimizar os traçados de modo a evitar, dentro dos limites do 

razoável, a interferências com todas as áreas que possam estar concessionadas pelo Estado 

para atividades de exploração de recursos geológicos. 

6.3.3 Solo 

Ao nível dos solos, o desenvolvimento dos projetos do PDIRGN 2014-2023, nomeadamente dos 

gasodutos deverá evitar, sempre que técnica e economicamente possível, os solos de maior 

aptidão agrícola classificados como RAN. Deverão ser definidas em sede de AIA medidas de 

mitigação que evitem ou reduzam os potenciais impactes negativos nos solos, em particular 

na fase de construção. As áreas de RAN deverão ser consideradas na otimização de traçados 

e, quando for o caso, na comparação de alternativas. 

O desenvolvimento do projeto do gasoduto Celorico da Beira – Vale de Frades não deverá 

afetar, sempre que possível, as áreas respeitantes a minas abandonadas, bem como outros 

locais com possíveis focos de contaminação do solo, que possam ser identificados no âmbito 

dos estudos de impacte ambiental do projeto, até porque obrigam a soluções de implantação 

da tubagem com recurso a métodos construtivos complexos e de elevado custo; contudo, em 

casos em que tal não seja possível, serão consideradas soluções de engenharia que resolvam 

os riscos à integridade do gasoduto e consequentemente a impactes negativos resultantes da 

escavação de solos contaminados. 
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6.3.4 Recursos hídricos 

Para o projeto da 10ª caverna os impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

ocorrem essencialmente na fase de construção, sendo recomendável a aplicação das 

seguintes medidas para a sua mitigação: 

 Localização dos estaleiros e acessos às frentes de trabalho a uma distância 

suficientemente afastada das linhas de água, de modo a evitar a compactação dos 

solos nas suas margens, a obstrução total ou parcial das mesmas e a sua contaminação 

por eventuais derrames acidentais, associadas às atividades de construção e 

manutenção de máquinas; 

 Dada a proximidade a uma das captações de água para abastecimento público do 

concelho de Pombal, recomenda-se que a zona do estaleiro seja impermeabilizada, 

assim como a área da plataforma a instalar para construção da nova cavidade, de 

modo a prevenir a infiltração de poluentes nos níveis freáticos, bem como a 

implantação de uma vala de drenagem periférica para recolha de águas 

contaminadas, evitando assim a dispersão dos líquidos, em caso de derrame, para 

fora da plataforma. Estas águas devem ser tratadas e as lamas ou concentrados 

resultantes deverão ter destino final apropriado à sua natureza e toxicidade; 

 Circulação dos veículos apenas pelos caminhos estabelecidos e estacionamento em 

zonas impermeabilizadas (plataforma de perfuração e estaleiro); 

 Os prestadores de serviços deverão ser instruídos sobre os procedimentos adequados a 

adotar no manuseamento de todos os materiais e em particular daqueles que são 

perigosos ou potenciais contaminantes; 

 No local da obra deverão existir sempre materiais em quantidade suficiente para a 

atuação em caso de derrames; 

 Em caso de ocorrência de derrames com risco de contaminação dos aquíferos, a 

Câmara Municipal de Pombal deverá ser imediatamente notificada. 

Adicionalmente é de salientar as seguintes limitações à execução de cavidades para 

armazenagem de GN no Sistema Aquífero da Mata do Urso, de acordo com o Regulamento da 

1ª Revisão do PDM de Pombal (Rev.02 do Regulamento, de novembro de 2013), atualmente 

em curso: 

 Artigo 20.º - Sistema Aquífero da Mata do Urso, nº 6 do Regulamento: “É 

permitida a execução de cavidades para armazenagem de GN e o armazenamento 

deste hidrocarboneto desde que as cavidades se localizem em Espaço de Recursos 

Geológicos e não interfiram com o abastecimento público integrado de água ao 

concelho de Pombal.” 
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 Artigo 75.º - Uso e Ocupação do Solo, nº 4 do Regulamento: “Só é permitida a 

execução de cavidades para armazenagem de GN desde que não interfiram com as 

infraestruturas destinadas ao abastecimento público de água e perímetros de 

proteção das respetivas captações.” 

Sendo assim, e atendendo à proximidade das zonas de proteção dos furos PS1 e PS2, 

destinados ao abastecimento público concelhio, recomenda-se a: 

 Verificação da compatibilidade da área de execução da 10ª caverna de armazenagem 

com as zonas de proteção que venham a ser definidas para os furos PS1 e PS2, em 

resultado do processo de alteração das referidas zonas atualmente em curso. 

Em relação aos gasodutos, os impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

ocorrem apenas na fase de construção, sendo recomendável a aplicação das seguintes 

medidas para a sua minimização: 

 O traçado do gasoduto deve evitar zonas de proteção de captações de água para 

abastecimento público; 

 Na travessia de linhas de água de dimensão significativa utilizar, preferencialmente, o 

método de perfuração horizontal dirigida (HDD); 

 O atravessamento de todas as linhas de água deve fazer-se perpendicularmente à 

linha de água e nunca obliquamente, destruindo-se ao mínimo as margens; 

 Realização dos atravessamentos de linhas de água em vala quando o escoamento no 

leito é nulo ou reduzido; 

 Restauro das linhas de água alvo de intervenção, incluindo da respetiva galeria 

ribeirinha, realizado após a aprovação dos respetivos projetos; 

Para qualquer dos projetos devem ser consideradas as seguintes medidas gerais de mitigação: 

 Durante as operações de movimentos de terras adotar as medidas necessárias para a 

retenção de sólidos previamente à descarga de águas de escorrência nos cursos de 

água; 

 Instalar fossas sépticas estanques no estaleiro para recolha das águas residuais 

domésticas produzidas e proceder a uma gestão destas águas residuais; 

 Os locais de depósito de combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias poluentes 

deverão ser impermeabilizados e dispor de drenagem para tanques de retenção 

adequadamente dimensionados para poderem reter o volume máximo de 

contaminante suscetível de ser derramado, devendo as águas de drenagem recolhidas 

ser objeto de  posterior tratamento adequado; 

 Na seleção dos locais para a instalação de estaleiros, oficinas, depósitos ou quaisquer 

outras infraestruturas de suporte à obra assegurar distâncias suficientes das linhas de 
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água e das albufeiras de modo a evitar a compactação de solos nas suas margens, a 

obstrução total ou parcial das mesmas e a sua contaminação por eventuais derrames 

acidentais, salvaguardando sempre as margens definidas como sujeitas a servidão do 

Domínio Público Hídrico; 

 Sempre que as frentes de obra se localizem perto de linhas de água, sinalizar as áreas 

intervencionadas por forma a evitar a afetação de áreas adjacentes; 

 Os depósitos temporários de terras devem ser protegidos de modo a evitar que a ação 

das águas pluviais arraste materiais para as linhas de água; 

 A circulação de veículos deve ser feita apenas pelos caminhos estabelecidos; 

 O pessoal envolvido nas empreitadas deve ser instruído sobre os procedimentos 

adequados a adotar no manuseamento de matérias potencialmente contaminantes; 

 No local das obras devem existir materiais em quantidade suficiente para a atuação 

em caso de derrame. 

6.3.5 Biodiversidade 

As medidas de mitigação dos efeitos negativos dos projetos previstos a adotar são: 

 Otimização dos traçados de modo a minimizar a interseção de áreas classificadas e de 

áreas de ocorrência de habitats e espécies da flora prioritários, incluindo, sempre que 

justificado, a consideração de alternativas de traçado dos gasodutos; para o efeito 

deverá ser efetuada uma caracterização adequada, na fase de AIA ou antes desta, das 

comunidades biológicas existentes nas áreas de implantação dos projetos, com 

destaque para as espécies mais sensíveis; 

 Ajustamento das medidas de mitigação dos impactes das fase de construção, 

incluindo estaleiros e acessos, baseada – entre outros elementos – nos resultados de 

prospeções prévias ao início da obra de modo a identificar as zonas com presença 

confirmada de espécies com estatuto de conservação desfavorável. 

6.3.6 População, atividades económicas e infraestruturas 

As principais medidas mitigadoras a considerar na fase de projeto e a estudar no âmbito das 

respetivas AIA são as seguintes: 

 Seleção de traçados que evitem áreas florestais e agrícolas potencialmente mais 

sensíveis; 

 Seleção de traçados que minimizem a interferência com infraestruturas, incluindo os 

aproveitamentos hidroagrícolas e respetivas infraestruturas de regadio; 



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL               PÁGINA 134 DE 251 

 Adoção de planos de gestão ambiental que evitem ou reduzam a poluição e os 

incómodos causados pelas obras; 

 Inclusão nos planos de gestão ambiental de procedimentos de informação às 

comunidades locais e de atendimento e gestão de sugestões e reclamações; 

 Negociação, com proprietários ou autarquias locais, de soluções que minimizem os 

impactes negativos decorrentes das faixas de servidão ou potenciem impactes 

positivos. 

6.3.7 Património cultural 

A primeira medida a adotar que permite evitar potenciais impactes negativos na fase de 

construção do gasoduto consiste na realização faseada de estudos patrimoniais que evitem a 

afetação de bens imóveis, classificados (ou em vias de classificação) ou não classificados: 

 Inventariação baseada em fontes documentais, nomeadamente bases de dados da 

DGPC e do IHRU, processos de classificação existentes nas Direções Regionais de 

Cultura do Centro e do Norte, inventários das Câmaras Municipais e Planos Diretores 

Municipais, bibliografia disponível, numa fase de estudo de viabilidade do traçado ou 

de análise de grandes condicionantes; 

 Prospeções seletivas no terreno, na fase de estudo prévio; 

 Prospeções sistemáticas, na fase de projeto de execução. 

Estes trabalhos integram-se naturalmente no âmbito da AIA de cada projeto. 

Os resultados obtidos permitirão otimizar os traçados de modo a evitar a totalidade dos bens 

imóveis classificados ou em vias de classificação e a generalidade dos restantes elementos 

patrimoniais inventariados. Caso necessário podem ter lugar nesta fase trabalhos de 

diagnóstico para confirmar ou avaliar a extensão de um potencial sítio arqueológico. Os 

resultados também permitirão prevenir potenciais impactes negativos da localização de 

estaleiros. 

No caso da AIA do projeto do Gasoduto Celorico-Vale de Frades é necessário garantir a 

minimização da travessia da ZEP dos Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa e a 

consideração de alternativas que permitam evitar a travessia do Alto Douro Vinhateiro. 

Na fase de construção, o acompanhamento arqueológico da obra (e que se aplica também às 

intervenções acessórias como estaleiros, parques de material e acessos) permite detetar a 

ocorrência de vestígios arqueológicos nas ações de desmatação ou escavação. Nas situações 

em que se justifique, podem ser sinalizadas ou vedadas ocorrências próximas dos trabalhos ou 

acessos, de modo a garantir a sua preservação. 
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As situações que ocorram podem implicar apenas o registo, com ou sem recolha de espólio ou 

podem desencadear, caso se justifiquem, alterações ao projeto e/ou ações de salvaguarda e 

valorização.  

Em qualquer caso, a conservação in situ, na medida em que melhor preserva o património 

arqueológico para as gerações vindouras, deve constituir a opção a privilegiar. 

No caso do gasoduto Celorico-Vale de Frades, que atravessará certamente a ZEP do ADV, a 

inventariação e cartografia dos valores que constituem atributos que conferem Valor 

Universal Excecional suscetíveis de serem afetados pelo projeto é essencial para selecionar 

soluções que evitem tanto quanto possível a afetação desses valores, não pondo em causa a 

autenticidade ou a integridade da paisagem cultural do ADV. A AIA deste projeto deve 

contemplar alternativas que evitem a área do ADV. A mitigação de impactes a estudar na AIA 

deve equacionar a reposição do coberto vegetal original ou outras formas de integração 

paisagística. 

A AIA deste projeto deve integrar uma Avaliação de Impacte Patrimonial, de acordo com a 

metodologia estabelecida no Guidance on Heritage Impact Assessment for Cultural World 

Heritage Properties (ICOMOS, 2011). Esta Avaliação de Impacte Patrimonial deve ser realizada 

por uma equipa multidisciplinar, com experiência no estudo da paisagem cultural e 

conhecimento do território duriense. No âmbito deste avaliação deve ser consultada o Centro 

do Património Mundial da UNESCO. 

6.4 Avaliação dos efeitos significativos no ambiente 

decorrentes da aplicação do plano 

A avaliação dos efeitos identificados no capítulo 6.2 é feita numa escala qualitativa de quatro 

valores: muito significativo, significativo, pouco significativo e irrelevante. A avaliação 

baseia-se nas características do projeto e dos métodos construtivos, na informação sobre 

impactes previstos e monitorizados em projetos similares e nas características do território 

em que os projetos se localizarão. Os resultados da avaliação, assumindo que são adotadas as 

medidas indicadas no capítulo 6.3, são apresentados, por tipo de projetos e por fases, no 

Quadro 27. 

Esta avaliação é a possível na presente fase e é diferente da que será feita em sede de AIA, 

que poderá confirmar ou rever a avaliação agora efetuada, que é necessariamente preliminar. 
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6.5 Monitorização 

No Quadro 28 apresenta-se a proposta de monitorização a considerar e pormenorizar em sede 

de AIA de cada um dos projetos. 

Naturalmente, a monitorização indicada neste quadro é generalista, devendo, em fase de 

AIA, ser adaptada às situações concretas.  
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Quadro 27 – Avaliação dos efeitos ambientais dos projetos previstos no PDIRGN 2014-2023 

Problemas ambientais 

significativos (Nível 2) Projetos 

Fases 

(C – Construção; 

E – Exploração) 

Efeitos negativos Avaliação Efeitos positivos Avaliação 

Riscos Todos E 
Risco de acidentes Pouco 

significativo 

  

Recursos geológicos Gasodutos 

C 

Destruição ou dano físico de 

potenciais recursos 

geológicos, em particular 

geossítios, ainda não 

identificados 

Pouco 

significativo 

Possibilidade de descoberta 

de novos recursos geológicos, 

em particular geossítios 

Pouco 

significativo 

E 

Limitação às atividades de 

prospeção e pesquisa de 

recursos minerais e 

hidrogeológicos autorizados 

Irrelevante Inventariação, valorização e 

divulgação de novos recursos 

geológicos, em particular 

geossítios 

Pouco 

significativo a 

significativo 

Solo Gasodutos C Afetação do solo Significativo   

Recursos Hídricos  
10.ª Caverna 

 

C 

 

Afetação da qualidade da 

água do mar pela rejeição 

da salmoura excedente 

Irrelevante   
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Problemas ambientais 

significativos (Nível 2) Projetos 

Fases 

(C – Construção; 

E – Exploração) 

Efeitos negativos Avaliação Efeitos positivos Avaliação 

Afetação dos recursos 

hídricos subterrâneos pela 

captação de água para as 

operações de lixiviação 

Irrelevante a 

pouco 

significativo 

  

Gasodutos 

 

C 

 

Alteração de leitos e 

margens de cursos de água 

(de reduzida dimensão) 

Pouco 

significativo 

  

Afetação de recursos 

hídricos subterrâneos 

Irrelevante a 

pouco 

significativo 
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Biodiversidade 

Gasodutos 

 

 

 

C 

 

 

 

Destruição de habitats e 

flora 

Pouco 

significativo 

  

Perturbação da fauna Pouco 

significativo 

  

Ferimento e morte de 

animais 

Pouco 

significativo 

  

Destruição de ninhos Pouco 

significativo 

  

Gasodutos 

 

 

 

E 

 

 

 

Fragmentação do habitat de 

algumas espécies de fauna 

Pouco 

significativo 

Corredor corta-fogo Pouco 

significativo 

Perturbação da fauna Pouco 

significativo 

Possibilidade de instalação de 

habitats naturais constantes 

da Diretiva Habitats 

Pouco 

significativo a 

significativo 

Proliferação de plantas 

exóticas invasoras 

Pouco 

significativo 

Possibilidade de constituição 

de um ecótono favorecendo as 

espécies de fauna adaptadas 

às orlas 

Pouco 

significativo 

  Possibilidade da criação de 

trilhos, proporcionando 

oportunidades de 

Pouco 

significativo a 



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL                   PÁGINA 140 DE 251 

sensibilização e educação 

ambiental 

significativo 

Diminuição da integridade 

das áreas que integram a 

Rede Natura 2000 

Irrelevante   

População, atividades 

económicas e 

infraestruturas 

Gasodutos 

 

C 

 

Afetação da qualidade de 

vida das populações e de 

atividades económicas 

Pouco 

significativo 

  

Cruzamento e interferência 

com infraestruturas 

Pouco 

significativo 

  

Gasodutos E 

Condicionamento de 

atividades na faixa de 

servidão 

Pouco 

significativo 

Oportunidades para novas 

atividades na faixa de 

servidão (vias de acesso, 

ecopistas, etc.) 

Pouco 

significativo a 

significativo 

10.ª Caverna 

e Gasodutos 
C + E 

 Pouco 

significativo 

Emprego gerado Pouco 

significativo 

Gasoduto 

Celorico-Vale 

de Frades 

E 

  Alargamento da área servida 

pela Rede de GN 

Muito 

significativo 

Património cultural Gasodutos C Destruição ou dano físico de Pouco Aquisição de conhecimento Pouco 
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vestígios arqueológicos 

desconhecidos 

significativo científico, através de registo e 

do estudo dos vestígios 

encontrados 

significativo a 

muito 

significativo 

Gasoduto 

Celorico-Vale 

de Frades 

C 

Destruição ou afetação de 

valores naturais ou culturais 

que confiram Valor Universal 

Excecional ao Alto Douro 

Vinhateiro 

Pouco 

significativo 

  

Gasodutos E 

Alteração de valores 

naturais ou culturais que 

confiram Valor Universal 

Excecional ao Alto Douro 

Vinhateiro ou alteração do 

seu contexto paisagístico 

Pouco 

significativo 

Valorização, musealização e 

divulgação de elementos 

patrimoniais 

Pouco 

significativo a 

significativo 
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Quadro 28 - Monitorização a considerar e pormenorizar em sede de AIA de cada um dos projetos 

Problemas 

ambientais 

significativos (Nível 

2) 

Projetos 

Fases 

(C – Construção; 

E – Exploração) 

Monitorização a considerar em sede 

de AIA 

Riscos Todos Todas Registo de falhas e acidentes 

Recursos geológicos Gasodutos C 

Emergências de águas naturais – 

deverá proceder-se à monitorização 

de emergências de água naturais, 

sempre que o traçado a implementar 

intersete o perímetro de proteção 

intermédia; admite-se que a 

implantação de um gasoduto seja 

admitida no perímetro de proteção 

alargada e a mesma implantação não 

interfira com o perímetro de 

proteção imediata; 

Emergências de águas minerais – 

deverá proceder-se à monitorização 

de emergências de água minerais, 

sempre que o traçado a implementar 

intersete o perímetro de proteção 

intermédia; admite-se que a 

implantação de um gasoduto seja 

admitida no perímetro de proteção 

alargada e a mesma implantação não 

interfira com o perímetro de 

proteção imediata; 

Estado de conservação dos geossítios. 

Solo  C 

Apenas a considerar no caso da 

travessia de áreas de solos 

contaminados. 
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Problemas 

ambientais 

significativos (Nível 

2) 

Projetos 

Fases 

(C – Construção; 

E – Exploração) 

Monitorização a considerar em sede 

de AIA 

Recursos Hídricos  

10.ª 

Caverna 
C 

Monitorização dos impactes 

decorrentes da captação de água na 

vegetação envolvente. 

10.ª 

Caverna 
E 

Continuar a monitorização e 

acompanhamento ambiental do 

Projeto de Armazenagem Subterrânea 

de GN no Carriço, Pombal, caso se 

venha a justificar face aos resultados 

entretanto obtidos. 

10.ª 

Caverna / 

Gasodutos 

C 

Níveis freáticos durante a fase de 

obra, extensível por um período a 

definir em AIA, abrangendo captações 

para abastecimento público 

(nomeadamente as da Mata do Urso) 

e algumas captações privadas 

consideradas representativas das 

áreas em estudo. 

Gasodutos C 
Verificação do restauro dos leitos e 

margens afetados pela obra. 

Biodiversidade Gasodutos 

C/E 

Impactes nos valores naturais 

presentes e eficácia das medidas de 

mitigação adotadas 

E 

Distribuição e abundância de espécies 

exóticas com comportamento invasor 

no território nacional ou com 

potencial para tal, com o objetivo de 

detetar situações de proliferação 

destas espécies na faixa de servidão; 
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Problemas 

ambientais 

significativos (Nível 

2) 

Projetos 

Fases 

(C – Construção; 

E – Exploração) 

Monitorização a considerar em sede 

de AIA 

Distribuição e abundância de espécies 

sensíveis (com estatuto de 

conservação desfavorável em 

Portugal e/ou constantes dos anexos 

A-I, B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril), com o 

objetivo de detetar alterações nestes 

parâmetros que possam ser atribuídas 

à presença da faixa de servidão e à 

utilização desta por humanos. 

Atividades de salvaguarda, 

valorização e divulgação 

População, 

atividades 

económicas e 

infraestruturas 

Todos C 
Aspetos ambientais (ruído, vibrações, 

etc.) sempre que pertinente 

Gasodutos E 

Seguimento e avaliação das soluções 

de aproveitamento das faixas de 

servidão como  corta-fogos, vias de 

acesso ou trilhos 

Património cultural 

Gasodutos C 
Registo das atividades de 

acompanhamento arqueológico. 

Gasodutos E 
Atividades de salvaguarda, 

valorização e divulgação 
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7 Conclusões 

O Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural para o período 

2014-2023 encontra-se sujeito a Avaliação Ambiental (AA), nos termos do Decreto-Lei nº 

232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 de maio. 

A AA do PDIRGN foi estruturada em dois níveis de análise, com níveis de detalhe e focos 

distintos: 

 Nível 1 - Avaliação de abordagem estratégica: focada na RNTIAT enquanto sistema de 

suporte ao SNGN, atendendo em particular à terceira ligação PT-ES, com o principal 

objetivo de produzir diretrizes de planeamento, gestão e monitorização que 

consubstanciem um programa de seguimento do PDIRGN ao longo da sua implementação; 

 Nível 2 – Avaliação com abordagem de tipo AIA: com o intuito de avaliar os efeitos 

ambientais do conjunto de projetos previstos no PDIRGN 2014-2023 que ainda não foram 

sujeitos a AIA. 

 

Ao nível estratégico o PDIRGN 2014-2023 potencia as seguintes oportunidades: 

Do ponto de vista da posição geopolítica de Portugal no mercado mundial do gás e da 

segurança do abastecimento: 

 Potencia a diversificação das origens de aprovisionamento, aumenta o número de pontos 

de entrada da RNTGN e aumenta a capacidade de armazenamento, designadamente a 

capacidade destinada à constituição de reservas de segurança, reduzindo a 

vulnerabilidade do abastecimento nacional face a eventuais falhas no aprovisionamento 

ou de infraestruturas, prolongadas no tempo, como por exemplo um incidente no TGNL 

Sines, de acordo com os cenários de evolução da procura e de pontas de consumo de GN 

expectáveis; 

 Redução da vulnerabilidade do abastecimento da região Norte e do SNGN em geral 

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

 Reforço do papel de Portugal no mercado europeu do gás por aumento da capacidade 

física de importação / exportação, concretizando a afirmação do TGNL Sines como ponto 

de aprovisionamento de GNL a nível ibérico e europeu e a integração de Portugal na rede 

de GN ibérica e europeia;  
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 Melhoria das condições negociais e potencial redução dos preços de importação do GN 

por aumento da diversidade de fornecedores e da capacidade de importação, 

contribuindo para a competitividade da economia portuguesa e para a redução dos custos 

suportados pelos consumidores finais – desde que as mais-valias sejam refletidas no 

preço final do gás para o consumidor; 

 Criação de condições para a manutenção do papel estruturante do GN enquanto recurso 

energético estável e facilmente armazenável num cenário de absoluta afirmação das FER 

na produção elétrica; 

 Rentabilização do investimento e operação da RNTIAT e reforço da sua sustentabilidade 

financeira por acesso a um mercado consumidor significativamente mais alargado 

(Espanha).  

Do ponto de vista da contribuição da RNTIAT para as metas nacionais e europeias de combate 

às alterações climáticas: 

 Redução das emissões de GEE nacionais por aumento da disponibilidade e redução do 

custo do GN como alternativa aos combustíveis fósseis, contribuindo para as metas 

nacionais e europeias de descarbonização da economia; 

 Contribuição para a adaptação às AC do SNGN e do sistema nacional elétrico por 

aumento da capacidade de armazenamento que permite lidar com picos de procura, 

variabilidade de preços e períodos de seca;  

 Aproveitamento das infraestruturas para a injeção e transporte de biometano – num 

cenário de afirmação clara das FER no setor energético; 

 Redução da vulnerabilidade da RNTIAT à subida do nível do mar por criação de 

alternativas ao TGNL e aumento da capacidade de armazenamento e da vulnerabilidade 

do SNGN às AC por reforço da redundância da rede (Gasoduto Carriço-Cantanhede). 

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

designadamente em termos de equidade social, destaca-se: 

 Redução da vulnerabilidade dos utilizadores finais a falhas de abastecimento, por 

reforço da capacidade de armazenamento; 

 Desenvolvimento económico e social por redução dos preço do GN para o consumidor 

final, resultante do reforço da capacidade de armazenamento, da capacidade de 

aprovisionamento e do aumento da concorrência ao nível da distribuição e 

comercialização; 
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 Potencial criação de áreas com interesse para a biodiversidade associadas às áreas de 

servidão das condutas de gás natural; 

 Aprofundamento do conhecimento sobre os recursos naturais e culturais existentes e 

valorizáveis nas áreas afetadas pelos projetos previstos. 

 

Por outro lado, os principais riscos a longo prazo identificados são: 

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

 Desadequação do desenvolvimento  da RNTIAT face à potencial redução do consumo 

promovida por políticas nacionais e europeias de descarbonização e pela competitividade 

de combustíveis alternativos (Carvão) - devendo ser considerados cenários de redução, e 

acompanhada a evolução, dos consumos por aumento do peso das FER na produção 

elétrica e de redução dos custos de recursos energéticos substitutos do GN, como seja o 

carvão. Recomenda-se também que o investimento nas cavernas TGC-9s e 10ª cavidade 

apenas deva ser concretizado se justificado em termos de necessidade de armazenamento 

e/ou competitividade nacional ao nível ibérico ou europeu. 

 Manutenção da volatilidade de preços, fracas condições negociais e mercado de pequena 

dimensão caso não se concretize a implementação do mercado europeu do gás e em 

particular das disposições no âmbito do SGRI: de facto, conclui-se que grande parte das 

oportunidades resultantes do PDIRGN dependem da efetiva concretização do mercado 

europeu e regional do gás pelo que todos os esforços deverão ser alocados para que esta 

iniciativa se efetive tal como concebida. Por outro lado, deverá ser considerado em 

futuros ciclos de planeamento um cenário da concretização parcial deste mercado, 

assegurando que – a longo prazo – a RNTIAT e o SNGN têm a flexibilidade suficiente para a 

sua operação se manter sustentável. 

Do ponto de vista da vulnerabilidade da RNTIAT e, consequentemente, do SNGN às alterações 

climáticas destaca-se que o TGNL Sines se mantém como um dos principais pontos de 

aprovisionamento e GNL nacional 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. Por este 

motivo, recomenda-se que seja monitorizada a subida do nível médio do mar, e que ao nível 

de projeto, são adotadas as melhores práticas de adaptação às AC, nomeadamente as 

recomendadas em ENAAC, 2012 – reforçando assim a resiliência desta e de outras 
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infraestruturas às mudanças do clima. Recomenda-se também que a monitorização dos efeitos 

das AC seja incorporada no plano de avaliação e controlo do PDIRGN. 

 

Os projetos previstos no plano e que constituem o objeto de avaliação no designado Nível 2 

são de dois tipos: 

- Gasodutos; 

- Caverna de armazenagem. 

Os impactes de cada um destes tipos de projeto é diferenciado. 

Foram analisados os efeitos, positivos e negativos, dos projetos, estruturando-se essa análise 

em seis problemas ambientais significativos: 

- Riscos; 

- Recursos geológicos; 

- Solo; 

- Recursos hídricos; 

- Biodiversidade; 

- População, atividades económicas e infraestruturas; 

- Património cultural. 

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. 

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. 
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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 

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.  
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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. 

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. 
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ANEXO I - Análise tendencial da Avaliação 

Estratégica 

Esta componente da Avaliação Estratégica (nível 1 desta AA) consiste numa análise dinâmica e 

tem dois objetivos fundamentais: observar os principais padrões de mudança relevantes e 

detetar as respetivas forças de mudança que podem influenciar as tendências futuras. Baseia-

se numa recolha de factos, através de indicadores, relativos a um período de tempo por forma 

a mapear um padrão de mudança, ou tendência, que seja explicativo da evolução das situações 

estruturantes do ponto de vista da decisão estratégica que está em causa no PDIRGN.  

Esta análise permite explorar a relação entre a variação de forças de mudança dos FCD e a 

evolução de tendências futuras, fornecendo suporte à análise integrada da relação entre 

fatores económicos, sociais e biofísicos. A análise de tendências é assim diferente dos estudos 

de base, de diagnóstico ou de referência, os quais são estudos descritivos, de caracterização, 

relativos a fatores biofísicos e sociais (Partidário, 2012). 

 

AI.1 - FCD1 - Geopolítica e Mercado 

Segurança de Abastecimento 

Antes de elaborar sobre as tendências críticas relativas a este critério de avaliação, importa 

interpretar e compreender a evolução de algumas tendências que contextualizam não só este 

mas também os restantes FCD. 

Segundo dados da DGEG, verificou-se um aumento de 104% do consumo de GN em Portugal 

continental, entre 2001 e 2011 (DGEG – DSPE 2013(2)). No entanto, entre 2007 e 2011 o 

aumento do consumo desacelerou. A produção de eletricidade e a indústria são os principais 

consumidores, observando-se aliás uma tendência de aumento do consumo por parte da 

indústria e do consumo doméstico e redução por parte do setor elétrico (Figura 19). 
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Figura 19 – Evolução do consumo final de Gás Natural no Mercado Convencional (Fonte: DGEG 2013) 

 

Segundo o PDIRGN (REN, 2013), esta redução do consumo pelo mercado elétrico, em particular 

entre 2007 e 2012, justifica-se com o aumento da potência instalada em parques eólicos, a 

redução do preço do carvão para produção elétrica, a redução sustentada do preço das licenças 

de emissão de dióxido de carbono (ver ponto 0), e a diminuição da procura de eletricidade 

verificada em Portugal nos anos de 2011 e 2012. Assiste-se portanto a uma alteração no padrão 

de consumo nacional devido, essencialmente, à redução significativa da procura no mercado 

elétrico em muito provocada pelo custo e produtividade de fontes energéticas alternativas: 

carvão e FER.  

A nível europeu, segundo dados da Eurostat (Figura 20), a proporção das energias renováveis 

e do gás no consumo interno bruto de energia europeu tem vindo a aumentar desde 1990, 

muito por substituição do carvão e certamente impelida pela política europeia de 

descarbonização da economia (Ver Quadro de Referência Estratégico). 
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Figura 20 - Evolução do consumo interno bruto de energia por tipo de fonte em Mtoe - UE27 (Fonte: 

Eurostat, abril 2013 em EC 2013) 

 

Olhando para o setor elétrico, a proporção de FER na produção de energia elétrica em 

Portugal aumentou 155% entre 2005 e 2011, sendo a principal fonte de produção de 

eletricidade em 2011 (47%). Todos os outros combustíveis viram a sua contribuição reduzir 

incluindo o gás embora ligeiramente (Quadro 29 e Figura 21). Esta evolução acompanha a 

tendência europeia de aposta nos recursos energéticos endógenos. Apesar da queda, o carvão 

continua a ser um dos principais recursos para a produção de energia elétrica a nível europeu 

(Figura 22). 
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Quadro 29 – Proporção das diferentes fontes na produção bruta de eletricidade (Fonte: Eurostat, 

abril 2013 em EC 2013) 

Tipo de Fonte 

Proporção na produção de eletricidade 

2011 

Variação da 

proporção 

Portugal 

2005 -2011 
UE27 Portugal 

Combustíveis sólidos 26% 19% -43% 

Petróleo e Derivados 2% 5% -73% 

Gás 22% 28% -3% 

Nuclear 27% -- -- 

Renováveis 21% 47% 155% 

 

 

Figura 21 – Evolução da produção bruta de eletricidade, por fonte – Portugal (Fonte: Eurostat, abril 

2013 em EC 2013) 

 

0

5

10

15

20

25

30

1995 2000 2005 2009 2010 2011

T
W

h
 

Combustíveis sólidos

Petróleo e Derivados

Gás

Renováveis



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL  PÁGINA 158 DE 251 

 

Figura 22 – Evolução da produção bruta de eletricidade, por fonte (TWh) – UE27 (Fonte: Eurostat, 

abril 2013 em EC 2013) 

 

Esta crescente participação das FER na produção elétrica nacional tem sido em muito 

impulsionada pelos incentivos e apoios existentes, mecanismos esses que influenciam o que 

seria de outra forma o comportamento de mercado livre. 

Como se verá adiante, a crise económica tem vindo a condicionar o funcionamento de certos 

mecanismos de incentivo à descarbonização da economia – designadamente o mercado do 

carbono - tendo a Comissão Europeia concluído que são necessários mecanismos e incentivos 

adicionais para o aumento da eficiência carbónica. 

Importa referir que a aposta nas FER como fonte energética acarreta também a necessidade de 

lidar com a dificuldade do seu armazenamento (cujo desenvolvimento tecnológico é ainda 

precoce (Beaudin et. al 2010)) e também com a variação de potência gerada por recursos que 

são – por definição – variáveis. Por este motivo, a médio prazo, serão sempre necessárias fontes 

alternativas que colmatem estes desafios. 

 

O grau de diversificação das origens de fornecimento do GN a Portugal, pode ser medido pelo 

índice de Herfindahl Hirschman aplicado ao aprovisionamento (IHHa), índice este que relaciona 

a quantidade aprovisionada com origem em cada fornecedor com a quantidade total 

aprovisionada. Um IHHa elevado representa uma elevada concentração do mercado de 

abastecimento o que enfraquece a posição negocial e aumenta a vulnerabilidade do país 

comprador. O grau de diversificação da capacidade dos pontos de entrada da rede, também 

pode ser medido pelo índice de Herfindahl Hirschman aplicado à capacidade (IHHc) que 
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relaciona a capacidade técnica de cada ponto de entrada fronteiriço com a capacidade técnica 

total de entrada na RNTGN. Este índice permite medir a concentração das alternativas de 

aprovisionamento – quanto maior o seu valor, maior a dependência de poucos pontos de 

entrada de GN no país.  

 

Segundo dados da DGEG (Figura 24), o valor de IHHa tem vindo a decrescer, mantendo-se no 

entanto ainda bastante elevado – 0,446 em 201110. Portugal importa a totalidade do seu GN 

sendo a Nigéria e a Argélia os principais mercados abastecedores, sendo residual a participação 

de outras origens (Figura 23). Comparativamente, o IHHa de Espanha em 2011 era de 0,160 

(REN, 2013) – valor que ilustra o acesso a um mercado de origens de GN bastante mais 

alargado. 

Figura 23 - Importações de GN por país de origem (DGEG, 2013) 

 

                                                 

 

10 Segundo dados disponíveis no PDIRGN, em 2012 este valor é de 0,415, possivelmente por divergências 

na forma de cálculo. No entanto, tratando-se da mesma ordem de valores, as conclusões retiradas são 

igualmente válidas 
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Figura 24 - IHH aplicado ao aprovisionamento – Portugal (Fonte: DGEG – DSPE 2013(1). Produção 

própria. Dados de 2012 provisórios. As Importações de GN consideradas correspondem a 

importações líquidas - deduzidas das quantidades em transito) 

 

A DGEG recomendou recentemente que Portugal promova a diversificação do seu portefólio de 

importação de países exportadores gás de forma a reduzir a sua dependência de países 

politicamente instáveis (DGEG, 2013). 

 

Também segundo dados do PDIRGN (REN, 2013), atualmente, o IHHc em Portugal é de 0,454 e o 

de Espanha é de 0,129, referindo-se ainda nesse relatório que se não forem efetuados 

investimentos na RNTIAT, o IHHc nacional manterá um valor significativamente elevado. Como 

se pode ver pela Figura 25, este facto deve-se à elevada dependência do TGNL Sines para o 

abastecimento de GN em Portugal. 
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Figura 25 - Capacidade dos pontos de entrada na Península Ibérica (Fonte: REN, 2013 – produção 

gráfica própria) 

 

De acordo com a mesma fonte (REN, 2013) a relativa incerteza no mercado do gás que hoje em 

dia afeta uma parte significativa dos países produtores de GN que abastecem a Europa 

(designadamente a guerra civil da Líbia, o ataque às instalações de extração e tratamento de 

gás de In Amenas, na Argélia e a situação de instabilidade e os problemas que afetam as 

instalações de exploração de petróleo e gás na Nigéria) requerem o reforço das medidas de 

segurança do aprovisionamento especialmente nos países em que a dependência desta forma 

de energia já ultrapassa 20% do consumo total de energia primária como é o caso de Portugal. 

Isto é, numa hipotética crise com corte do abastecimento o tecido industrial português pode 

ser fortemente afetado, com evidentes consequências para a economia (REN, 2013). 

Num contexto de total dependência de um conjunto pouco variado de origens de GN, e 

considerando esta tendência de aumento dos consumos de GN, a capacidade de 

armazenamento11 desempenha um papel estruturante. Apesar do aumento da capacidade de 

armazenamento da RNTIAT na última década, segundo a DGEG (DGEG, 2010) Portugal tinha em 

2009 uma autonomia de 15 dias de consumo médio, apesar de o valor limiar geralmente aceite 

nos países de referência da UE27 se cifrar em 60 dias.  

                                                 

 

11 Capacidade destinada à constituição de reservas de segurança e para fins comerciais garantida pelo 

AS Carriço e pelo TGNL Sines. 
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Para a elaboração do PDIRGN considerou-se um cenário de segurança de abastecimento 

segundo o qual o saldo efetivo de armazenamento da RNTIAT12 tenderá a decrescer, 

verificando-se em 2018 insuficiência de capacidade de armazenamento. Esta situação agravar-

se-á significativamente nos anos de 2022 e 2023 como resultado do aumento das necessidades 

de armazenamento dos clientes protegidos13 e dos centros electroprodutores em regime 

ordinário, não interruptíveis (REN, 2013). 

O PDIRGN, na sua versão inicial apreciada por este RA, foi construído com base em cenários 

que ponderam a desclassificação das centrais a carvão e a existência das centrais de ciclo 

combinado de Sines e Lavos no sistema electroprodutor. No entanto, foi também considerado 

um cenário menos otimista em relação à evolução da economia nacional e que considera a 

ausência das futuras centrais de ciclo combinado , a par da permanência em serviço das atuais 

centrais a carvão – ou seja, com uma evolução do consumo de GN crescente mas mais 

conservadora (-27,5% na procura de GN em 2022 face ao cenário de Segurança acima referido) 

(segundo a análise de sensibilidade realizada em janeiro de 2014). Neste cenário, verifica-se 

também a necessidade de incremento da capacidade de armazenamento subterrâneo. Contudo, 

a capacidade do armazenamento subterrâneo destinado à constituição das reservas de 

segurança deverá ser  conseguida apenas com o recurso à  5ª e à 6ª cavidades do AS do Carriço. 

 

Ao nível da capacidade de oferta, o critério (N-1) previsto no Regulamento europeu nº 

994/2010 dita que, caso se verifique uma interrupção da maior infraestrutura individual de gás 

(TGNL Sines), a capacidade das infraestruturas restantes deve satisfazer a procura total de gás 

durante um dia de procura excecionalmente elevada cuja probabilidade estatística de 

ocorrência seja uma vez em vinte anos (Art.º 6º).  

                                                 

 

12 Representa a reserva de capacidade de armazenamento comercial existente em cada ano 

13 Decreto-Lei n.º 231/2012 de 26 de outubro: “Os clientes protegidos a considerar para efeitos de 

constituição e manutenção de reservas de segurança são todos os clientes domésticos já ligados a uma 

rede de distribuição de gás e os clientes previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 

(UE) n.º 994/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro ” 
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Todos os cenários de evolução dos consumos de GN considerados pela DGEG no mais recente 

Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento do Sistema Nacional de GN (DGEG 

2013) – cenário Base, de Sensibilidade e de Rutura - levam esta entidade a constatar que, numa 

análise de rutura, nunca é cumprido o critério (N-1) em caso de falha no TGNL Sines, no 

período 2013-2030, e em caso de falha na interligação Campo Maior-Badajoz o critério (N-1) 

não é cumprido no período 2018-2030.  

Observando a cobertura da RNTIAT atual, verifica-se que a região Centro e Norte tem o acesso 

ao AS Carriço, ao TGNL Sines e a Campo Maior dependente do gasoduto Bidoeira - Cantanhede o 

que, em caso de falha deste troço, poderá colocar em causa o abastecimento de GN a esta 

região. Em 2013 entrou em operação o gasoduto Mangualde – Celorico – Guarda (fecho dos lotes 

5 e 6) que permite ao Norte do país aceder a parte da capacidade de Campo Maior (Fonte: REN 

Gasodutos), no entanto, considera-se que a vulnerabilidade foi apenas mitigada. 

 

Alargamento do mercado  

Analisando os fluxos comerciais de GN e GNL a nível europeu (UE27), verifica-se que a 

dependência das importações de GN tem vindo a agravar-se (Quadro 30). Entre 1991 e 2011 

observou-se uma tendência de aumento das importações face às exportações (Figura 26). 

 

Quadro 30 - Dependência das importações do GN na UE (Fonte: Eurostat, abril 2013 em EC 2013) 
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Figura 26 – Importações líquidas, por tipo de fonte, em Mtoe - UE27 (Fonte: Eurostat, abril 2013 em 

EC 2013) 

 

Sendo a península Ibérica, e em particular Portugal, importadores líquidos de GN (EC, 2013), os 

preços de importação do GN são fatores determinantes da sua competitividade e 

desenvolvimento. Observa-se que os preços praticados nos principais hubs europeus (Figura 27) 

tem vindo a convergir sofrendo também uma tendência de aumento nos últimos 4 anos. Este 

aumento pode resultar de dois fatores primordiais: 

1. Os preços de compra de GNL em mercados como o Japão e a Coreia foram 35% a 50% 

mais altos do que na UE (DG Energy, 2013) o que promove o aumento dos preços 

médios exigidos pelos países exportadores; 

2. Os contratos de compra de GN que ainda estão em vigor na europa estão em grande 

parte indexados ao preço do petróleo – valor esse que tem também vindo a subir 

constantemente desde 2003 (Eurostat). No entanto, observa-se também uma tendência 

de abandono desta indexação a favor do spot price – relacionado com bens e serviços e 

por isso mais baixo do que o do petróleo - alteração esta que consta das linhas 

estratégicas europeias para o setor (Roteiro para a Energia 2050.). Em particular, nos 

dois principais hubs comerciais da europa - Reino Unido e Holanda – a maior parte do 

GN já é fornecido com esta nova indexação14. A prazo, esta alteração poderá reduzir os 

                                                 

 

14 http://www.reuters.com/article/2013/02/22/energy-gas-europe-idUSL6N0BL8HO20130222 



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL  PÁGINA 165 DE 251 

custos de importação de GN a nível europeu (DG Energy, 2012 e 2013). No entanto se 

se mantiver a dependência do mercado africano – que mantém a indexação ao petróleo 

– e o relativo isolamento da europa em termos de abastecimento, esta redução poderá 

não se sentir em Portugal. 

 

Verifica-se que Portugal e Espanha se encontram entre os estados-membro com o preço de 

importação a grosso de GNL excluindo custos nacionais (designado por preço de fronteira), 

mais baixo, sendo o custo em Espanha ainda mais baixo do que em Portugal (Figura 28). Aliás, o 

preço do GNL espanhol continua a ser extremamente competitivo se considerarmos que este 

país foi - entre 2012 e 2013 - o maior importador de GNL da UE (DG Energy, 2013) ilustrando a 

vantagem competitiva que o acesso a um leque variado de fontes de aprovisionamento e de 

pontos de entrada/saída pode trazer.  

Conclui-se por isso que a associação ao mercado espanhol poderá permitir o acesso a preços de 

fronteira mais competitivos. 

 

 

Figura 27 – Preços do GNL nos estados-membro da UE (Fonte: DG Energy, 2013) 
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Figura 28 – Comparação de preços de importação do GN (preços de fronteira) na Europa, em €/MWh 

– 2º trimestre de 2013 (Fonte: Vários em DG Energy, 2013) 

 

O 3º pacote de Energia da União Europeia, implementado em setembro de 2009, prevê a 

integração dos mercados isolados do gás dos Estados-Membros (EM) num mercado interno 

harmonizado e eficaz que ajude a manter os preços baixos e a assegurar a segurança de 

abastecimento a nível europeu. Este pacote é composto por das diretivas estabelecendo as 

disposições comuns para os mercados da eletricidade e do GN (Diretiva 2009/73/EC15) e três 

regulamentos, destacando-se o Regulamento (UE) n.º 715/2009 que estabelece as condições 

de acesso à rede de transmissão de GN16. Neste contexto, foram estabelecidas Iniciativas 

                                                 

 

15 Disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:pt:PDF  

 

16 Disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:PT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:PT:PDF
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Regionais, entre elas a South Gas Regional Initiative (SGRI)17 com o intuito de integrar 

Portugal, Espanha e França num mercado regional de GN. 

De facto, a concretização de um mercado europeu e regional do GN contribui, nomeadamente, 

para a partilha de infraestruturas, redes e acordos comerciais de compra e venda de GN com 

potenciais benefícios para o abastecimento de GN a Portugal. Ao mesmo tempo, o acesso a um 

mercado mais alargado em termos de compra mas também de distribuidores e 

comercializadores de GN poderá aumentar a competitividade do setor para o consumidor final 

(tema desenvolvido no FCD Legado Ambiental). Facilmente se compreende que o custo de 

oportunidade da não integração é portanto elevado. Por outro lado, a não integração implica 

que os investimentos a nível nacional para fazer face à evolução dos consumos e 

vulnerabilidade do aprovisionamento acima descrita será necessariamente mais elevada do que 

num cenário de partilha das infraestruturas existentes no país vizinho. 

 

Observa-se que têm sido desenvolvidos vários esforços para a concretização da SGRI, em 

particular focadas no Mercado Ibérico do Gás (MIBGAS). A ERSE e a Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia18 de Espanha realizaram uma consulta pública e publicaram as 

respetivas conclusões sobre a harmonização das tarifas de acesso às interligações de GN entre 

Portugal e Espanha. As seguintes medidas foram consideradas prioritárias pelos agentes 

consultados (ERSE, 2013 (3)): 

 Transposição das diretivas do mercado interno de GN em Portugal e Espanha; 

 Modificação dos sistemas tarifários de acesso à rede de transporte em função dos 

regulamentos europeus - a ERSE aprovou em 2012 uma medida que se concretizou na 

anulação da tarifa de transporte na saída de Portugal para Espanha; 

 Harmonização de aspetos relacionados com a atribuição de capacidade na interligação, 

gestão de congestionamentos e regras de balanço, orientados pelos códigos de rede 

europeus em fase de elaboração – a ERSE concluiu no início de 2013 um processo de 

revisão dos regulamentos de GN neste sentido; 

                                                 

 

17 http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ACTIVITIES/EER_INITIATIVES/GRI/South  

18 As funções da Comisión Nacional de Energía são asseguradas desde Outubro de 2013 pela Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ACTIVITIES/EER_INITIATIVES/GRI/South
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 Redução da tarifa de acesso à interligação; 

 Definição de um hub virtual de negociação no espaço ibérico - para o qual já existem 

projetos identificados. 

Do ponto de vista infraestrutural, a unificação do mercado ibérico do gás está fortemente 

dependente do reforço das ligações entre os dois países (ERSE, 2013 (3)). 

 

AI.2 - FCD 2 – Alterações Climáticas  

Economia de Baixo Carbono  

Como se pode observar na Figura 29, desde 1995 que se observa uma tendência de 

descarbonização da economia, acentuada a partir de 2005. Note-se que no mesmo período, o 

PIB europeu e nacional subiu o que confirma uma maior eficiência da economia em termos de 

emissões de carbono. Observa-se também que a  intensidade carbónica da economia 

portuguesa tem vindo a acompanhar a média da UE27 em termos de quantidades emitidas de 

carbono por cada euro do PIB gerado.  

 

Figura 29 - Intensidade Carbónica da economia (Fonte: Eurostat, 2013) 

 

A Figura 30 permite concluir que os transportes e a produção e transformação de energia se 

mantiveram, em 2011, como principais emissores de gases com efeito de estufa (APA, 2013) – 

pelo que a redução das emissões neste setor poderão ter um impacto relevante. Olhando para 

as emissões de CO2 em particular, foi neste setor que se verificou uma redução a partir de 2005 

(Figura 31), alinhada com a tendência de descarbonização da economia que se verifica em 

Portugal desde esse ano. Segundo a mesma fonte, na base desta tendência estão o crescimento 
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da penetração do GN como fonte energética, a instalação de centrais de ciclo combinado e de 

unidades de cogeração, mais eficientes, o crescimento significativo da energia produzida a 

partir de FER (principalmente eólica e hídrica) e a implementação de medidas de eficiência 

energética. 

 

Figura 30 - Repartição das emissões de GEE nacionais por setor em 2011. (Fonte: APA, 2013) 

 

 

Figura 31 - Evolução das emissões setoriais em Portugal (1990-2010) (Fonte: Roteiro Nacional de 

Baixo Carbono, 2012) 
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Através da limitação das emissões a nível europeu e nos diferentes estados-membro e da 

negociação das licenças de emissão em mercado regulado19, a UE procura promover o 

investimento em tecnologias de baixo carbono e mais eficientes, reduzindo assim as emissões 

de CO2. As licenças de emissão de carbono são vendidas pelas indústrias que têm emissões 

abaixo dos máximos setoriais estipulados e compradas pelas que têm as emissões acima destes 

limites. Desta forma, um preço de emissões de carbono elevado deverá significar, em teoria, 

uma mais-valia para as indústrias com mais eficiência carbónica e um custo acrescido para as 

menos eficientes promovendo o recurso a FER para a produção energética. Por outro lado, este 

custo pode também inibir o consumo de combustíveis fósseis – mais poluentes - e, 

consequentemente, promover o consumo de GN. 

Desde 2008, as emissões caíram em mais de 10%, principalmente por causa da crise económica 

(EC, COM(2012)). Segundo dados da Comissão Europeia (EC, COM(2012)), desde 2008 que se 

verifica um superavit de licenças de emissão causado pela redução da atividade económica, 

provocando a redução do seu preço (Figura 32). Em circunstâncias de preço de carbono 

reduzido, sem alteração tecnológica, o recurso a combustíveis fósseis,  nomeadamente para a 

produção elétrica – entre eles o carvão – é potenciado, como aliás se verificou nos últimos anos 

em Portugal. Não obstante, como já referido, tem-se verificado um aumento da presença das 

FER e redução dos fósseis no consumo energético (Figura 21). 

As recentes metas europeias para 2030 de redução das emissões de GEE em 40% face aos níveis 

de 1990, de aumento para 27% da quota de energias renováveis e de melhoria em 20% da 

eficiência energética (2030 Energy and Climate framework, 2014), a par de medidas 

específicas de revitalização do ETS como a criação de uma bolsa de emissões para absorção de 

superavits ou a velocidade da recuperação económica poderão condicionar a oferta de licenças 

de emissão (EC, COM(2012)). 

                                                 

 

19
 Emissions Trading System - Comércio Europeu de Licenças de Emissão. As indústrias que emitem 

acima do limite que lhes é permitido, têm de comprar licenças àquelas cujas emissões estão aquém 

destes limites. 
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Figura 32 – Evolução do preço das emissões de carbono. (Fonte: Intercontinental Exchange em EC, 

COM(2012) 652 final) 

 

Vulnerabilidade da Rede 

A região mediterrânica é considerada um hot spot das alterações 

climáticas (recente e futuro) pois os modelos globais e regionais de 

circulação estão concordantes com o aumento de eventos extremos 

(seca generalizada com maiores probabilidades de precipitação 

intensa e episódios de ondas de calor) (Ramos et. al. 2011, ENAAC, 

2012). 

Em Portugal, 8 dos 10 anos mais quentes ocorreram nos últimos 25 

anos com 1997 a destacar-se como o ano mais quente desde 1941. A 

análise de séries de dados no período 1976-2006 permitiu verificar 

uma tendência para uma maior frequência de eventos de ondas de 

calor e também que a frequência de eventos relacionados com frio 

extremo diminuiu em Portugal, (Ramos et. al. 2011).   

Estes eventos climáticos extremos influenciam o consumo e consequentemente o 

funcionamento do mercado do GN: segundo dados da Direção Geral para Energia da Comissão 

Europeia (DG Energy, 2013) durante a onda de frio de março de 2013, a diferença entre o maior 

e o menor preço de véspera (day-ahead price) do GN nos hubs comerciais europeus foi acima 

de 6 €/MWh (usualmente entre 1€ e 2€/MWh). Com o fim desta onda de frio - e do primeiro 

trimestre - os preços começaram a convergir novamente. 

Figura 33 - Mapa da 

RNTIAT de acordo com 

os desenvolvimentos 
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Em termos de precipitação, para toda a Península Ibérica, o comportamento geral revela uma 

diminuição na intensidade diária de chuva, enquanto o número de dias húmidos não revela 

alterações acentuadas (Rodrigo & Trigo 2007). Estas variações na precipitação e temperatura 

levam a alterações concomitantes em variáveis como o escoamento fluvial, humidade do solo, 

intensidade e frequência de secas (IPCC, 2007). Segundo o Relatório do Subgrupo Energia para 

uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC, 2012) no sul da europa 

“as projeções apontam para temperaturas mais altas e situações de seca, redução das 

disponibilidades hídricas e consequente diminuição da contribuição da potência hídrica” o que 

necessariamente influencia negativamente a produção elétrica de origem hídrica – podendo 

impulsionar o consumo de GN como fonte alternativa. 

Em Portugal, reduções consideráveis nos caudais fluviais durante o período seco de 2004-2005 

em toda a Península Ibérica, resultaram numa queda de 40% na produção de energia 

hidrelétrica, que teve de ser substituído por eletricidade a partir de centrais termoelétricas 

(García-Herrera et al., 2007). Da mesma forma, em 2005, Portugal teve de compensar a baixa 

produção de hidroelétrica usando combustíveis fósseis no valor de 182 milhões de euros, com 

uma despesa adicional de 28 milhões de euros para a compra de licenças de emissão de CO2. O 

custo total foi finalmente estimado em 883 milhões de euros, equivalente a 0,6% do PIB 

(Demuth, 2009). 

Também a subida do nível do mar mostra tendências significativas de agravamento nas décadas 

mais recentes, como retrata o IPCC (2007), com um aumento da taxa média global na ordem 

dos 1,8 centímetros/década. Em termos da exposição da RNTIAT em zonas vulneráveis às 

alterações climáticas, destaca-se a proximidade de infraestruturas estruturantes à orla 

costeira nas zonas de Sines e Figueira da Foz, como é possível observar na Figura 33. Também, 

de acordo com alguns estudos de impacte ambiental (Fonte: RNT-EIA Gasoduto Carriço-

Leirosa), existem troços da RNTIAT que se encontram em zonas de risco de inundação e em 

risco de deslocamento de tubagem por efeito de cheias (FONTE: RNT-EIA Gasoduto Coimbra-

Viseu) sendo este tema desenvolvido em maior detalhe no Nível 2 de análise, à escala de 

projeto.  

 

AI.3 - FCD 3 – Legado Ambiental 

Este FCD avalia o contributo da expansão da RNTIAT para o desenvolvimento social e territorial 

equitativo, para a valorização da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas, e dos 

benefícios que trazem à sociedade, e para a valorização do património cultural. 
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Equidade Social 

Portugal importa o GN a um dos preços mais baixos da UE27 (0,0263 €/kWh em 2013 - Figura 

28), no entanto os preços de venda a retalho para o consumidor doméstico estão entre os mais 

altos da união (0,0853€/kWh em 2013 - Figura 35).  

Como já descrito nos pontos anteriores, o preço final do GN depende de diferentes condições 

de oferta e procura, incluindo: 

- A situação geopolítica e diversificação das importações - que afetam custo de 

aprovisionamento / importação;  

- As condições climáticas - que influenciam a procura, a disponibilidade de fontes 

energéticas alternativas e, consequentemente, o preço em mercado; 

- O custo de recursos energéticos alternativos – como seja os custos associados ao carvão. 

No entanto, é também influenciado por fatores internos tais como: 

- Tributação; 

- Custos associados à rede – em alta pressão e de distribuição; 

- Margens de comercialização. 

Em seguida, procura-se analisar as tendências de evolução deste segundo conjunto de fatores e 

também identificar as suas principais forças motrizes.  

 

Relativamente ao preço para a indústria (Figura 34), o valor português aproxima-se mais da 

média europeia, apesar de ligeiramente superior, mas a variação foi maior: +42% entre 2007 e 

2013. 
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Figura 34 - Evolução do preço final do GN para o consumidor industrial (Banda I3) (semestral) 

(Fonte: Eurostat) 

 

Segundo dados da Eurostat, entre o 2º semestre de 2007 e o 1º semestre de 2013, o preço do 

GN para o consumidor doméstico aumentou na maioria dos estados-membros da UE27 (+27%), 

tendo Portugal observado um aumento de 28%.  

A Figura 35 permite verificar que esta diferença se deve mais ao preço base pago pelos 

consumidores domésticos – preço esse que subiu 10% nos últimos 5 anos ultrapassando a média 

da UE27 e o valor espanhol – do que à carga fiscal que é atualmente bastante similar. Se se 

considerar os valores em Paridade de Poder de Compra (PPC) (Figura 36) esta afirmação 

torna-se ainda mais evidente.  

Não obstante, a tributação foi a causa do aumento significativo na tarifa final verificado na 

última década (Figura 37): se em 2008 a carga fiscal correspondia a 5% do preço final, a partir 

de 2012 – ano em que o IVA sobre os produtos energéticos sofreu um agravamento - este valor 

aproxima-se da tributação praticada a nível europeu, sofrendo um aumento de 497% face a 

2008. No entanto, facto de a tributação a nível europeu e ibérico ser atualmente similar e de 

esta incidir sobre o preço base, reforça a leitura de que é o preço base (sem impostos) que 

torna o custo do GN para os consumidores domésticos mais alto em Portugal do que na europa 

ou em Espanha. Importa por isso analisar a composição do preço base. 
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Figura 35 - Evolução do preço final do GN para o consumidor doméstico em €: Preço base e impostos 

(Dados relativos aos 1os semestres de cada ano) (Fonte: Eurostat, produção gráfica própria) 

 

 

Figura 36 - Evolução do preço final do GN para o consumidor doméstico em PPC: Preço base e 

impostos (Dados relativos aos 1os semestres de cada ano) (Fonte: Eurostat, produção gráfica própria) 
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Figura 37 – Evolução do peso dos impostos no preço final do GN para o consumidor doméstico 

(Fonte: Eurostat, produção gráfica própria) 

 

Segundo dados da ERSE (Figura 38), no ano gás 2012-2013, cerca de 46% da tarifa regulada de 

venda a clientes finais de pequena dimensão (escalões 1 e 2) corresponde ao uso da rede de 

distribuição20 e 38% à tarifa de energia integrando os custos associados ao aprovisionamento de 

gás (31%) e os custos do uso do TGNL Sines e do AS do carriço (7%). Neste contexto, a 

integração de um mercado ibérico que confira maior diversidade de origens e poder negocial a 

Portugal para o aprovisionamento de GN pode ter o potencial de redução dos preços finais de 

venda do GN: no entanto, esta redução está bastante dependente dos custos associados à rede 

de distribuição. 

                                                 

 

20 Nota: refere-se apenas à rede de distribuição e não ao transporte em alta pressão 
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Figura 38 – Preço médio das tarifas de venda a clientes finais, escalões 1 e 2 - 2012-2013 (Fonte: 

ERSE, 2012)  

 

Como se pode ver na Figura 39, o Alentejo, Algarve e interior norte de Portugal são atualmente 

as zonas onde a distribuição se faz a partir de Unidades Autónomas de GNL. Analisando os 

preços de referência do GN no mercado liberalizado em Portugal continental (ERSE, 2013 (1)), 

verifica-se que estas regiões, além da área servida pela Beiragás, têm acesso a preços médios 

do GN mais elevados (termo fixo e termo de energia), em particular no 1º e 2º escalão, o que 

permite concluir que as zonas servidas pela rede de transporte (gasoduto) terão acesso a 

preços médios mais baixos. 
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Figura 39 – Operadores da rede de distribuição de GN em Portugal Continental (Fonte: ERSE, 

2013(2)) 

 

A tarifa de comercialização – a aplicar pelos comercializadores de último recurso – corresponde 

a cerca de 14% da tarifa final para o consumidor doméstico (Figura 38). Neste contexto, quanto 

maior a concorrência entre os comercializadores, à partida, mais competitivos se deverão 

tornar os preços praticados. 

Atualmente, segundo a ERSE (ERSE, 2013(3)), com exceção da Sonorgás (SNG) e da Duriensegás 

(DRG), o grupo GALP detém uma quota de mercado superior a 50% em todas as redes de 

distribuição. O mesmo sucede em relação aos clientes diretamente ligados à rede de transporte 

(REN), em que o grupo GALP detém uma quota de mercado em consumo abastecido de quase 

75%. O grupo EDP tem a segunda posição, o grupo Gás Natural a terceira e a GoldEnergy a 

quarta. Apesar da liberalização do mercado iniciada em 2012, a ERSE conclui no seu parecer ao 

PDIRGN datado de 10 de dezembro de 2013 que “o mercado de GN a nível nacional é bastante 

concentrado, não cumprindo com os critérios, genericamente aceites a nível internacional, 

para se considerar que o mercado grossista de GN é competitivo”. 
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Figura 40 - Repartição dos consumos abastecidos por comercializadores em regime de mercado em 

2012 e por rede de distribuição e de transporte (Fonte: ERSE, 2013(3)) 

 

Resumindo, uma vez importado o GN (31% da tarifa final) os preços de venda do GN ao 

consumidor doméstico em Portugal são maioritariamente  influenciados por:  

- Custos associados à rede de distribuição (46%) – em que a distribuição por gasoduto resulta 

em custos finais mais baixos quando comparados com as UAG; 

- Margens de comercialização (14%) – em que a concentração de mercado inibe a oferta de 

preços competitivos ao consumidor final. 

A distribuição regional do consumo de GN entre 2001 e 2012 em Portugal (Figura 41), mostra 

um consumo crescente em todo o continente e que no Centro se verificam os maiores consumos 

absolutos, seguido do Norte. Note-se que das 5 centrais termoelétrica a GN do país, 3 

localizam-se no Centro (Pego Ciclo Combinado, Carregado, Ribatejo e Lares) e 1 no Norte 

(Tapada do Outeiro)21.  

                                                 

 

21 Fonte: Centro de Informação REN - Informação Sobre a Rede Nacional de Transporte. 

http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/InformacaoTecnica/Paginas/CentraisTermoelectricas.aspx  

http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/InformacaoTecnica/Paginas/CentraisTermoelectricas.aspx
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Como destinos finais do GN em 2012 (DGEG22), excluindo a produção e transporte de 

eletricidade, no Norte destaca-se a indústria têxtil, no Centro o fabrico de produtos minerais 

não metálicos (que inclui cerâmicas, vidro, cimentos, gesso, betão, etc.), em Lisboa o consumo 

doméstico, no Alentejo a fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de 

aglomerados de combustíveis (devido à presença da refinaria de Sines) e no Algarve o consumo 

doméstico seguido da indústria alimentar. Esta distribuição mantém-se pelo menos desde 2007 

e é representativa da realidade nacional onde a indústria se destaca como principal consumidor 

(Figura 19). Pode-se por isto concluir que o acesso ao GN é um fator de desenvolvimento 

económico. 

 

 

Figura 41 - Evolução do consumo de GN por região (total) (Fonte: INE, produção gráfica própria) 

 

À data não foi possível reunir dados sobre as áreas urbanas e industriais servidas por GN nem 

sobre a evolução do número de consumidores domésticos e industriais. 

 

Em termos de benefícios para a saúde humana resultantes de investimentos em 

infraestruturas de GN, destaca-se o contributo para a descarbonização da economia, através 

da redução das emissões de carbono numa perspetiva de transição que passa por um maior 

                                                 

 

22 Dados provisórios 
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consumo de GN, em detrimento do carvão ou do fuelóleo, reduzindo, respetivamente, 45% e 

30% das emissões de gases provenientes destas matérias-primas e aumentando a qualidade do 

ar pela substituição dos combustíveis tradicionais (poluentes) (FONTE: RNT - EIA Gasoduto 

Carriço-Leirosa-Lares). Também, o GN no consumo doméstico está associado à melhoria da 

qualidade de vida por constituir uma fonte relativamente segura para o aquecimento e para 

outras atividades do quotidiano doméstico. 

Por outro lado, importa também referir o risco de explosão e vazamento ou outro tipo de 

acidentes que envolvam substâncias perigosas. Segundo a ERSE (ERSE, 2013(2)), consideram-se 

situações e emergência aquelas em que se encontram em risco pessoas ou bens. Segundo esta 

mesma fonte, pelo menos desde o ano-gás 2007-2008 que não se verificam situações de 

emergência na rede de transporte23. Na rede de distribuição este valor tem oscilado entre as 

15.697 situações reportadas em 2007-2008 (ERSE, 2009) e as  16.249 em 2011-2012 (Quadro 

31). Este valor, segundo as empresas de distribuição, deve-se sobretudo ao aumento do número 

de clientes (Especialmente da Dianagás e da Paxgás), ao aumento de solicitações que se vêm a 

verificar não serem de emergência e à melhoria do registo de informação recebida e da 

atividade realizada pelas equipas do terreno (ERSE, 2013 (2)). 

Quadro 31 – Número de situações de emergência comunicadas na rede de distribuição (Fonte: ERSE, 

2013(2)) 

 

 

                                                 

 

 23 Note-se que segundo os dados constantes do capítulo 6.2.1.3, até à data, apenas se 

verificou um incidente de que resultou a fuga incontrolada de GN. 
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Serviços dos Ecossistemas e Valorização do Património 

De acordo com Estudos de Impacto Ambiental relativos a troços de gasodutos e estações de 

compressão previstos no PDIRGN, existem potenciais conflitos entre a expansão da rede e 

valores naturais e culturais existentes, nomeadamente, a afetação de áreas de máxima 

infiltração e solos com elevador valor agroecológico. Pela importância estratégica que tem ao 

nível regional e nacional, há que referir o potencial conflito em termos de áreas de influência 

entre o Gasoduto Celorico da Beira – Vale de frades e a região do Alto Douro Vinhateiro 

(capítulo 6.2.7). Importa também referir a zona aluvionar do Rio Mondego e o pinhal da Mata 

Nacional do Urso (FONTE: RNT-EIA Gasoduto Carriço-Leirosa).  

Estes locais possuem funções de suporte da biodiversidade local, amortecimento do efeito das 

cheias e proteção contra a erosão (FONTE: RNT-EIA Gasoduto Carriço-Leirosa), serviços dos 

ecossistemas que podem assim ser afetados pelas infraestruturas de gás ou sua área de 

influência se o desenvolvimento dos dutos não tiver em conta as condições ecológicas que 

garantem esses serviços ecossistémicos, destacando-se (análise detalhada no nível 2): 

 Reserva Natural do Paul de Arzila; 

 Sítio Classificado dos Montes de Santa Olaia e Ferrestelo; 

 Zonas de Proteção Especial Paul do Taipal, Paul da Madriz e Paul de Arzila; 

 Sítio de Importância Comunitária Arzila. 

 Parques Naturais da Serra da Estrela e de Montesinho; 

 Área Protegida Privada da Faia Brava; 

 Paisagem Protegida de Âmbito Regional Albufeira do Azibo; 

 Zonas de Proteção Especial Vale do Coa, Rios Sabor e Maçãs e 

Montesinho/Nogueira; 

 Sítios de Importância Comunitária Serra da Estrela, Rios Sabor e Maçãs, Romeu, 

Morais e Montesinho/Nogueira. 

Estas zonas são privilegiadas exatamente pelos benefícios que fornecem à sociedade, desde 

que assegurado o bom funcionamento dos seus ecossistemas. Daí que o contributo para a 

sustentabilidade de iniciativas de desenvolvimento como a RNTIAT obrigue à avaliação do 

legado ambiental deixado por estas iniciativas através da medida do seu contributo para a 

preservação e valorização ativa destas funções essenciais. 

Segundo a análise realizada no nível 2, existem elementos patrimoniais classificados ou em 

vias de classificação nas áreas afetadas pelo PDIRGN – merecendo particular destaque os Sítios 

de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa. O legado ambiental da RNTIAT medir-se-á assim 

pela forma como estes elementos patrimoniais serão respeitados, preservados e porventura 

valorizados. 
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Dos benefícios resultantes de investimentos em infraestruturas de GN, além do apoio à 

valorização dos serviços dos ecossistemas, como acima referido, destaca-se o contributo para a 

descarbonização da economia, através da redução das emissões de carbono numa perspetiva de 

transição que passa por um maior consumo de GN, em detrimento do carvão ou do fuelóleo, 

reduzindo, respetivamente, 45% e 30% das emissões de gases provenientes destas matérias-

primas e aumentando a qualidade do ar pela substituição dos combustíveis tradicionais 

(poluentes) (FONTE: RNT - EIA Gasoduto Carriço-Leirosa-Lares).  

O GN é também um requisito fundamental para a  operação de centrais termoelétricas de ciclo 

combinado, que para além de mais eficientes energeticamente são fatores de desenvolvimento 

contribuindo para a economia regional (FONTE: RNT - EIA Gasoduto Carriço-Leirosa-Lares).  

Potenciais benefícios poderão também resultar da área de servidão associada ao gasoduto: 

Nesta faixa de 20 metros a vegetação arbórea não se poderá desenvolver, e a edificação é 

bastante limitada criando um efeito de barreira que pode constituir uma zona de combate a 

fogos florestais (FONTE: RNT - EIA Gasoduto Coimbra-Viseu) ou de lazer para os residentes 

locais, constituindo todos estes aspetos igualmente legados ambientais provenientes da 

RNTIAT. 

  



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL  PÁGINA 184 DE 251 

ANEXO II - Lista de entidades relevantes para 

consulta no âmbito da AAE do PDIRGN 

[Consulta prevista no artigo 7.º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio] 

Entidades nacionais com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE)  

 Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.; 

 Direção Geral da Saúde; 

 Direção Geral do Território; 

 Direção Geral do Património Cultural; 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.; 

 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 

Centro e Norte; 

 Municípios abrangidos pelo PDIRGN 

Outras entidades nacionais 

 ONG nacionais de ambiente: LPN, Quercus, Geota. 

 

[Consulta prevista no artigo 8.º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2001, de 4 de maio] 

 Autoridades do Reino de Espanha; 
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ANEXO III – Outras alternativas consideradas 

para a 3ª ligação Portugal-Espanha 

No anexo é efetuada uma análise sumária à 3ª Interligação PT-ES e às suas alternativas. 

1. Reforço da Capacidade Existente 

1.1 Reforço de capacidade por Campo Maior 

Infraestruturas 

Para esta alternativa foi considerada uma estação de compressão (EC) no Lote 3, a jusante da 

BV8100-Pêgo, de modo a evitar que o gás comprimido na EC fosse de imediato sujeito a uma 

redução de pressão na CCCGN do Pêgo. Para além de se evitar uma clara ineficiência do 

ponto de vista dos autoconsumos necessários para as atividades de transporte e entrega de 

gás, esta localização garantiria uma distância razoável para a já existente EC de 

Almendralejo. 

O aumento de capacidade adicional proporcionado pela EC do Lote 3, ditaria a necessidade de 

serem reforçadas as EC de Almendralejo e de Córdoba no mesmo valor de capacidade 

adicional, assim como a construção de um gasoduto paralelo ao já existente entre Córdoba e 

Almendralejo, numa extensão de 186,5 km com um diâmetro DN500 (20’’). Alternativamente 

a este gasoduto, o reforço através de uma estação de compressão entre Córdoba e 

Almendralejo, apesar de ter sido equacionado, não foi considerado já que se considera uma 

solução tecnicamente incorreta na perspetiva do sistema espanhol, devido à reduzida 

distância entre estações de compressão consecutivas (da ordem de 90/100 km já que a 

distância entre Córdoba e Almendralejo é de 186,5 km) e que implicaria comprimir a 

totalidade do gás  que passa no troço, incluindo o destinado ao sistema espanhol.  

No quadro seguinte apresentam-se os pontos fortes e os pontos fracos associados ao reforço 

de capacidade de entrada na RNTGN por Campo Maior, assim como o desempenho desta 

solução face aos principais indicadores apresentados no PDIRGN. 

Quadro 32 - Alternativas consideradas para a 3ª ligação PT-ES: Reforço da capacidade por Campo 

Maior (Fonte: REN-G) 

PONTOS FORTES: 

 Esta opção permite o cumprimento do critério de segurança N-1 no curto/médio prazo, apesar de 

existirem condicionantes à possibilidade de evolução futura; 
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 Alguma diversificação no aprovisionamento deverá ser expectável e decorre da eventual maior 

utilização do terminal de GNL de Huelva para trazer gás até ao sistema português. 

PONTOS FRACOS: 

 Esta alternativa consiste essencialmente no reforço da rede de gasodutos de Espanha e não na 

rede de gasodutos nacional, podendo inclusivamente conduzir à imputação destes custos a 

Portugal; 

 Para além de apresentar um valor de capacidade de 60% da capacidade da 3ª interligação PT-ES 

(1ª fase – 75,0 GWh/d), o reforço por Campo Maior não apresenta perspetivas de desenvolvimento 

futuro e não permite a ligação ao armazenamento subterrâneo de Yela (Madrid); 

 Do ponto de vista da Análise de Risco, qualquer incidente no eixo Córdoba – Almendralejo - 

Campo Maior – Leiria implica a perda temporária de uma capacidade significativa de 

aprovisionamento do SNGN; 

 Aumenta a dependência do SNGN de um ponto de entrada já existente e também do nó de 

Córdoba, aumentando portanto a dependência do aprovisionamento de gás proveniente do 

gasoduto do Magreb no norte de África; 

 A eventual utilização alternativa do Terminal de Huelva implicaria reforços desta infraestrutura e 

necessidade de utilização da Rede Básica de Gasodutos para o transporte do gás regaseificado, 

onerando os custos para o sistema nacional; 

 A possibilidade de exportação física de gás do Terminal de Sines ficaria comprometida pelo facto 

de a via possível ser comum à do gás do Magreb e do Terminal de Huelva, logo sem acesso à zona 

norte do sistema espanhol; 

 Não diversifica a ligação à rede de gasodutos de Espanha já que aposta numa ligação já existente 

e não na ligação ao nó de Zamora no norte da Península Ibérica, que permite o acesso aos polos 

de consumo de Madrid e à rede europeia de gasodutos que é feita na ligação com França a oeste 

dos Pirenéus em Irún e Larrau, e a leste dos Pirenéus pelo projeto do Midcat; 

 Não deverá diversificar significativamente as origens de aprovisionamento de gás, já que apenas 

dará acesso ao GNL descarregado no terminal de Huelva, que apresenta essencialmente as 

mesmas origens de aprovisionamento das proporcionadas pelo terminal de GNL de Sines, e ao gás 

proveniente do gasoduto do Magreb. 

DESEMPENHO FACE AOS PRINCIPAIS INDICADORES: 

 Apesar do eventual cumprimento do critério de segurança N-1 no curto/médio prazo, existem 

condicionantes à possibilidade de evolução futura. 

 Redução pouco significativa do IHH da capacidade, resultante do reforço de capacidade num 

ponto de entrada já existente. 

 Redução pouco significativa do IHH do aprovisionamento pelas razões já referidas. 

Assim e face ao exposto, o reforço da interligação por Campo Maior foi abandonado por se 

apresentar como uma alternativa conjuntural de curto prazo e não como uma alternativa 

estrutural de desenvolvimento da RNTGN e do sistema Ibérico no médio/longo prazo. De 

facto, o investimento nesta solução apenas daria resposta à necessidade de cumprimento da 

norma das infraestruturas do regulamento de segurança do aprovisionamento (norma N-1), 

apenas num cenário de consumos minimalista (cenário da análise de sensibilidade) e não 

contribuiria para a integração dos mercados de gás de Portugal e Espanha, da qual se espera 
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que o efeito de concorrência permita trazer mais competitividade ao setor e permita reduzir 

o custo do gás ao utilizador final. 

 

1.2 Reforço de capacidade por Valença do Minho 

Infraestruturas 

Atendendo a que o atual gasoduto existente na Galiza se destina ao abastecimento desta 

região de Espanha, esta opção contempla a construção de um troço de duplicação do 

gasoduto existente entre o terminal de GNL de Mugardos e a estação de fronteira de Tuy em 

Espanha, com uma extensão de sensivelmente 190 km e um diâmetro de DN500. Foi também 

considerada a ampliação do terminal de GNL de Mugardos da Reganosa em Espanha, de forma 

a incrementar a capacidade de regaseificação e uma nova estação de compressão no Lote 4 

em Portugal. 

Alternativamente à duplicação de gasoduto referida no parágrafo anterior, o reforço desta 

interligação através de uma estação de compressão entre o terminal na Galiza e a fronteira, 

apesar de ter sido equacionado, não foi considerado já que é uma solução tecnicamente 

incorreta devido à reduzida distância entre o terminal de GNL de Mugardos e a EC da Galiza, 

e entre esta estação de compressão e a EC do Lote 4. 

No quadro seguinte apresentam-se os pontos fortes e os pontos fracos associados ao reforço 

por Valença do Minho, assim como o desempenho desta solução face aos principais 

indicadores apresentados no PDIRGN. 

Quadro 33 - Alternativas consideradas para a 3ª ligação PT-ES: Reforço da capacidade por Valença 

do Minha (Fonte: REN-G) 

PONTOS FORTES: 

 Esta opção permite o cumprimento do critério de segurança N-1 no curto/médio prazo, apesar de 

existirem condicionantes à possibilidade de evolução futura; 

 Alguma diversificação no aprovisionamento deverá ser expectável e decorre da eventual maior 

utilização do terminal de GNL de Mugardos (Reganosa) para trazer gás até ao sistema português. 

PONTOS FRACOS: 

 Esta alternativa consiste essencialmente no reforço da rede de Espanha, num gasoduto de 

diâmetro reduzido (DN500) e com metade da capacidade do gasoduto Campo Maior - Leiria (Lote 

3), podendo inclusivamente conduzir à imputação destes custos a Portugal; 

 A capacidade disponível para Portugal será cada vez mais reduzida, devido ao potencial aumento 

progressivo dos consumos na Galiza, apresentando ainda as seguintes limitações: 
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o Dependência do consumo das CCCGN da Galiza e do funcionamento do terminal de GNL 

da Corunha, que pertence à Reganosa (operador independente) e não à Enagas (TSO da 

rede de gasodutos de Espanha); 

o A duplicação do gasoduto apresenta uma extensão elevada, com relevo acidentado, 

diversas travessias e elevada densidade populacional; 

 A possibilidade de evolução futura encontra-se bastante condicionada e não permite a ligação ao 

armazenamento subterrâneo de Yela (Madrid). 

 A alternativa de reforço de capacidade por Valença do Minho aposta na ligação a uma 

infraestrutura “isolada” da restante rede de gasodutos de Espanha, e portanto, sem possibilidade 

de ligação nem à rede Ibérica nos nós de Córdoba/Almendralejo e Zamora, nem à rede europeia 

de gasodutos que é feita na ligação com França a oeste dos Pirenéus em Irún e Larrau, e a leste 

dos Pirenéus pelo projeto do Midcat. 

DESEMPENHO FACE AOS PRINCIPAIS INDICADORES: 

 O cumprimento do critério de segurança N-1 seria a prazo, atendendo às limitações de evolução 

futura; 

 Aumento reduzido da reserva de capacidade e redução pouco significativa do IHH da capacidade, 

resultantes da limitação de evolução futura já referida; 

 Redução pouco significativa do IHH do aprovisionamento, já que apenas dará acesso ao GNL 

descarregado no terminal da Reganosa e a uma infraestrutura de transporte local do sistema 

espanhol (Galiza – zona noroeste). 

Assim e face ao exposto, o reforço da interligação por Valença do Minho foi abandonado 

por se apresentar como uma alternativa conjuntural de curto prazo e não como uma 

alternativa estrutural de desenvolvimento da RNTGN no médio/longo prazo. Tal como a 

hipótese de reforço por Campo Maior, a opção por Valença do Minho apenas daria resposta à 

questão da norma das infraestruturas do regulamento de segurança do aprovisionamento 

(norma N-1) no curto prazo, apenas num cenário de consumos minimalista (cenário da análise 

de sensibilidade), e não contribuiria para a integração dos mercados de gás de Portugal e 

Espanha, da qual se espera que o efeito de concorrência permita trazer mais competitividade 

ao setor e permita reduzir o custo do gás ao utilizador final. 

 

2. Reforço de capacidade pela 3ª Interligação PT-ES  

O reforço de capacidade através da 3ª Interligação PT-ES prevê o desenvolvimento de uma 

nova Interligação entre Espanha e Portugal através de um gasoduto que ligaria ambos os 

sistemas gasistas entre Celorico da Beira (Portugal) e Zamora (Espanha), assim como reforços 

de compressão em ambos os países. 

2.1 Traçado por Vilar Formoso 

Infraestruturas 
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Para o traçado por Vilar Formoso foi considerada a construção de um gasoduto entre Celorico 

da Beira e a estação de fronteira na zona de Vilar Formoso / Fuentes de Oñoro, com um 

comprimento de 52 Km e DN700. 

Em Espanha, a Enagas considerou um reforço na estação de compressão de Zamora e um novo 

gasoduto com 155 Km de comprimento e DN700 de diâmetro, ligando a estação de Fuentes de 

Oñoro / Vilar Formoso à EC de Zamora. 

Esta alternativa de traçado corresponde à primeira fase da 3ª interligação PT-ES. A segunda e 

terceira fases apresentam a mesma necessidade de infraestruturas, quer para o traçado de 

Vilar Formoso, quer para o traçado de Vale de Frades. 

No quadro seguinte apresentam-se os pontos fortes e os pontos fracos associados a esta 

alternativa de traçado, assim como o desempenho desta solução face aos principais 

indicadores apresentados no PDIRGN. 

Quadro 34 - Alternativas consideradas para a 3ª ligação PT-ES: Nova interligação, Traçado Vilar 

Formoso (Fonte: REN-G) 

PONTOS FORTES: 

 Este traçado apresenta os mesmos pontos fortes duma nova interligação com Espanha, isto é, os 

mesmos que o traçado por Vale de Frades apresenta, assim como a possibilidade de expansão 

futura (mais à frente, no ponto seguinte, são referidos os pontos fortes associados); 

 A extensão de gasoduto em Portugal seria reduzida e com reduzidos impactes. 

PONTOS FRACOS: 

 Em Espanha a extensão de gasoduto seria elevada e com diversos atravessamentos, o que 

traduziria num custo unitário de construção acrescido e em dificuldades de licenciamento; 

 Esta opção consiste numa nova interligação à rede de gasodutos de Espanha mas não permite a 

cobertura do território nacional com novos gasodutos, designadamente no que se refere aos polos 

de consumo identificados na região nordeste do País; 

 Por escolha do TSO Enagas, o ponto de chegada da nova interligação deverá ser o nó de Zamora 

da rede de gasodutos de Espanha, já que uma ligação mais a sul e mais próxima da fronteira, no 

gasoduto da Ruta de la Plata, limitaria a capacidade da nova interligação à capacidade 

excedentária deste gasoduto e ao sentido de fluxo nele existente; 

 Não existe interesse por parte do TSO Enagas em construir um gasoduto praticamente paralelo ao 

gasoduto da Ruta de la Plata já que não existe potencial de consumo nessa região de Espanha; 

 A repartição de custos do projeto total da nova interligação não corresponde necessariamente à 

extensão de gasoduto em cada um dos países, mas deve antes corresponder aos benefícios que 

esta infraestrutura deverá proporcionar a cada um, pelo que a redução de construção em 

território nacional não se traduziria na redução proporcional de custos para o sistema português. 

DESEMPENHO FACE AOS PRINCIPAIS INDICADORES: 

 Este traçado apresenta as vantagens de uma nova interligação com Espanha, isto é, as mesmas 

que o traçado por Vale de Frades apresenta, assim como a possibilidade de expansão futura (mais 

à frente, no ponto seguinte, é referido o desempenho face aos principais indicadores). 
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Face ao exposto, o traçado de Vilar Formoso para a nova interligação de Mangualde – 

Zamora foi preterido em relação ao traçado de Vale de Frades, por se verificar que 

implicaria a perda de uma oportunidade de disponibilizar gás natural por gasoduto à região 

nordeste do País, correndo-se ainda o risco de se ter que financiar uma parte significativa de 

gasoduto em território de Espanha sem quaisquer polos de consumo. 

 

2.2 Traçado por Vale de Frades 

Infraestruturas 

A 3ª Interligação PT-ES por Vale de Frades encontra-se dividida em três fases distintas de 

construção. A 1ª fase ligará Celorico da Beira a Zamora através de um gasoduto com 162 km 

de diâmetro DN700 em Portugal e 80/85 km de diâmetro DN700 em Espanha. Numa 2ª fase 

seria necessário uma nova estação de compressão no Lote 6, e na 3ª fase encontra-se prevista 

a duplicação do troço de gasoduto entre Cantanhede e Mangualde (Lote 6), numa extensão de 

68 km, assim como o reforço da EC de Zamora em Espanha. 

No quadro seguinte apresentam-se os pontos fortes e os pontos fracos associados ao traçado 

por Vale de Frades, assim como o desempenho desta solução face aos principais indicadores 

apresentados no PDIRGN. 

Quadro 35 - Quadro 36 - Alternativas consideradas para a 3ª ligação PT-ES: Nova interligação, 

Traçado Vale de Frades (Fonte: REN-G) 

PONTOS FORTES: 

 Em Espanha, a extensão será reduzida e sem impactos significativos; 

 O cumprimento do critério de segurança N-1 é garantido a partir da entrada em operação do 

gasoduto, já que também existe possibilidade de evolução futura; 

 Esta alternativa diversifica a ligação à rede de gasodutos de Espanha através de um novo eixo 

independente dos existentes, já que aposta numa nova ligação ao nó de Zamora no norte da 

Península Ibérica, que permitirá o acesso aos polos de consumo de Madrid e à rede europeia de 

gasodutos que é feita na ligação com França a oeste dos Pirenéus em Irún e Larrau, e a leste dos 

Pirenéus pelo projeto do Midcat; 

 Potencia a diversificação das origens de aprovisionamento de gás, já que dará acesso ao GNL 

descarregado nos terminais do Norte de Espanha, assim como a gás transportado nas interligações 

de França com Espanha; 

 Aumenta a segurança de abastecimento na Península Ibérica através da criação de um eixo 

logístico de ligação entre os armazenamentos subterrâneos do Carriço em Portugal e de Yela em 

Espanha; 

 O traçado escolhido é mais vantajoso para o SNGN na forma como acomoda as condicionantes 

identificadas para a alternativa por Vilar Formoso, designadamente: 

 Evita a construção de uma secção de gasoduto paralela ao gasoduto da Ruta de la Plata, zona 

onde não existe potencial de consumo nessa região de Espanha; 
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 A repartição de custos da nova interligação aproximar-se-á da proporção de construção nos 

sistemas de Portugal e Espanha, com o benefício de aumentar a cobertura do território nacional 

com novos gasodutos, designadamente levando o gás natural até aos polos de consumo na região 

nordeste do País. 

PONTOS FRACOS: 

 Este traçado apresenta uma extensão de gasoduto elevada em Portugal, com diversas travessias 

naturais e de infraestruturas, evitando, no entanto, as zonas protegidas da rede Natura 2000; 

DESEMPENHO FACE AOS PRINCIPAIS INDICADORES: 

 Garante-se o cumprimento do critério de segurança N-1 a partir da sua entrada em operação, já 

que existe possibilidade de evolução futura, correspondentes à segunda e terceira fases de 

construção. 

 Redução significativa do IHH da capacidade, resultante da criação dum novo ponto de entrada no 

SNGN. 

 Redução previsivelmente significativa do IHH do aprovisionamento, já que dará acesso a gás com 

outras origens de aprovisionamento diferentes das já existentes em Portugal. 

A nova interligação Mangualde – Vale de Frades – Zamora apresenta-se como uma 

alternativa estrutural de desenvolvimento da RNTGN no médio/longo prazo. O traçado de 

Vale de Frades foi considerado mais favorável do que o traçado de Vilar Formoso, por 

constituir uma oportunidade para a disponibilização de gás natural por gasoduto na região 

nordeste do País, evitando-se ainda o risco de se ter que financiar uma parte significativa da 

nova infraestrutura em Espanha sem beneficiar quaisquer polos de consumo. 

2.2.1 Projeto de Interesse Comum (PIC) 

Devido às suas características de reversibilidade de fluxo e ao facto de integrar um novo eixo 

europeu de aprovisionamento, com as vantagens referenciadas no PDIRGN 2013, o projeto da 

3ª interligação PT-ES, na configuração de traçado por Vale de Frades (traçado escolhido), foi 

considerado um Projeto de Interesse Comum (PIC) à luz do Regulamento N.º 347/2013 e, no 

âmbito do programa Connecting Europe Facility (CEF) poderá reunir condições de 

elegibilidade à obtenção de fundos comunitários. Note-se que as outras alternativas, quer o 

reforço por Campo Maior, quer o reforço por Valença do Minho, por se destinarem 

fundamentalmente ao cumprimento dos requisitos de segurança do aprovisionamento do 

SNGN, não teriam sido elegíveis em relação ao mesmo estatuto por não reunirem algumas das 

características fundamentais previstas no regulamento, nomeadamente no que diz respeito à 

sua contribuição para a integração de mercados e promoção da concorrência. 

3. Conclusões 
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Quer o reforço da interligação por Campo Maior, quer o reforço da interligação por 

Valença do Minho foram abandonados por se apresentarem como alternativas conjunturais 

de curto prazo e não como alternativas estruturais de desenvolvimento da RNTGN e do 

sistema gasista Ibérico no médio/longo prazo. De facto, o investimento em qualquer uma 

destas soluções apenas daria uma resposta parcial à necessidade de cumprimento da norma 

das infraestruturas do regulamento de segurança do aprovisionamento (norma N-1) apenas 

num cenário de consumos minimalista (cenário da análise de sensibilidade) e não contribuiria 

para a integração dos mercados de gás de Portugal e Espanha, da qual se espera que o efeito 

do mercado e da concorrência incremente o nível de trocas entre Portugal e Espanha nos dois 

sentidos, trazendo mais competitividade ao setor e conduzindo à redução do custo do gás ao 

utilizador final. 

A análise comparativa da 3ª Interligação PT-ES face às restantes alternativas permitiu concluir 

que a primeira, ao possibilitar o acesso a um outro nó do sistema espanhol (Zamora), é a 

melhor alternativa de desenvolvimento da RNTGN no médio / longo prazo face aos requisitos 

e objetivos elencados no presente plano. 

Relativamente ao traçado a seguir pela 3ª interligação PT-ES, a opção de Vilar Formoso foi 

preterida em relação ao encaminhamento por Vale de Frades, pela oportunidade que a 

segunda opção representa de possibilitar o acesso da região nordeste do País ao gás natural 

transportado por gasoduto, evitando-se ainda o risco de o sistema português ter que financiar 

uma extensão significativa de gasoduto em território espanhol sem quaisquer polos de 

consumo na sua vizinhança. 

Assim, a construção da 3ª Interligação PT-ES por Vale de Frades foi considerada como a 

alternativa mais favorável com base na análise de custo – benefício realizada, sendo 

aquela que dá o melhor cumprimento aos objetivos de política energética nacional e 

europeia que são elencados no PDIRGN 2013 
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ANEXO IV - Objetivos e metas relevantes do QRE  

Quadro 37 - Principais Objetivos e Metas relevantes identificados para os FCD considerados na AAE do PDIRGN 

FCD #1 Geopolítica e mercado 

Orientações de Ambiente e Sustentabilidade Metas Relevantes 

I&D, Tecnologias 

 Investir em novas tecnologias renováveis e melhorar as tecnologias existentes, nomeadamente as tecnologias de 

armazenamento (Energia 2020, 2010; Roteiro para a Energia 2050, 2011, RNBC 2050). 

 Apoiar soluções energéticas integradas e inovadoras a nível local que contribuam para a transição para as 

chamadas “cidades inteligentes” (Energia 2020, 2010). 

 Consolidar e desenvolver uma base sólida científica e técnica assente na informação e conhecimento para o 

exercício de adaptação às alterações climáticas (ENAAC, 2012). 

  

Mercado 

 Fomentar a criação de mercados grossistas de gás com um funcionamento correto em toda a UE, através de novas 

infraestruturas de gás para interligar o mercado interno ao longo do eixo Norte-Sul e para ligar a Europa a novos e 

mais diversificados aprovisionamentos através da abertura do corredor meridional (Energia 2020, 2010; Roteiro 

para a Energia 2050, 2011; Política energética da UE, 2011). 

 Promover um sistema energético mais sustentável e seguro através de uma quota mais elevada de energias 

renováveis depois de 2020 através da criação de economias de escala e da utilização de todo o potencial da 

legislação em vigor, nos princípios comuns da cooperação entre os EM e os países vizinhos (Energia 2020, 2010; 

Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Reforçar a cooperação e parcerias internacionais para desenvolver e diversificar as ligações entre a rede europeia 
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e os países vizinhos, especialmente na África do Norte (Energia 2020, 2010; Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Atingir uma maior integração, liquidez, diversidade das fontes de aprovisionamento, capacidade de 

armazenamento e flexibilidade nas fórmulas de preços (abandonando a indexação baseada apenas no petróleo) 

para poder manter as vantagens competitivas do gás como combustível para a geração de eletricidade (Roteiro 

para a Energia 2050, 2011). 

 Estabelecer um mecanismo que permita uma maior transparência e intercâmbio de informações sobre os acordos 

bilaterais dos Estados-Membros com países terceiros no domínio da energia (Política energética da UE, 2011). 

 Adotar trajetórias de baixo carbono que contribuem para a redução progressiva da dependência energética do país 

e contribuir, por essa via e de forma significativa, para a redução dos desequilíbrios da balança comercial 

portuguesa e para a diversificação das fontes de energia (RNBC 2050). 

 Assegurar uma perspetiva de mais longo prazo para orientação das políticas setoriais, em particular no setor da 

energia, criando condições e estabilidade no mercado para investimentos de baixo carbono (RNBC 2050). 

 Apostar nas sinergias resultantes da articulação das estratégias para a procura e oferta de energia, garantindo a 

sustentabilidade de preços (PNAEE 2016, 2013; PNAER 2020, 2013). 

Aprovisionamento 

 Garantir o acesso aos mercados para aprovisionamentos de todos os tipos, gestão da procura e armazenamento 

flexíveis recompensados no mercado (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Garantir o trabalho conjunto para evitar a subida dos custos com a segurança do aprovisionamento (Roteiro para a 

Energia 2050, 2011). 

 Integrar novas fontes de aprovisionamento de gás com o mercado interno, aliviando a dependência das importações 

de gás (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Garantir a segurança do aprovisionamento através de um mercado interno a funcionar plenamente com base numa 

infraestrutura suficiente de transporte e armazenamento, uma vez que a energia seguirá os mecanismos de 

mercado e fluirá para onde for necessária (Energia 2020, 2010). 

 Aprofundar os diálogos em curso com os principais fornecedores de energia e alargar novos diálogos a produtores 

de energia emergentes, de forma a incluir, por exemplo, as energias renováveis e o GNL (Política energética da 

UE, 2011). 

 Até 2020, a Europa deve encontrar-se numa 

posição que lhe permita dispor de 

significativas fontes e rotas adicionais de 

aprovisionamento de energia (Energia 2020, 

2010). 
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Rede de infraestruturas 

 Desenvolver novas infraestruturas, mais flexíveis, incluindo a criação de infraestruturas de gás promovendo a 

interligação das redes nacionais de gás, diversificando as importações tanto de gás por gasoduto como de terminais 

de GN liquefeito (Energia 2020, 2010; Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Promover uma maior convergência dos regimes de apoio e dos operadores das redes de transporte e maiores 

responsabilidades dos produtores relativamente aos custos das redes (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Melhorar a infraestrutura para a integração em toda a Europa, aumentando a eficiência na sua utilização e custos 

competitivos através de uma capacidade de interconexão suficiente e uma rede mais inteligente (Roteiro para a 

Energia 2050, 2011). 

 Negociar acordos a nível da UE com países terceiros quando necessário para atingir os objetivos fundamentais da 

UE, como, por exemplo, para facilitar projetos de infraestruturas em larga escala (Política energética da UE, 

2011). 

 Mobilizar mais recursos da ajuda ao desenvolvimento da UE a fim de catalisar projetos de investimento, tanto em 

pequena escala para aumentar o acesso aos serviços de energia nas zonas rurais como em maior escala para 

melhorar a competitividade e a segurança energéticas através de interligações e de grandes projetos de produção 

(Política energética da UE, 2011). 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e global 

(PNPOT). 

 Aumento global de 40% da capacidade de 

interconexão até 2020, em consonância com 

os planos de desenvolvimento atuais e maior 

integração após esta data (Roteiro para a 

Energia 2050, 2011). 

FCD #2 Alterações climáticas 

Orientações de Ambiente e Sustentabilidade Metas Relevantes 

Descarbonização da economia 

 Promover a sustentabilidade económica e ambiental como condição fundamental para o sucesso da política 

 Eliminação completa das ilhas energéticas na 

UE até 2015 (Roteiro para a Energia 2050, 
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energética, recorrendo a instrumentos de política fiscal, parte das verbas geradas no setor da energia pelo 

comércio de licenças de emissão de CO2 e a outras receitas geradas pelo setor das renováveis, para a criação de 

um fundo de equilíbrio tarifário que permita continuar o processo de crescimento das energias renováveis, 

incentivando à implantação de tecnologias eficientes hipocarbónicas (Roteiro para a Energia 2050, 2011; Energia 

2020, 2010). 

 Desenvolver capacidades de gás flexíveis a preços competitivos para apoiar a descarbonização na geração de 

energia e integrar as energias renováveis (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Substituir o carvão e petróleo por gás, a curto e médio prazo, através de tecnologias de baixo carbono para a 

geração de eletricidade (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Converter o gás numa tecnologia hipocarbónica através da captação e armazenamento de carbono aplicada em 

grande escala (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Promover o aquecimento e refrigeração provenientes de energias hipocarbónicas e energias renováveis produzidas 

localmente (Roteiro para a Energia 2050, 2011).  

 Integrar a energia em todos os instrumentos da política de desenvolvimento da UE e adaptar os regimes de apoio e 

os instrumentos financeiros às necessidades específicas do setor, privilegiando o desenvolvimento das capacidades 

e a transferência de tecnologias, nomeadamente através da investigação e da inovação, estimulando a produção de 

energias renováveis descentralizadas, promovendo iniciativas privadas e maximizando o valor acrescentado local 

(Política energética da UE, 2011). 

 Reduzir a dependência energética (saldo importador) do País face ao exterior através da utilização sustentável de 

recursos endógenos para a produção, apostando nas FER e assegurando a garantia da segurança no abastecimento 

através da diversificação do “mix” energético, de políticas de planeamento do licenciamento urbanístico, de 

sensibilização e educação de populações e agentes económicos (PNPOT). 

 Desenvolver e promover medidas e tecnologias que permitam a redução ou eliminação das emissões de GEE, 

incluindo a sua captura e fixação e limitar as emissões de GEE associadas aos diversos setores (ENDS). 

2011); 

 Consumo bruto final de energia proveniente 

de energias renováveis de 20% em 2020 e 30% 

em 2030 (Política energética para a UE, 

2011; Roteiro para a Energia 2050, 2011); 

 Redução de 20% do consumo energético em 

2020 (Política energética da UE, 2011). 

2030 Energy and Climate framework, 2014: 

 Até 2020: 

- Reduzir 40% nas emissões de GEE face a 

1990; 

- Aumentar para 27% a quota de energias 

renováveis; 

- Melhorar em 20% a eficiência energética; 

Energy 2020: 

 Até 2050: Reduzir entre 80% a 95% as 

emissões de GEE. 

Estratégia Europa 2020 (Metas Europeias para 

Portugal): 

 Reduzir as emissões de GEE em 1% 

relativamente aos níveis registados em 2005, 

relativamente às emissões não abrangidas 

pelo regime de comércio de emissões. 
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 Assegurar uma produção de eletricidade menos poluente e com maiores índices de eficiência na utilização de 

combustíveis fósseis, diminuindo a intensidade do PIB em consumo de energia e de recursos naturais através do 

aumento da eficiência do sistema produtivo, dos transportes e da aposta em energias renováveis (ENDS). 

 Avaliar o potencial do biometano em Portugal e as suas aplicações alternativas e regulamentar as especificações 

necessárias para a injeção do biometano na rede de GN, conduzindo a uma valorização desta FER na vertente 

térmica, através do aproveitamento de calor em centrais de cogeração e no consumo industrial e doméstico 

(PNAER 2020, 2013). 

 Incentivar a substituição da cogeração a fuelóleo por cogeração a GN através da redução ou abandono progressivo 

da tarifa para as cogerações utilizando fuelóleo (PNAC 2006). 

Estratégia Europa 2020 (Metas Europeias para 

Portugal): 

 Criação de mais de 120 mil postos de 

trabalho associados às energias renováveis 

 FER a representar 31% de toda a energia final 

consumida (60% eletricidade e 10% no setor 

dos transportes) (PNAER 2020, 2013) 

ENDS: 

 Travagem, no prazo máximo de cinco anos, 

no crescimento do consumo dos atuais 

combustíveis derivados do petróleo. 

PNAC 2006 (até 2010): 

 39% da produção de energia elétrica final 

deve ter origem em fontes renováveis. 

Eficiência energética 

 Promover uma análise de medidas de eficiência energética mais ambiciosas e de políticas de otimização de custos 

através da utilização do ordenamento do território para efeitos de poupança energética a médio e longo prazo e da 

melhor opção em termos de custos entre isolar os edifícios para utilizar menos aquecimento e refrigeração e 

utilizar sistematicamente o calor residual da geração de eletricidade em centrais de produção combinada de calor 

e eletricidade (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Melhorar a eficiência energética nos edifícios (novos e existentes) e transportes, nas fontes utilizadoras de energia 

como a reciclagem, a produção otimizada e o prolongamento da vida dos produtos (Roteiro para a Energia 2050, 

2011; Energia 2020, 2010). 

 Os EM e as autoridades regionais e locais devem intensificar os seus trabalhos no sentido da implementação de 

 Limite máximo ao consumo de energia 

primária em 2020 equivalente a uma redução 

de 30% (cerca de 22,5 Mtep, excluindo usos 

não-energéticos) (PNAEE 2016, 2013). 

PNAC 2006: 

 Redução em 8,6% de perdas no transporte e 

distribuição emitida na rede;  

 Potencial de redução de 146 Gg CO2e. 
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políticas adequadas e da utilização plena dos instrumentos, objetivos e indicadores disponíveis, com vastos Planos 

de Ação Nacionais para a Eficiência Energética (Energia 2020, 2010). 

 Maior eficiência energética associada à introdução de novas tecnologias, uma gestão mais eficiente dos recursos e 

uma crescente eletrificação acompanhada de uma maior penetração de FER, contribuindo para as trajetórias de 

baixo carbono (RNBC 2050). 

 Tornar a eficiência energética numa prioridade de política energética, considerando que, até à data, Portugal não 

possui recursos fósseis endógenos, nem volume suficiente de compras de energia primária para influenciar preços 

de mercado (price taker) e que os incrementos na eficiência energética promovem a proteção ambiental e a 

segurança energética com uma relação custo-benefício favorável (PNAEE 2016, 2013). 

 Melhorar a eficiência energética do setor electroprodutor (PNAC 2006). 

Vulnerabilidades 

 Monitorizar e atualizar as vulnerabilidades identificadas nas infraestruturas, conforme a melhoria de dados e 

cenários climáticos disponíveis (ENAAC, 2012). 

 Melhorar as previsões de clima – em colaboração com entidades competentes – para melhor prever a ocorrência de 

eventos climáticos extremos a nível local e regional (ENAAC, 2012).  

 Adaptação processual e operacional, conforme a concretização dos dados e cenários climáticos a nível local 

(ENAAC, 2012). 

 Responder à emergência, promovendo a contínua melhoria e atualização de planos de emergência interna e de 

continuidade de operações, e participando ativamente nos planos de emergência externos (ENAAC, 2012). 

 Gerir o conhecimento, destacando-se a importância da formação contínua dos colaboradores e parceiros da 

empresa, para a inevitabilidade das alterações climáticas e impactes associados nas infraestruturas (ENAAC, 2012). 

 Coordenar com entidades competentes, no que respeita a articulação e integração de ações e medidas de gestão 

territorial (ENAAC, 2012).  

 Consciencializar a população para a utilização dos produtos petrolíferos (eletricidade e gás) de forma eficiente, 

bem como para a possibilidade de aumento de custos inerentes a possíveis falhas ou interrupção de abastecimento 

que possam vir a ocorrer, decorrente da concretização dos impactes das alterações climáticas nas infraestruturas 

(ENAAC, 2012). 
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 Analisar as vulnerabilidades às alterações climáticas que as infraestruturas lineares e fixas, do setor energético, 

poderão estar sujeitas, identificando e avaliando medidas e ações de adaptação, ponderando custos, benefícios, 

prioridade, prazo de implementação e identificação dos responsáveis e todos os agentes intervenientes, de modo a 

garantir que as medidas são eficazes, eficientes e justas, dando prioridade às medidas “no regrets” e “win-win” 

com efeitos desde o curto-médio prazo ao longo prazo (ENAAC, 2012). 

 Reforçar o papel de liderança da Europa no combate às alterações climáticas (RNBC 2050). 

FCD #3 Legado ambiental 

Orientações de Ambiente e Sustentabilidade Metas Relevantes 

Equidade Social 

 Assegurar a disponibilidade física ininterrupta de produtos e serviços energéticos no mercado, a um preço 

comportável para todos os consumidores (privados e industriais), contribuindo simultaneamente para os objetivos 

mais vastos da UE no domínio social e do clima (Energia 2020, 2010). 

 Reduzir a imprevisibilidade dos custos para a economia resultantes do aumento previsível dos custos de energia 

associados aos combustíveis fósseis (RNBC 2050). 

 Garantir regimes de tarifação transparentes e compreensíveis para os consumidores finais e explorar utilizações 

inovadoras e cuidadosamente pensadas de tributação e fixação de preços como instrumentos para incentivar 

mudanças de comportamento ou financiar investimentos (Roteiro para a Energia 2050, 2011; Energia 2020, 

2010). 

 Proporcionar aos consumidores fornecimentos a preços comportáveis, mas eficazes em termos de custos, e fiáveis 

(Energia 2020, 2010).  

 Fornecer apoio específico aos consumidores vulneráveis para que possam financiar os investimentos necessários 

para reduzir o consumo de energia (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Maior acesso a capital para os consumidores e modelos empresariais inovadores, cujos papéis serão importantes na 

transformação do sistema energético (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 
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 Consumidores influentes nos seus padrões de consumo através de faturas energéticas mais controláveis, previsíveis 

e com sistemas de contagem em tempo real associados a tecnologias inteligentes (domótica) (Roteiro para a 

Energia 2050, 2011). 

 Informar e implicar os cidadãos no processo de tomada de decisão, fomentando o diálogo social e a participação 

dos interlocutores sociais para contribuir para uma transição equitativa e uma gestão eficaz da mudança e ter em 

conta o contexto local para as opções tecnológicas (Roteiro para a Energia 2050, 2011). 

 Incentivar a mudança de comportamentos, através de impostos, subsídios ou aconselhamento no local por peritos, 

incluindo os incentivos monetários resultantes dos preços da energia que reflitam os custos externos (Roteiro para 

a Energia 2050, 2011). 

 Aplicar os princípios de “utilizador-pagador”, “beneficiário-pagador” – em termos de atribuição de custos-

benefícios transfronteiriços, e «contribuinte-pagador» — em termos de repartição dos encargos com infraestruturas 

comercialmente inviáveis e com «benefícios à escala da UE» (Energia 2020, 2010). 

 Providenciar uma maior transparência e debates abertos aos níveis local, regional e nacional, a fim de promover a 

confiança do público nas instalações e a sua aceitação (Energia 2020, 2010). 

 Promover a inclusão social ativa e a redução das desigualdades, melhorando as condições de vida em territórios e 

habitats mais vulneráveis (ENPSIS). 

 Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a universalidade 

no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social (PNPOT). 

 Reforçar as infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais (PNPOT). 

 Contribuir para a melhoria de qualidade do ar, sobretudo nas cidades, com impactes positivos na saúde pública 

através da redução de custos de dano associado à redução das emissões acidificantes (SO2 e NOx) (RNBC 2050). 

Serviços dos Ecossistemas e Recursos Naturais 

 Conservar e reforçar a base de recursos naturais da UE, utilizando os recursos de uma forma sustentável, 

melhorando a eficiência da economia em termos de utilização dos recursos e reduzindo a dependência dos recursos 

naturais de países não europeus (Biodiversidade 2020, 2011). 

 Apostar nas abordagens baseadas nos ecossistemas para fins de atenuação das alterações climáticas e de adaptação 

às mesmas, favorecendo alternativas com uma boa relação custo-eficácia comparativamente a soluções 

Biodiversidade 2020, 2011: 

 Até 2020: 

- mais 100% de avaliações de habitats e 50% 

de avaliações de espécies ao abrigo da 

Diretiva Habitats mostrem um estado de 
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tecnológicas, gerando simultaneamente múltiplos benefícios para além da conservação da biodiversidade 

(Biodiversidade 2020, 2011). 

 Apostar no potencial de inovação da recuperação dos ecossistemas e das infraestruturas verdes (Biodiversidade 

2020, 2011). 

 Gerar de novas competências, empregos e oportunidades comerciais através da inovação baseada na natureza e 

nas medidas para recuperar os ecossistemas e conservar a biodiversidade (Biodiversidade 2020, 2011). 

 Salvaguardar e valorizar as ZPE e os Sítios (e respetivas fases posteriores de classificação – SIC e ZEC), do território, 

através da valorização e manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas, 

bem como fornecer a tipologia de restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger 

(PSRN 2000). 

 Assegurar a conservação e valorização do património natural dos sítios e das zonas de proteção especial integrados 

no processo da Rede Natura 2000 (ENCNB). 

 Promover a educação e formação em matéria de conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB). 

 Preservar os espaços de potencial agrícola, recuperando, conservando e protegendo os solos com maior 

produtividade agrícola, designadamente da erosão, contaminação, ocupação e pressão urbanas e de valorizações 

especulativas, com vista à permanência de utilizações agropecuárias compatíveis com a conservação e recuperação 

dos solos e dos recursos hídricos, incentivando a agricultura competitiva em termos sustentáveis (ENDS, PNPOT). 

 Implementar as disposições da Lei da Água e da demais legislação ambiental diretamente relacionadas com o 

abastecimento de água, complementarmente à integração de soluções de caráter plurimunicipal que tomem em 

consideração a ocupação atual e futura do território, prevendo a minimização de situações de risco de acidentes 

de poluição e promovendo a implementação e reabilitação das infraestruturas ambientais que minimizem as 

agressões das atividades económicas sobre os recursos hídricos e considerem a integração do ciclo urbano da água 

(abastecimento/rejeição), contribuindo para melhorar as condições ambientais (ENDS). 

 Proteger e recuperar a qualidade das massas de água através da gestão integrada das bacias hidrográficas, de 

forma a garantir o equilíbrio dos ciclos da água e dos nutrientes e a existência de corredores ecológicos, a par com 

a recuperação dos ecossistemas e o condicionamento da utilização de recursos e das zonas a preservar (ENDS). 

conservação favorável ou melhorado (face às 

atuais avaliações); 

- mais 50% de avaliações de espécies ao 

abrigo da Diretiva Aves mostrem um estado 

seguro ou melhorado (face às atuais 

avaliações); 

- recuperação de, pelo menos, 15% dos 

ecossistemas degradados. 

ENDS: 

 Garantir a manutenção da área da SAU, 

tendo o ano 2002 como referência, dando 

particular atenção à expansão da área 

dedicada à agricultura biológica; 

 Alcançar 10% da SAU em 2013; 

Até 2015 Aumentar em 30% a SAU de Sistemas 

agroflorestais com elevado interesse 

ambiental. 

 Manter e atingir o bom estado ecológico das 

massas de água, salvo quando as medidas 

para melhorar e recuperar as massas de água 

não forem viáveis por razões naturais ou 

tiverem um custo desproporcionado; 

Implementar perímetros de proteção das 

captações de água. 
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Valorização do Património Cultural 

 Estimular o surgimento de redes de valorização, conservação e proteção do património histórico, cultural (material 

e imaterial) e natural, nomeadamente através de medidas que os integrem na gestão do planeamento territorial 

regional e municipal, numa perspetiva de coesão territorial e reforço da identidade regional (ENCNB). 

 Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a monitorização de 

espécies, habitats e ecossistemas (ENCNB). 

 Assegurar uma proteção e conservação eficazes, e uma valorização tão ativa quanto possível do Património Cultural 

e Natural (CPPMCN). 

 Adotar uma política geral que vise determinar uma função ao património cultural e natural na vida coletiva e 

integrar a proteção do património nos programas de planificação geral (CPPMCN). 

 Instituir no território, caso não existam, um ou mais serviços de proteção, conservação e valorização do património 

cultural e natural, com pessoal apropriado, e dispondo dos meios que lhe permitam cumprir as tarefas que lhe 

sejam atribuídas (CPPMCN). 

 Desenvolver estudos e pesquisas científicas e técnicas para aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitem 

enfrentar os perigos que ameaçam o património natural e cultural (CPPMCN). 

 Tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e financeiras adequadas para a identificação, 

proteção, conservação, valorização e restauro do património natural e cultural (CPPMCN). 

 Favorecer a criação e/ou desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de formação nos domínios da 

proteção, conservação e valorização do património natural e cultural e encorajar a pesquisa científica nesse 

domínio (CPPMCN). 

 Salvaguardar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico, geológico, geomorfológico, 

paleontológico e cultural, utilizando de modo sustentável os recursos e prevenindo e minimizando os riscos 

(PNPOT, ENCNB). 
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ANEXO V - Governança  do Setor do GN – 

Entidades Relevantes e Responsabilidades 

Quadro 38 - Governança  do Setor do GN – Entidades Relevantes e Responsabilidades atribuídas 

Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

Organismos 

Europeus 

Agência de Cooperação 

dos Reguladores da 

Energia24 

Complementar e coordenar o trabalho das autoridades 

reguladoras nacionais. 

Colaborar na elaboração de regras para a rede 

europeia. 

Tomar decisões individuais vinculativas sobre as 

condições de acesso e a segurança operacional para 

infraestruturas transfronteiriças. 

Aconselhar as instituições europeias sobre questões 

relacionadas com o GN. 

Monitorizar os mercados internos de GN e informar 

sobre os resultados dessa monitorização. 

Monitorizar os mercados grossistas da energia para 

detetar e desencorajar eventuais abusos, em estreita 

colaboração com as autoridades reguladoras nacionais. 

Autoridades e 

Administração 

Pública 

Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do 

Território e Energia25 

Definir, coordenar e executar as políticas de ambiente, 

ordenamento do território, cidades, habitação, clima, 

conservação da natureza, energia, geologia e 

ecoinovação, numa perspetiva de desenvolvimento 

sustentável e de coesão social. 

Assegurar o planeamento e a coordenação da aplicação 

de fundos nacionais e comunitários a favor do ambiente 

                                                 

 

24 http://europa.eu/about-

eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/acer/index_pt.htm 

25 Decreto-Lei n.º 119/2013, de 21 de agosto, que procede à alteração ao Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 

12 de julho, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 246/2012, de 13 de novembro, 29/2013, de 21 de 

fevereiro, e 60/2013, de 9 de maio. 

http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/acer/index_pt.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/acer/index_pt.htm
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

e qualidade de vida e da valorização dos recursos 

energéticos e territoriais. 

Secretaria de Estado da 

Energia26 

(competências delegadas de acordo com o Despacho n.º 

13322/2013, de 18 de outubro) 

Promover a legislação complementar relativa ao 

projeto, ao licenciamento, à construção e à exploração 

das infraestruturas de GN. 

Garantir a segurança do abastecimento do SNGN 

através da: 

 Definição das obrigações de constituição e 
manutenção de reservas e da sua mobilização em 
situações de crise energética; 

 Promoção da adequada diversificação das fontes de 
aprovisionamento; 

 Promoção da eficiência energética e da utilização 
racional de GN; 

 Promoção da adequada cobertura do território 
nacional com infraestruturas de GN; 

 Declaração de crise energética e adoção de 
medidas restritivas previstas de forma a minorar os 
seus efeitos e garantir o abastecimento de GN às 
entidades consideradas prioritárias. 

Gabinete de Estratégia e 

Estudos (da alçada do 

Ministério da Economia e 

Emprego - MEE)27 

Prestar apoio técnico em matéria de definição das 

políticas e objetivos do MEE. 

Elaborar estudos de prospetiva de âmbito setorial e 

regional, identificando e acompanhando as tendências 

de longo prazo nas áreas de intervenção do MEE. 

Assessorar o MEE relativamente a questões de natureza 

ambiental, designadamente no âmbito de obras 

públicas e energia. 

Assegurar o desenvolvimento dos sistemas de avaliação 

de serviços no âmbito do MEE, coordenar e controlar a 

                                                 

 

26 Decreto-Lei n.º 20/2006, de 15 de fevereiro. 

27 Decreto Regulamentar n.º 45/2012, de 20 de junho, que decreta a incorporação das atribuições do 

GPERI do extinto Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações nas atribuições do GEE, da 

tutela do Ministério da Economia e do Emprego. 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

sua aplicação e exercer as demais competências que 

lhe sejam atribuídas na lei. 

Direção Geral de Energia 

e Geologia28 

Contribuir para a conceção, promoção e avaliação das 

políticas relativas à energia, numa ótica de 

desenvolvimento sustentável e de garantia da 

segurança de abastecimento. 

Promover a participação na elaboração do 

enquadramento legislativo e regulamentar adequado ao 

desenvolvimento dos sistemas, processos e 

equipamento ligados à produção, transporte, 

distribuição, armazenamento, comercialização e 

utilização da energia, em particular visando a 

segurança do abastecimento, a diversificação das 

fontes energéticas, a eficiências energética e a 

preservação do ambiente. 

Apoiar o MEE nos domínios europeu e internacional 

designadamente através da preparação e do apoio à 

intervenção técnica nacional na adoção de 

instrumentos normativos comunitários e internacionais, 

nos domínios da energia. 

Exercer competências em matéria de licenciamento das 

infraestruturas de GN, designadamente de transporte 

de armazenamento subterrâneo, de terminais de 

regaseificação de GNL, de estações de compressão e de 

postos de redução de pressão à exceção das redes de 

distribuição, das unidades autónomas de GNL e dos 

postos de enchimento de GN veicular, e ainda o registo 

dos comercializadores de GN em regime de mercado. 

Exercer competências em matéria de gestão e 

licenciamento das centrais de produção de energia 

elétrica, registo dos comercializadores de eletricidade 

em regime de mercado. 

                                                 

 

28 Decreto-Lei n.º 151/2012, de 12 de julho. 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

Garantir a produção de informação estatística no 

quadro do sistema estatístico nacional na área da 

energia. 

Proceder a ações de fiscalização nos domínios da 

energia nos termos da legislação aplicável aos 

respetivos setores. 

Acompanhar a avaliação e implementação de novas 

tecnologias energéticas, em articulação com as demais 

entidades competentes, designadamente com o LENG, 

IP. 

Monitorizar o cumprimento das obrigações nacionais e 

assegurar apoio no âmbito da manutenção das reservas 

de GN, em articulação com as várias entidades públicas 

e privadas competentes. 

Assegurar o planeamento do aprovisionamento, 

produção e utilização dos recursos energéticos, 

apoiando o Governo na tomada de decisão, 

designadamente em situações de crise ou de 

emergência, no âmbito da lei. 

Entidades 

Administrativas 

Independentes 

Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos29 

Proteger os direitos e os interesses dos consumidores, 

em particular dos clientes finais economicamente 

vulneráveis, em relação a preços, à forma e qualidade 

da prestação de serviços, promovendo a sua sua 

informação, esclarecimento e formação. 

Velar pelo cumprimento, por parte dos agentes do 

setor, das obrigações estabelecidas na lei e nos 

regulamentos aplicáveis aos setores regulados. 

Contribuir para a progressiva melhoria das condições 

económicas, qualitativas, técnicas e ambientais dos 

                                                 

 

29 Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de junho, que procede à terceira alteração aos Estatutos da ERSE, 

aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de abril, e alterados pelos Decretos-Leis n.º 

200/2002, de 25 de setembro, e 212/2012, de 25 de setembro. 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

setores regulados. 

Promover a realização de estudos sobre os mercados da 

eletricidade e do GN, desenvolvendo as iniciativas e 

estabelecendo os protocolos de associação ou de 

cooperação que se revelem adequados. 

Apoiar a constituição e supervisionar o funcionamento 

do operador logístico de mudança de comercializador, 

cooperando com as entidades interveninetes nos 

setores regulados. 

Monitorizar os planos de investimento dos operadores 

das redes de transporte de gás e eletricidade e 

apresentar no seu relatório anual uma apreciação dos 

referidos planos, em particular no que se refere à 

conformidade com o plano de desenvolvimento de rede 

à escala UE. 

Monitorizar o investimento em capacidade de produção 

de eletricidade, tendo por objetivo assegurar a 

segurança de abastecimento. 

Monitorizar o investimento destinado à constituição de 

reservas estratégicas de GN. 

Garantir, através da sua atividade reguladora, a 

exigência de condições que permitam satisfazer, de 

forma eficiente, a procura de eletricidade e GN. 

Promover, enquanto entidade reguladora e nos termos 

previstos pela legislação aplicável, a concorrência 

entre os agentes intervenientes nos mercados. 

Cooperar com a Agência de Cooperação dos 

Reguladores de Energia e com as entidades reguladoras 

do setor da energia e de mercados financeiros da UE, 

velando pela transparência e integridade dos mercados 

e aplicando os regulamentos e sanções legalmente 

previstos. 

Integrar, no âmbito dos compromissos assumidos por 

Portugal, as atividades dos conselhos ou grupos de 

regulação, designadamente no quadro de mercado 

interno da eletricidade e do gás e dos acordos dos 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

mercados ibéricos da eletricidade do GN, exercendo as 

competências decorrentes da aplicação desses acordos 

e contribuindo para a compatibilidade do processo de 

intercãmbio de dados no âmbito dos mesmos. 

Promover a criação de mecanismos operacionais 

tendentes a permitir uma gestão ótima da rede. 

Promover intercâmbios conjuntos de eletricidade e gás 

e a atribuição de capacidade transfronteiriça, 

permitindo um adequado nível de capacidade de 

interligação. 

Coordenar o desenvolvimento das regras relativas à 

gestão do congestionamento. 

Promover a resolução dos litígios que surjam entre os 

interveninetes nos setores da eletricidade e do GN, no 

quadro das competências que lhe estão atribuídas na 

legislação e regulamentação aplicáveis. 

Proceder à certificação do operador da RNTGN, nos 

termos previstos da legislação aplicável, com o objetivo 

de avaliar o cumprimento das condições legalmente 

estabelecidadas para cada um deles. 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições 

da certificação do operador da RNTGN, nos termos em 

que foram concedidas, e, sempre que aplicável nos 

termos da lei, proceder à reapreciação da referida 

certificação. 

Operadores 

Sistema Nacional 

de GN30 

Operadores de Rede de 

Transporte 

 REN-GASODUTOS, 
SA 

Assegurar a gestão técnica global do SNGN. 

Assegurar a exploração e a manutenção da RNTGN, em 

condições de segurança, fiabilidade e qualidade de 

serviço. 

                                                 

 

30 Decreto-lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 231/2012, de 26 de outubro, que 

procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho, alterado pelos Decretos-Leis 

n.ºs 65/2008, de 9 de abril, e 66/2010, de 11 de junho. 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

Gerir os fluxos de GN da RNTGN assegurando a sua 

interoperacionalidade com as redes e demais 

infraestruturas a que esteja ligada. 

Assegurar a capacidade a longo prazo da RNTGN, 

contribuindo para a segurança do abastecimento. 

Fazer o planeamento da RNTIAT e garantir a expansão 

da RNTGN, para permitir o acesso de terceiros, de 

forma não discriminatória e transparente, e gerir de 

modo eficiente as infraestruturas e meios técnico 

disponíveis. 

Assegurar a não discriminação entre os utilizadores ou 

as categorias de utilizadores da rede. 

Facultar aos utilizadores da RNTGN as informações que 

necessitem para o acesso à rede. 

Fornecer ao operador de qualquer outra rede com a 

qual esteja ligada e aos intervenientes do SNGN as 

informações necessárias para permitir um 

desenvolvimento coordenado das diversas redes e um 

funcionamento seguro e eficiente do SNGN. 

Prestar informação relativa à constituição e 

manutenção de reservas de segurança. 

Atuar nas suas relações com os operadores e 

utilizadores do SNGN de forma transparente e não 

discriminatória 

Desenvolver protocolos de comunicação com os 

diferentes operadores do SNGN, com vista a criar um 

sistema de comunicação integrado para o controlo e 

supervisão das operações do SNGN e atuar como 

coordenador do mesmo. 

Emitir instruções sobre as operações de transporte, 

incluindo o trânsito no território continental, de forma 

a assegurar a entrega de gás em condições adequadas e 

eficientes no pontes de saída da rede de transporte, 

em conformidade com protocolos de atuação e de 

operação a estabelecer. 

Determinar e verificar as quantidades mínimas de gás 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

que cada agente de mercado deve possuir nas 

infraestruturas, de modo a garantir as condições 

mínimas exigíveis ao bom funcionamento do sistema e 

em respeito pela regulamentação do setor. 

Informar a DGEG dos incumprimentos das obrigações de 

constituição e manutenção de reservas de segurança, 

instruindo-a com todos os elementos que sustentem o 

referido incumprimento. 

Promover o funcionamento harmonioso do sistema 

ibérico de GN em conjunto com o operador da rede de 

transporte interligada, maximizando a capacidade 

disponível nos pontos de interligação entre sistemas e 

facilitando o funcionamento do mercado de forma 

transparente e não discriminatória. 

Divulgar, de forma célere e não discriminatória, 

informação sobre factos suscetíveis de influenciar o 

regular funcionamento do mercado ou a formação dos 

preços. 

Desenvolver, com a regularidade adequada, os estudos 

necessários à preparação de elementos prospetivos de 

referência sobre a evolução, nos médio e longo prazos, 

do mix de oferta GN/GNL e da adequação da oferta de 

capacidade das infraestruturas do SNGN no mesmo 

quadro de referência. 

Desenvolver, com a regularidade necessária, os estudos 

de suporte ao planeamento das necessidades de 

renovação e expansão da RNTGN. 

Apresentar à ERSE, anualmente, um relatório com a 

descrição das reclamações apresentadas, bem como o 

resultado das mesmas, nos termos constantes do 

Regulamento da Qualidade do Serviço. 

Operadores de terminal 

de receção, 

armazenamento e 

regaseificação 

 REN Atlântico, SA 

Assegurar a exploração, integridade técnica e 

manutenção do terminal e da capacidade de 

armazenamento associada em condições de segurança, 

fiabilidade e respeito pelo ambiente, nos termos do 

Regulamento de Terminal de Receção, Armazenamento 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

e Regaseificação de GNL e do contrato de concessão, 

assegurando os padrões de qualidade do serviço 

aplicáveis nos termos do Regulamento da Qualidade de 

Serviço. 

Atender de forma não discriminatória e transparente os 

pedidos de acesso dos agentes de mercado ao terminal, 

tendo em conta as capacidades técnicas das instalações 

de GNL e os procedimentos de gestão de 

congestionamentos. 

Fornecer ao operador da RNTGN, no quadro da 

atividade de gestão técnica global do sistema, e aos 

agentes de mercado as informações necessárias ao 

funcionamento seguro e eficiente do SNGN. 

Solicitar aos agentes de mercado que garantam que o 

GNL descarregado dos navios metaneiros para o 

terminal respeita as especificações de qualidade 

previstas na legislação e regulamentação aplicáveis, em 

coordenação com o operador da RNTGN, no quadro da 

gestão técnica global do SNGN. 

Gerir os fluxos de GN no terminal e no armazenamento, 

assegurando a sua interoperacionalidade com a rede de 

transporte a que está ligado, no quadro da gestão 

técnica global do sistema. 

Preservar a confidencialidade das informações 

comercialmente sensíveis obtidas no exercício das suas 

atividades. 

Receber dos operadores de mercados e de todos os 

agentes diretamente interessados toda a informação 

necessária à gestão das infraestruturas. 

Operadores de 

Armazenamento 

Subterrâneo 

 REN Armazenagem, 
SA 

 Transgás 
Armazenagem, SA 

Assegurar a exploração, integridade técnica e 

manutenção das infraestruturas de armazenamento 

subterrâneo, bem como das infraestruturas de 

superfície, em condições de segurança, fiabilidade e 

respeito pelo ambiente, nos termos do Regulamento de 

Armazenamento Subterrâneo e do contrato de 

concessão, assegurando os padrões de qualidade do 
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serviço aplicáveis nos termos do Regulamento da 

Qualidade de Serviço. 

Assegurar a manutenção das capacidades de 

armazenamento e gerir os fluxos de GN de acordo com 

as solicitações dos agentes de mercado, assegurando a 

sua interoperacionalidade com a rede de transporte, no 

quadro da gestão técnica global do SNGN. 

Atender de forma não discriminatória e transparente os 

pedidos de acesso dos agentes de mercado ao 

armazenamento subterrâneo, tendo em conta as 

capacidades técnicas das instalações e os 

procedimentos de gestão de congestionamentos. 

Fornecer ao operador da RNTGN, no quadro da 

atividade de gestão técnica global do sistema, e aos 

agentes de mercado as informações necessárias ao 

funcionamento seguro e eficiente do SNGN. 

Atribuir as capacidades de injeção, armazenamento e 

extração em coordenação com o operador da RNTGN, 

no quadro da atividade de gestão técnica global do 

sistema, tendo em conta a compatibilização de fluxos e 

quantidades de gás entre as infraestruturas de 

armazenamento subterrâneo e a rede de transporte. 

Medir o GN injetado, armazenado e extraído no 

armazenamento subterrâneo. 

Facultar aos utilizadores as informações de que 

necessitem para o acesso ao armazenamento. 

Preservar a confidencialidade das informações 

comercialmente sensíveis obtidas no exercício das suas 

atividades. 

Receber dos operadores de mercados e de todos os 

agentes diretamente interessados toda a informação 

necessária à gestão das infraestruturas. 

Operadores de Rede de 

Distribuição Regional 

 Setgás, SA 

 Lisboagás GDL, SA 

 Lusitaniagás, SA 

Assegurar a exploração e manutenção das capacidades 

de armazenamento, bem como das infraestruturas de 

superfície em condições de segurança, fiabilidade e 

qualidade de serviço. 
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 Tagusgás, SA 

 Beiragás, SA 

 EDP Gás Distribuição 

Gerir os fluxos de GN, assegurando a sua 

interoperacionalidade com a rede de transporte, no 

quadro da gestão técnica global do sistema. 

Assegurar a capacidade da respetiva rede de 

distribuição de GN, contribuindo para a segurança do 

abastecimento. 

Assegurar o planeamento, a construção e a gestão da 

rede, de forma a permitir o acesso de terceiros, e gerir 

de forma eficiente as infraestruturas. 

Assegurar a não discriminação entre os utilizadores ou 

as categorias de utilizadores da rede. 

Facultar aos utilizadores as informações de que 

necessitem para o acesso à rede. 

Fornecer ao operador de qualquer outra rede com a 

qual esteja ligada, aos comercializadores e aos clientes 

as informações necessárias ao funcionamento seguro e 

eficiente, bem como ao desenvolvimento coordenado 

das diversas redes. 

Preservar a confidencialidade das informações 

comercialmente sensíveis obtidas no exercício das suas 

atividades. 

Assegurar a oferta de capacidade a longo prazo da 

respetiva rede de distribuição, contribuindo para a 

segurança do abastecimento, nos termos do PDIRD. 

Apresentar à ERSE, anualmente, um relatório com a 

descrição das reclamações apresentadas, bem como o 

resultado das mesmas, nos termos constantes do 

Regulamento da Qualidade do Serviço. 

Operadores de Rede de 

Distribuição Local 

 Dianagás, SA 

 Duriensegás, SA 

 Medigás, SA 

 Paxgás, SA 

 Sonorgás, SA 

Comercializadores em 

Regime de Mercado 

(Clientes Residenciais) 

 EDP Comercial, SA 

 ENDESA 

 Galp Power, SA 

 Gas Natural 
Comercializadora, 
SA 

 GOLD ENERGY, SA 

Gerir mercados organizados de contratação de GN. 

Assegurar que os mercados sejam dotados de 

adequados serviços de liquidação. 

Divulgar informação relativa ao funcionamento dos 

mercados de forma transparente e não discriminatória, 

devendo, nomeadamente, publicar informação, 

agregada por agente, relativa a preços e quantidades 
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 OIberdrola 
Generación, Lda 

 INCRYGAS 

 Molgás, SA 

transacionadas. 

Comunicar ao operador da RNTGN toda a informação 

relevante para a gestão técnica global do SNGN e para 

a gestão comercial da capacidade de interligação, nos 

termos do Regulamento de Operação das 

Infraestruturas. 

Cumprir todas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis ao exercício da atividade. 

Assegurar a prestação de informações transparentes 

sobre os preços e tarifas aplicáveis e as condições 

normais de acesso e utilização dos seus serviços. 

Proporcionar aos seus clientes meios de pagamento 

diversificados. 

Facultar, a todo o momento e de forma gratuita, o 

acesso do cliente aos seus dados de consumo, bem 

como o acesso a esses dados, mediante acordo do 

cliente, por outro comercializador. 

Prestar informações à DGEG e à ERSE sobre consumos, 

número de clientes, preços e condições de venda para 

os diversos segmentos ou bandas de consumo, nas 

diversas categorias de clientes, com salvaguarda das 

regras de confidencialidade. 

Assegurar a constituição e manutenção de reservas de 

segurança de GN de acordo com a regulamentação em 

vigor. 

Comercializadores em 

Regime de Mercado 

(Grandes Clientes e 

Industriais) 

 EDP Comercial, SA 

 EDP Gás.com, SA 

 ENDESA 

 Galp Power, SA 

 Galp GN, SA 

 Gas Natural 
Comercializadora, 
SA 

 GOLD ENERGY, SA 

 OIberdrola 
Generación, Lda 

 INCRYGAS 

 Molgás, SA 

Comercializadores de 

Último Recurso 

 Beiragás, SA 

 Dianagás, SA 

 Duriensegás, SA 

 EDP Gás Serviço 
Universal, SAA 

 Lisboagás, SA 

 Lusitaniagás, SA 

 Medigás, SA 

 Paxgás, SA 

 Setgás 
Comercialização, SA 

 Sonorgás, SA 

 Tagusgás, SA 

Adquirir GN para comercialização de último recurso. 

Enviar às entidades competentes a informação prevista 

na legislação e na regulamentação aplicáveis. 

Cumprir todas as normas previstas na respetiva 

regulamentação e as obrigações previstas nos termos 

das licenças. 

Prestar o serviço público de fornecimento de GN aos 

clientes enquanto vigorarem as tarifas reguladas ou as 

tarifas transitórias legalmente estabelecidas e, após a 

extinção destas, fornecer GN aos clientes finais 

economicamente vulneráveis. 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

Assegurar o fornecimento de GN em locais onde não 

exista oferta dos comercializadores de GN em regime 

de mercado, pelo tempo em que essa ausência de 

oferta se mantenha. 

Fornecer GN aos clientes cujo comercializador tenha 

ficado impedido de exercer a atividade de 

comercializador de GN. 

Assegurar a constituição e manutenção de reservas de 

segurança de GN de acordo com  a regulamentação em 

vigor. 

Autoridades 

Centrais e Locais 

Administração Central31 

Promover e garantir uma adequada articulação 

intersetorial entre os serviços desconcentrados de 

âmbito regional, em termos de concertação estratégica 

e de planemanento das intervenções de natureza 

ambiental, económica e social, numa ótica de 

desenvolvimento regional. 

Dinamizar a cooperação interregional e transfronteiriça 

e assegurar a articulação entre instituições da 

administração direta do Estado, autarquias locais e 

entidades equiparadas, contribuindo para a integração 

europeua do espaço regional e para o reforço da sua 

competitividade interna e externa com base em 

estratégias de desenvolvimento sustentável de níveis 

regional e local. 

 

Participar, com outras entidades, no planeamento que  

diretamente se relacione com as atribuições do 

município,  emitindo parecer a submeter a apreciação 

e deliberação da  assembleia municipal. 

 

Administração Local – 

Municípios32 

Associação de 

Freguesias32 

                                                 

 

31 Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro. 

32 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e  

organismos legalmente existentes, nomeadamente com  

vista à execução de obras ou à realização de eventos de  

interesse para a freguesia, bem como à informação e 

defesa  dos direitos dos cidadãos. 

Agentes de 

interesse 

Agência Portuguesa do 

Ambiente, IP33 

Propor, desenvolver e acompanhar a execução das 

políticas de ambiente, nomeadamente no âmbito da 

AIA e da AA de planos e programas. 

Promover e garantir a participação pública, a cidadania 

ambiental e o acesso à informação nos processos de 

decisão em matéria de ambiente. 

Instituto da Conservação 

da Natureza e das 

Florestas34 

Desempenhar funções de autoridade nacional para a 

conservação da natureza e biodiversidade e de 

autoridade florestal nacional. 

Promover a articulação e a integração da política 

florestal e de conservação da natureza e da 

biodiversidade nas políticas de combate à 

desertificação, de mitigação das alterações climáticas 

e dos seus efeitos, bem como na redução da 

dependência energética do país. 

Promover a articulação e a integração dos objetivos de 

conservação e de utilização sustentável dos recursos 

naturais na política de ordenamento do território e nas 

diferentes políticas setoriais, visando a valorização 

económica e social do património natural como fator 

estruturante de diferentes setores da atividade 

económica. 

Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia IP35 

Assistir o Governo na conceção e implementação da 

política energética. 

                                                 

 

33 Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março. 

34 Decreto-Lei n.º 135/2012, de 29 de junho. 

35 Decreto-Lei n.º 145/2012, de 11 de julho. 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

Promover a realização de estudos, de investigação, de 

demonstração e transferência de tecnologia, de 

assistência técnica e tecnológica no domínio da 

energia, com particular  incidência nas energias 

renováveis e na eficiência energética, com vista à 

criação de novos processos e produtos e seu 

aperfeiçoamento. 

Promover a realização de investigação e de 

desenvolvimento tecnológico orientados para a 

atividade económica e as exigências de mercado, no 

domínio da energia. 

Cooperar com instituições científicas e tecnológicas 

afins e participar em atividades de ciência e 

tencologia, nacionais e estrangeiras, designadamente 

participando em consórcios, redes e outras formas de 

trabalho conjunto. 

Realizar contratos com empresas localizadas em 

Portugal, de modo a contribuírem para a criação de 

plataformas de conhecimento aplicado, a nível regional 

ou nacional, devidamente internacionalizadas. 

Autoridade Nacional de 

Proteção Civil36 

Assegurar a atividade de planeamento civil de 

emergência para fazer face, em particular, a situações 

de acidente grave, catástrofe, crise, ou guerra. 

Promover o levantamento, previsão, análise e avaliação 

dos riscos coletivos de origem natural ou tecnológica, e 

o estudo, normalização e aplicação de técnicas 

adequadas de prevenção e socorro. 

Direção Geral do 

Território37 

Assegurar, em colaboração com as demais entidades 

competentes, a articulação da política de ordenamento 

do território e de urbanismo com as políticas setoriais.  

                                                 

 

36 Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio. 

37 Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março. 
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

Direção-Geral do 

Património Cultural38 

Assegurar o cumprimento das obrigações do Estado no 

domínio do inventário, classificação, estudo, 

conservação, restauro, proteção, valorização e 

divulgação do património cultural móvel e imóvel. 

Pronunciar-se sobre o impacte de planos ou grandes 

projetos e obras, tanto públicos como privados, e 

propor as medidas de proteção e as medidas corretivas 

e de minimização q resultem necessárias para a 

proteção do património cultural arquitetónico e 

arqueológico. 

Consumidores  

Participar ativamente nos processos de definição e 

implementação de políticas energéticas. 

ONGs (Olho Vivo, 

Quercus, LPN e Geota) 

APREN – Associação 

Portuguesa de Energias 

Renováveis 

Associação Portuguesa 

de Energia39 

Participar ativamente nos processos de definição e 

implementação de políticas energéticas. 

Dinamizar a reflexão e o debate em áreas ligadas à 

evolução do setor energético no âmbito do 

desenvolvimento sustentável em mercados 

concorrenciais. 

Contribuir para o desenvolvimento de ações que 

reforcem o papel do setor energético na economia e na 

qualidade de vida em Portugal. 

Fomentar o debate entre os vários atores do mercado 

energético nacional, dinamizando a interação entre as 

vertentes académica, institucional e económica. 

EDP, SA Assegurar o cumprimento de regras e regulamentos 

                                                 

 

38 Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio. 

39 http://www.apenergia.pt/ 

http://www.apenergia.pt/
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Agentes Relevantes Atribuições e Competências 

Galp Energia, SA 

existentes para as suas áreas de atividade. 

Legitimar o processo de desenvolvimento de projetos 

existentes e a concretizar. 

Agentes 

Económicos 

Agência para o 

Investimento e Comércio 

Externo de Portugal – 

AICEP Portugal Global 

EPE 

Aumentar a competitividade e notoriedade de Portugal, 

através da dinamização de investimento estruturante e 

da internacionalização das empresas, em especial 

destaque para as pequenas e médias. 
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ANEXO VI - Análise de Risco de Cavernas de 

Armazenagem 

No EIA do Projeto de Construção de Três Cavidades para Armazenamento Subterrâneo de Gás 

Natural (Coba, Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A., 2012) é efetuada uma análise de 

risco quantitativa com a seguinte metodologia: 

 Numa primeira fase é efetuada uma identificação de perigos e avaliação de riscos, 

recorrendo à metodologia PHA - “Preliminary Hazard Analysis”, aplicada às 

instalações suscetíveis de estarem na origem de acidentes graves; 

 Numa segunda fase, a análise preliminar de riscos é complementada com uma 

avaliação quantitativa de consequências dos acidentes graves passíveis de ocorrer. Os 

acidentes graves identificados, independentemente da maior ou menor probabilidade 

de ocorrerem, são analisados recorrendo a modelação matemática, obtendo-se 

resultados em termos de níveis de radiação térmica (incêndios), sobrepressões 

(explosões) e asfixia. O cálculo das consequências de acidentes é efetuado com 

recurso ao programa informático de modelação de consequências PHAST, versão 6.53, 

desenvolvido pela DNV Technica. Os resultados são quantitativos e evidenciam a 

distância a que podem ocorrer determinados efeitos / danos; 

 Numa terceira fase, é elaborada uma estimativa da probabilidade de ocorrência dos 

acidentes tratados pela modelação matemática. 

Em termos da identificação de perigos, existem fontes de perigo internas (fatores de risco 

inerentes à 10ª caverna e instalações atualmente existentes) e fontes de perigo externas às 

instalações existentes e suscetíveis de poderem provocar acidentes graves às instalações. 

Os fatores de risco inerentes às instalações do projeto da 10ª caverna de armazenagem 

estão associados à cavidade subterrânea, à cabeça de poço e às tubagens de ligação à estação 

de gás. 

Relativamente às fontes de perigo externas às instalações existentes, suscetíveis de poder 

causar acidentes graves às instalações, são de referir os riscos tecnológicos, os riscos 

naturais e os riscos sociais. 
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Riscos Tecnológicos 

Relativamente aos riscos tecnológicos são de referir os riscos decorrentes da existência de: 

 Estabelecimentos vizinhos – na envolvente da 10ª caverna de armazenagem existem 

dois estabelecimentos industriais que podem ser considerados como fonte potencial 

de perigo externo: a Unidade industrial de processamento de sal e a Central de 

Cogeração do Carriço; 

 Existência de gasodutos - Pode-se também considerar como fonte de perigo externo, 

o troço da conduta de gás que se encontra entre a zona de armazenagem e o 

gasoduto principal e o próprio gasoduto. O perigo potencial que subsiste nestas 

infraestruturas, deriva da possibilidade de ocorrer uma eventual fuga de gás ou 

mesmo o seu colapso derivado de escavações inadvertidas que sejam efetuadas na 

zona, atos de sabotagem ou mesmo sismos; 

 Riscos rodoviários - Os principais perigos advêm da circulação de viaturas nas vias 

municipais existentes na envolvente das instalações e nas vias de acesso às 

instalações, que poderão fornecer energia de ativação necessária para inflamar uma 

eventual nuvem que se tenha formado e se desloque na sua direção. Outra das 

situações possíveis, é um eventual descontrolo de uma viatura carregada com 

substâncias perigosas, podendo originar o derrame do produto transportado; 

 Riscos ferroviários - A distância a que se encontra a linha ferroviária, 

aproximadamente a 4 km das instalações, garante que esta, não constitui, por si só, 

fonte de perigo; 

 Rede elétrica - A existência de rede elétrica constituída por um Posto de 

Transformação (PT) dentro da área de concessão pode ser considerada como fonte de 

perigo externo. 

Riscos Naturais 

Relativamente aos riscos naturais são de referir os seguintes: 

 Riscos sísmicos - A área da 10ª cavidade subterrânea está enquadrada na avaliação da 

casualidade sísmica e do risco de sismicidade induzida pelo armazenamento 

subterrâneo de GN (Relatório 138/94 do LNEC: Coelho, 1994). Contudo, dependendo 

do grau de intensidade, um fenómeno destes poderá sempre constituir uma fonte de 

perigo para a instalação. Em caso de sismo, a queda de objetos, estruturas, 

ocorrência de incêndios, falhas de energia e o possível bloqueio das Forças de 
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Socorro, podem causar danos significativos aos ocupantes da instalação. Neste anexo 

apresenta-se um ponto relativo aos Riscos Geológicos das cavernas de armazenagem; 

 Riscos de inundação - De acordo com o relatório “As cheias em Portugal – 

Caracterização das zonas de risco”, não se considera a área da 10ª cavidade 

subterrânea como sendo área de risco, pelo que não se prevê a possibilidade desta vir 

a ser atingida por inundações significativas; 

 Incêndios florestais - Os incêndios florestais são uma fonte de perigo a considerar, já 

que toda a envolvente da 10ª caverna de armazenagem é caracterizada como área 

florestal. De acordo com a Portaria n.º 1056/2004, de 19 de agosto, esta área está 

classificada como crítica. 

Riscos Sociais 

Relativamente aos riscos sociais, são de referir as atividades sociais ilícitas, que 

correspondem a ameaça de bomba, tentativa de sabotagem, terrorismo, violação de acessos, 

vandalismo ou manifestações populares. 

Riscos Geológicos das cavernas de armazenagem 

A caverna de armazenagem subterrânea de gás natural localiza-se, do ponto de vista 

geológico, na terminação Norte do Diapiro Salino de Monte Real, na localidade de Carriço, 

pertencente ao município de Pombal. 

Neste local, as formações de sal-gema ocorrem entre, aproximadamente, os 450 e os 1.500 

metros de profundidade. Nestas formações, as condições ideais necessárias para construir as 

cavidades, tendo em vista a armazenagem subterrânea de gás natural, encontram-se entre os 

900 e os 1.500 metros de profundidade. 

O Diapiro Salino de Monte Real situa-se na Bacia Lusitaniana da Orla Mesocenozóica Ocidental 

(ver Figura 42). 
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Figura 42 - Localização das estruturas diapíricas da Bacia Lusitaniana 

 (B – diapiro de Bolhos; CR – Diapiro das Caldas da Rainha; CSBV – cavalgamento da Serra da Boa Viagem; 

FTV – Falha de Torres Vedras; L – diapiro de Leiria; M – diapiro de Matacães; MR – diapiro de Monte Real; 

Mt – “pop-up” de Montejunto; PM-RM – diapiro de Porto de Mós – Rio Maior; PN – diapiro de Pinhal Novo; 

S – diapiro de Soure; Se – diapiro de Sesimbra; SPM – diapiro de São Pedro de Muel) (adaptado de Ribeiro 

et al. 1996). 

Trata-se de uma formação de caráter evaporítico, com espessura muito variável, e integrada 

na formação das Margas da Dagorda (Triásico superior a Jurássico inferior), que é a principal 

responsável pela ocorrência do diapirismo que se verifica ao longo da Bacia Lusitaniana. Após 

a deposição da formação dos Grés de Silves, o ambiente de natureza continental foi dando 

lugar a um ambiente de deposição em planície aluvial com intrusões marinhas episódicas. 

Este novo ambiente, acompanhado de um aumento, por vezes significativo, da subsidência, 

permite a deposição de materiais de natureza evaporítica. Estes materiais (com predomínio 

de gesso e de sal gema), dada a sua baixa densidade sofreram migrações, tanto no sentido 

vertical como no sentido horizontal, pelo que, na maior parte das situações, poderão não 

ocupar atualmente a sua posição estratigráfica original. Além disto, o fenómeno de migração 
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contribuiu para as grandes variações laterais que esta formação apresenta. Nalguns pontos da 

bacia, a espessura da formação das Margas da Dagorda é muito reduzida, ou mesmo nula, e, 

nas áreas diapíricas a espessura poderá atingir centenas ou mesmo milhares de metros. 

Da análise da Planta de Ordenamento do PDM de Pombal, verifica-se que a área se localiza 

num espaço classificado como “Espaço Mineiro”, em consequência do potencial mineiro que 

aqui existe, em particular no que a sal-gema diz respeito. Assim, a existência de massas 

minerais no subsolo, com potencial interesse mineiro, é uma realidade. Contudo, a análise 

dos i) pedidos de prospeção e pesquisa; ii) contratos de prospeção e pesquisa; iii) período de 

exploração experimental; iv) pedido de concessão mineira; e v) concessões mineiras, mostra 

que na área intrínseca imediata de instalação da caverna de armazenagem, bem como na sua 

envolvente imediata, não existe qualquer uma das condicionantes mineiras referidas a incidir 

sobre a área. Regista-se, todavia, na envolvente alargada, a noroeste da povoação de Carriço, 

dois pedidos de prospeção e pesquisa que incidem sobre as matérias-primas de caulino, sal-

gema e quartzo. 

Em termos de possibilidades de risco de origem geológica, que possam estar associados à 

armazenagem subterrânea de gás natural, podem ser consideradas as seguintes situações: 

i) Risco desencadeado pela atividade sísmica; 

ii) Risco condicionado pela presença da caverna de armazenagem. 

Neste caso em concreto, o fenómeno desencadeante encontra-se intimamente associado ao 

fenómeno condicionante. 

i). Risco desencadeado pela atividade sísmica 

No quadro da tectónica de placas, Portugal encontra-se inserido na placa euro-asiática, 

relativamente próxima da fratura Açores-Gibraltar que constitui a fronteira entre aquela 

placa e a placa africana. Neste contexto, Portugal pertence à subplaca Ibérica, separada da 

parte restante da área continental europeia pela cadeia pirenaica. 

A sismicidade, em Portugal, não é, normalmente, nem muito intensa, nem muito frequente. 

No entanto, o território tem sido atingido por diversos sismos com elevada magnitude e 

intensidade, encontrando-se registados eventos desde há mais de dois milénios. 

O nosso território é afetado por duas grandes zonas de atividade sísmica: 
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 Zona ativa interplacas, ao longo da fratura Açores-Gibraltar, responsável pela 

atividade sísmica no mar, nomeadamente na zona do Banco de Gorringe e estruturas 

associadas – planície abissal da Ferradura e Falha do Marquês de Pombal –, que tem 

dado origem aos maiores sismos históricos que atingiram o continente (60-63 a.C., 

1033, 1356, 1531, 1755 e 1969); 

 Zona ativa intraplacas, sede de uma atividade sísmica moderada, tendendo para uma 

sismicidade baixa na região centro e norte do país mais afastada da fronteira de 

placas. 

As estruturas geológicas classificadas como neotectónicas e que são potencialmente 

sismogénicas para o projeto estão relacionadas com os acidentes tectónicos que, de sul para 

norte, são a Falha da Nazaré – alinhamento NNE-SSW que se desenvolve onshore estendendo-

se ao longo do canhão da Nazaré, e o cavalgamento da Serra da Boa Viagem (ver Figura 42). 

A análise efetuada, à atividade sísmica regional, mostra que é reduzida a probabilidade de 

ocorrência de um sismo com magnitude superior ou igual a 6 na área em estudo. A mesma 

análise mostra, também, que é ainda mais reduzida a probabilidade de um sismo daquela 

magnitude provocar à superfície, ou próximo dela, um deslocamento das falhas que se 

encontram intimamente associadas à estrutura diapírica de Monte Real. 

Da análise das cartas sísmicas, o local onde se situa o projeto de armazenamento subterrâneo 

de gás natural do Carriço é uma região de sismicidade moderada. Tendo em conta relatórios 

do LNEC, do ponto de vista da probabilidade de ocorrência de um sismo, pode considerar-se 

que a região se caracteriza por uma sismicidade baixa a moderada. 

Outrossim, deve referir-se que a sismicidade que possa ocorrer no local, ainda de acordo com 

estudos desenvolvidos pelo LNEC, mesmo podendo provocar uma rotura sísmica ao nível do 

soco hercínico, a mesma dificilmente se propagará até às cavidades abertas nas formações 

salíferas para armazenamento do gás. 

Assim, podemos dizer que nesta região se verifica a existência de um padrão difuso para a 

fraca sismicidade sentida na zona, a qual será essencialmente devida a um mecanismo 

tectónico intraplacas, associado a processos de compressão relativamente incipiente 

(Fonseca, et al, 1991). 

Apontando alguns dos parâmetros sísmicos, que se verificam na área do Carriço (extensível a 

praticamente todo o concelho de Pombal) teremos: 

 Intensidade sísmica (na Escala Internacional ou Escala de Wood-Neumann): VII; 
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 Zonamento sísmico (segundo o RSAEEP): zona B em que a sismicidade é média; 

 Aceleração sísmica (in Oliveira, 1986): 100 a 125m/s2; 

 Velocidade sísmica (in Oliveira, 1986): ~12m/s; 

 Deslocamento sísmico (in Oliveira, 1986): 4 a 5cm. 

Os dados de sismicidade histórica e instrumental mostram que, para a região do diapiro de 

Monte Real, para o período coberto pelos catálogos sísmicos existentes (33 a.C. a 1991), o 

sismo máximo registado atingiu a magnitude de 4,4. Contudo, dados inventariados pelo ex-

Instituto de Meteorologia e por Oliveira (1986) registam sismos de maior magnitude mas com 

epicentros localizados em pontos muito afastados da região agora em análise: i) um sismo 

com magnitude de 7,1, ocorrido em 1964, com epicentro no Golfo de Cádiz e, ii) um sismo 

com magnitude de 7,5, ocorrido em 1969, com epicentro a sudoeste do Cabo de São Vicente. 

Pela análise e pelos parâmetros apresentados, verifica-se estarmos em presença de uma área 

onde a atividade sísmica, e os efeitos a ela associados, existe mas pode ser considerada 

moderada. 

ii) Risco condicionado pela presença da caverna de armazenagem 

Como referido anteriormente, o risco condicionado pela presença da caverna de 

armazenagem encontra-se intimamente associado ao fenómeno desencadeante em resultado 

da atividade sísmica. 

O sal-gema é uma rocha composta, essencialmente, por cloreto de sódio. As suas 

características intrínsecas, tais como a baixa permeabilidade, baixa porosidade, elevada 

resistência mecânica e elevada plasticidade, fazem com que este tipo de litologia seja a 

formação ideal para a armazenagem de gás natural. A estas propriedades geomecânicas 

acresce, ainda, a sua elevada solubilidade em água, propriedade esta que permite executar 

as cavernas de armazenamento recorrendo àquele fluido, de acesso relativamente fácil. 

Tal como referido atrás, uma das principais fontes de perigo de origem externa à cavidade de 

armazenamento será, muito provavelmente, o risco sísmico. Este risco sísmico, sendo real é 

atenuado pelo facto de as cavernas se encontrarem escavadas em formações geológicas ricas 

em sal-gema. 

Assim, aquando da ocorrência de um sismo, mesmo que de magnitude considerável (acima de 

6), a rotura que pode ocorrer em falhas existentes no soco poderá propagar-se até às 

formações geológicas mais recentes existentes à superfície. Se tal acontecer, admite-se que 
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as formações ricas em sal-gema apresentem capacidade para se deformarem, conseguindo 

acomodar a deformação emanada da rotura registada, sem que se verifique a ocorrência de 

um comportamento frágil que levaria à formação de fraturas, com rompimento das paredes 

das cavernas de armazenamento que permitiriam a posterior saída do gás que aí deveria estar 

armazenado. 

Os ensaios mecânicos, de natureza compressiva, que normalmente se realizam sobre provetes 

das mais diversas rochas são, normalmente, efetuados de forma relativamente rápida, ou 

seja, a taxa de variação das forças compressivas que são aplicadas é constante, não existindo 

a preocupação de considerar a variável tempo na evolução da deformação que o provete vai 

registando. Se aplicarmos a vários provetes iguais, duma mesma rocha, compressões 

sucessivamente maiores, mantendo os provetes sob esse estado de compressão, pode ser 

observado um acréscimo da deformação ao longo do tempo. A esta capacidade de acomodar 

cada vez mais deformação ao longo do tempo chamamos fluência, que é um tipo de 

comportamento que pode ser observado em diversos materiais sólidos. O sal-gema é, por 

excelência, um dos materiais rochosos naturais que apresenta uma fluência muito elevada 

quando comparado com outro tipo de rochas existentes no nosso território. 

A capacidade para acomodar deformação faz com que uma caverna, para armazenamento de 

gás aberta numa formação constituída por sal-gema, seja capaz de se deformar por 

plasticidade sem que ocorra rotura frágil, o que permite que o reservatório mantenha a sua 

estanquicidade e resistência mecânica praticamente inalteradas. 

Um outro risco, associado à caverna de armazenamento, prende-se com o próprio processo da 

sua abertura. Devido à elevada solubilidade do sal-gema em água, esta é utilizada no 

processo de abertura da caverna que, como se depreende, é aberta por dissolução 

controlada. Para evitar uma dissolução incontrolada da cavidade é injetado um fluido que não 

reaja com o sal, normalmente azoto em fase gasosa, mais leve que a água, pelo que fica 

confinado na parte superior da cavidade, o que impede a dissolução continuada do teto da 

caverna. 

Numa situação em que a dissolução não fosse controlada, correr-se-ia o risco de dissolver sal-

gema em quantidades excessivas o que poderia fazer com que a parede superior da caverna, 

o seu teto, ficasse demasiado fina. Esta situação, caso viesse a ocorrer, conduziria a uma 

perda de estabilidade mecânica que pode culminar com o abatimento da caverna criada, 

mesmo considerando o comportamento reológico do sal-gema e toda a sua capacidade para 

acomodar a deformação. 
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ANEXO VII - Caracterização socioeconómica da 

Área de Estudo 2 

A região Norte é a mais populosa no contexto nacional e uma das mais densamente povoadas. 

À semelhança do que ocorre no resto do país, contrasta entre uma densidade elevada no 

litoral onde se situa grande parte do capital empresarial, industrial e tecnológico, com uma 

menor densidade no interior do território. A região apresenta um padrão de povoamento 

muito denso e contínuo que se estende ao longo das vias de comunicação; de facto, o modelo 

de desenvolvimento apresenta um considerável desenvolvimento industrial, apoiado 

sobretudo na rede viária principal e nas sedes de concelho dos municípios intervenientes. 

A diferenciação intrarregional é clara, com uma identidade urbana industrializada e 

terciarizada no litoral (Região Urbana Metropolitana – possui o seu epicentro na Área 

Metropolitana do Porto e prolonga-se pelo Noroeste) e uma identidade marcadamente rural 

no interior da região (Áreas Rurais - afastadas dos efeitos da pressão urbanística e 

caracterizam-se pelo envelhecimento populacional, abandono e dependência do setor 

agrícola, cada vez mais em declínio), coexistindo alguns espaços intermédios de transição 

(Áreas de Intermediação - marcadas pela conflitualidade de usos do solo e pela falta de 

identidade, infraestruturas, formação e qualidade a diversos níveis).  

A Região Centro detém uma situação de centralidade geográfica no contexto nacional, a qual 

lhe confere um posicionamento estratégico incontornável em três planos principais. Em 

primeiro lugar, na articulação do território nacional e do seu sistema urbano e ainda na 

ligação dos corredores estruturantes da mobilidade entre as duas grandes áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto. Em segundo lugar, no acesso do País ao norte e ao centro 

da Europa através dos corredores Galaico-Português e Irun-Portugal da Rede Transeuropeia de 

Transportes e na articulação multimodal Portugal - Espanha - Europa. E por último, sendo 

uma região de fachada Atlântica relativamente extensa e onde existem três portos de média 

dimensão com potencial de crescimento, Aveiro, Figueira da Foz e Peniche, detém condições 

para vir a desempenhar um papel importante na atracão de novas funções e atividades 

marítimas e na articulação do transporte marítimo entre a Europa e o resto do mundo, com 

especial destaque para os países lusófonos do Atlântico Sul, com os quais tem sido pouco 

explorada a cooperação neste domínio. 
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População e Território 

A Região do Norte abrange uma área total de 21.285,88 km2 e ocupa cerca de 24 % do 

território continental. Em 2011, a população residente na Região Norte era constituída por 

3.689,682 habitantes, representando uma densidade populacional de 173,3 hab./km2 

(superior à média do Continente – 112,8 hab./km2) e correspondendo a cerca de 37 % da 

população do Continente e a 35 % de Portugal, sendo, por isso, a região mais povoada do país 

(Quadro 1). Quanto à variação da população residente no último período intercensitário 

(2001-2011), verifica-se que a Região Norte apresenta um ténue crescimento populacional na 

ordem dos 0,06 % (quando o Continente registou 1,81 %). 

A Região do Centro ocupa uma área de 28.199,40 km2, abrangendo quase 1/3 da superfície de 

Portugal Continental. Em 2011 esta região possuía uma densidade populacional de 

82,50 hab./km2, destacando-se como uma das regiões do Continente com um menor número 

de habitantes por km2. À mesma data esta região detinha 2.327,755 residentes, o 

correspondente a cerca de 23 % da totalidade da população do Continente. Registou um 

decréscimo populacional de aproximadamente 1 % no período intercensitário 2001 - 2011 

(correspondente a uma diminuição de 20.642 residentes). 

A análise das sub-regiões abrangidas (Alto Trás-os-Montes, e Douro, pertencente à NUTS II – 

Norte e, Dão-Lafões e Beira Interior Norte, da Região Centro) permite constatar que todas 

obtiveram taxas negativas de variação da população 2001/2011, com valores que oscilam 

entre -3,17 % na NUTS III – Dão-Lafões e -9,46 % na NUTS III – Beira Interior Norte. 

Consideraram-se dezanove concelhos potencialmente abrangidos:  

 Sete na NUTS III Alto Trás-os-Montes: Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de 

Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro e Vimioso; 

 Oito na NUTS III Douro: Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Penedono, 

São João da Pesqueira, Sernancelhe, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz 

Coa; 

 Um na NUTS III Dão-Lafões: Aguiar da Beira; 

 Três na NUTS III Beira Interior Norte: Celorico da Beira, Meda, Trancoso. 

Todos os concelhos intercetados pelo projeto apresentam perdas demográficas no período 

2001-2011, com destaque para os municípios de Meda (NUTS III – Beira Interior Norte) e 

Carrazeda de Ansiães (NUTS III – Douro), uma vez que ambos viram decrescer a sua população 

em cerca de 17 % (Quadro 39). O único município a contrariar a tendência de decréscimo 
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populacional no período intercensitário considerado é o de Bragança, capital de distrito e 

sede de concelho, com um ganho de efetivos populacionais em 1,70 %.  

Quadro 39 - Evolução da População residente (2001-2011) e Densidade Populacional nas várias 

unidades territoriais (Fonte: INE, Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Norte e da 

Região Centro, 2012) 

Unidades Territoriais 

População Residente 2011-2001 2011 

2001 2011 

Taxa de 

Variação da 

Pop. 

(%) 

Densidade 

Populacional 

Continente 9869343 10047621 1,81 112,8 

NUTS II – Norte 3687293 3689682 0,06 173,3 

NUTS III – Alto Trás-os-Montes 223333 204381 -8,49 25,0 

Concelho de Alfandega da Fé 5963 5104 -14,41 15,9 

Concelho de Bragança 34750 35341 1,70 30,1 

Concelho de Macedo de Cavaleiros 17449 15776 -9,59 22,6 

Concelho de Miranda do Douro 8048 7482 -7,03 15,4 

Concelho de Mirandela 25819 23850 -7,63 36,2 

Concelho de Mogadouro 11235 9542 -15,07 12,5 

Concelho de Vimioso 5315 4669 -12,15 9,7 

NUTS III – Douro 221853 205902 -7,19 50,1 

Concelho de Carrazeda de Ansiães 7642 6373 -16,61 22,8 

Concelho de Freixo de Espada à Cinta 4184 3780 -9,66 15,5 

Concelho de Torre de Moncorvo 9919 8572 -13,58 16,1 

Concelho de Penedono 3445 2952 -14,31 22,1 

Concelho de São João da Pesqueira 8653 7874 -9,00 29,6 

Concelho de Sernancelhe 6227 5671 -8,93 24,8 

Concelho de Vila Flor 7913 6697 -15,37 25,2 

Concelho de Vila Nova de Foz Coa 8494 7312 -13,92 18,4 
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Unidades Territoriais 

População Residente 2011-2001 2011 

2001 2011 

Taxa de 

Variação da 

Pop. 

(%) 

Densidade 

Populacional 

NUTS II - Centro 2348397 2327755 -0,88 82,5 

NUTS III – Dão-Lafões 286313 277240 -3,17 79,5 

Concelho de Aguiar da Beira 6247 5473 -12,39 26,5 

NUTS III – Beira Interior Norte 115325 104417 -9,46 25,7 

Concelho de Celorico da Beira 8875 7693 -13,32 31,1 

Concelho de Meda 6239 5202 -16,62 18,2 

Concelho de Trancoso 10889 9878 -9,28 27,3 

No geral, as tendências das últimas décadas evidenciam alguma atratividade dos polos 

urbanos mais relevantes (concentração crescente da população nos centros urbanos e sedes 

de concelho), por oposição ao esvaziamento dos territórios envolventes (despovoamento das 

áreas rurais e periféricas), associada à reduzida dinâmica empresarial (fraco desenvolvimento 

industrial) e à crise da atividade agrícola, colocando grandes dificuldades em fixar a 

população nomeadamente a mais jovem. 

Os municípios em análise apresentam dimensões físicas e demográficas muito distintas: 

Bragança, assume-se como um dos municípios portugueses com maior área – 1.173,57 km² - e 

35.341 habitantes, em oposição ao de Penedono, por exemplo, com 133,71 km2 de área e 

2952 habitantes. Em termos de densidade populacional, é de relevar o concelho de Mirandela 

com 36,2 hab./km2, embora este valor seja moderadamente baixo, quando comparado com a 

média nacional e, particularmente com a regional (173,3 hab./km2). 

Em suma, todos os municípios apresentam valores de densidade populacional muito aquém do 

valor médio nacional, justificando um tipo de povoamento disperso, com diminuta 

concentração da população. 

Do ponto de vista intraconcelhio, a análise dos dados populacionais por freguesias, em 2011, 

permite concluir que estas são distintas demograficamente, realçando-se que os maiores 

efetivos populacionais se verificam naquelas que se constituem como sedes de concelho (e 

consequentemente as melhores dotadas em termos de serviços e equipamentos), logo com 
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tendência a possuírem um efeito atrativo (sendo portanto as forças motrizes de dinâmica do 

crescimento do território), e conduzindo ao eventual esvaziamento demográfico dos 

territórios mais periféricos. A comprovar esta situação estão os valores das freguesias de 

Bragança (Sé), Freixo de Espada à Cinta e Mirandela, que representam mais de 50 % dos 

quantitativos do próprio município, Alfandega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do 

Douro, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Penedono, Meda e Vila Nova de Foz Coa que 

expõem entre 30 e 40 % da população concelhia, sendo que as restantes apresentam valores 

inferiores a 30 %. 

No concernente ao número de famílias clássicas, verifica-se que a tendência geral é para a 

sua diminuição, excetuando os casos dos municípios de Bragança e Mirandela, que apresentam 

variações positivas no período intercensitário considerado (8,59 % e 1,21 %, respetivamente), 

ainda que inferiores às médias da região (9,93 %) e do continente (10,38 %). 

Em contraposição, constata-se uma tendência de evolução positiva, na maioria dos concelhos, 

sub-regiões e regiões, no que respeita aos alojamentos familiares clássicos, mau grado as 

crises demográficas conjunturais registadas no território nacional. Neste contexto, 

evidenciam-se com crescimentos acima dos 14 %, os concelhos de Bragança, Macedo de 

Cavaleiros e Trancoso; este último ultrapassando a média do continente, com 19,85 %. 

Contrariamente registam perdas os municípios de Mogadouro (- 6,07 %), NUTS III – Alto Trás-

os-Montes, Freixo de Espada à Cinta (-2,06 %), Penedono (-1,02 %) e Vila Nova de Foz Coa 

(0,25 %), da NUTS III – Douro). 

Parte II – Economia e Emprego 

A estrutura da população ativa constitui um dos melhores indicadores do dinamismo da 

ocupação e da organização espacial do território. Os diversos setores ou ramos de atividade 

determinam em maior ou menor grau, as alterações em múltiplos aspetos do território, como 

sejam o uso do solo, o desenvolvimento urbano-industrial, o povoamento ou os fluxos de 

pessoas e/ou de bens. 

No que respeita à taxa de atividade (taxa que permite definir o peso da população ativa sobre 

o total da população) ao nível das várias unidades territoriais, é possível verificar que, em 

2011, as taxas variavam entre 33,0 % no concelho do Vimioso e 47,9 % no Continente, sendo 

que a grande maioria das unidades possuía valores acima dos 35 %. Numa leitura geral deste 

indicador, é possível observar-se que, de um modo geral, houve um incremento da taxa no 

período intercensitário 2001/2011, embora se registe uma diminuição em alguns dos 

concelhos (Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, Vila Flor e Penedono). 
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Este crescimento encontrar-se-á relacionado, maioritariamente, com a afluência de migrantes 

em idade ativa, bem como com a progressiva entrada de mão de obra feminina no mercado 

de trabalho. A situação inversa pode, eventualmente, ser explicada por fatores relativos à 

estrutura etária da população e à relação existente entre a população residente e a economia 

local (Quadro 40). 

Quadro 40 - Taxa de Atividade e Taxa de Desemprego nas várias unidades territoriais (Fonte: INE, 

Censos de 2001 e 2011) 

Unidades Territoriais 

Taxa de Atividade (%) Taxa de Desemprego (%) 

2001 2011 2001 2011 

Continente 48,40 47,90 6,80 13,20 

NUTS II - Norte 48,10 47,59 6,70 14,47 

NUTS III – Alto Trás-os-Montes 37,40 38,00 8,60 11,87 

Concelho de Alfandega da Fé 34,30 37,66 10,00 13,16 

Concelho de Bragança 42,00 43,61 6,80 9,90 

Concelho de Macedo de Cavaleiros 35,10 37,40 6,00 10,22 

Concelho de Miranda do Douro 40,00 38,61 4,50 9,38 

Concelho de Mirandela 39,00 40,74 9,20 12,16 

Concelho de Mogadouro 40,70 36,65 6,90 11,70 

Concelho de Vimioso 32,90 33,00 6,90 10,38 

NUTS III – Douro 39,40 41,37 8,20 12,05 

Concelho de Carrazeda de Ansiães 33,30 41,37 10,30 11,72 

Concelho de Freixo de Espada à 

Cinta 
34,90 

33,49 
12,60 

11,17 

Concelho de Penedono 36,50 36,21 9,50 8,89 

Concelho de São João da Pesqueira 39,20 40,04 4,30 9,48 

Concelho de Sernancelhe 34,50 37,28 8,90 11,40 

Concelho de Torre de Moncorvo 33,80 34,34 10,30 9,98 

Concelho de Vila Flor 37,20 36,36 13,40 11,83 

Concelho de Vila Nova de Foz Coa 35,50 36,53 5,70 8,65 
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Unidades Territoriais 

Taxa de Atividade (%) Taxa de Desemprego (%) 

2001 2011 2001 2011 

NUTS II - Centro 45,50 45,38 5,80 10,98 

NUTS III – Dão-Lafões 42,10 42,66 7,0 11,42 

Concelho de Aguiar da Beira 34,60 35,67 8,50 8,91 

NUTS III – Beira Interior Norte 40,50 40,98 5,40 11,92 

Concelho de Celorico da Beira 38,50 40,75 6,10 11,13 

Concelho de Meda 33,70 35,37 5,10 9,46 

Concelho de Trancoso 36,80 37,51 5,30 8,61 

O desemprego, do ponto de vista geral, não assume valores muito diferentes da tendência 

nacional. 

Na década 2001/2011 assistiu-se a um aumento generalizado e bastante acentuado da taxa de 

desemprego em praticamente todas as unidades territoriais, ressalvando-se os casos dos 

concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Penedono (com 

decréscimos entre os 0,3 e 1,6 %) (Quadro 2). Esta situação retrata um quadro evolutivo assaz 

negativo da situação ao nível do país, ainda mais quando, segundo dados do INE, a taxa de 

desemprego nacional se situava, no 3.º trimestre de 2013, nos 15,6 % e com propensão a 

agravar-se, face à crise socioeconómica e política atualmente instalada. 

Das regiões, sub-regiões e concelhos analisados, a NUTS II – Norte e o município de Alfândega 

da Fé são os que possuem, em 2011, as maiores taxas de desemprego (14,47 % e 13,16 %) em 

contraponto com os concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Aguiar da Beira e Trancoso, que não 

atingem os 9 %.  

É também de realçar que grande parte da população desempregada, em 2011, se encontrava 

à procura de novo emprego, cuja condição de procura se encontra certamente relacionada 

com as crises setoriais e com uma população envelhecida que procura novo emprego (a que 

acresce a não existência de muitos jovens a iniciar a atividade laboral), revelando um cenário 

de grande debilidade do território em termos de estrutura laboral. 

No concernente à distribuição da população ativa empregada por setores de atividade 

económica, averigua-se que o setor terciário é, sem dúvida, o mais representativo na 

estrutura produtiva e de emprego em todas as unidades territoriais - com valores percentuais 

que ultrapassam largamente os 50 % (exceção feita ao concelho de São João da Pesqueira, 
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distrito de Viseu, NUTS II - Douro, com 43 %). É, então, notória uma tendência para a 

terciarização da economia, o que de algum modo se justifica pelo facto de ser a atividade do 

comércio e serviços a que apresenta maior dinamismo em termos de mobilização de emprego, 

acrescida pela inerente desvalorização económica da agricultura. 

O rápido crescimento da população e o consequente desenvolvimento dos centros urbanos 

geraram novos mercados de consumo a que as empresas do setor terciário responderam com o 

alargamento e diversificação da oferta. No entanto, a lógica de localização das empresas 

deste setor é a da concentração nos núcleos urbanos, onde a procura mais se faz sentir, 

desfavorecendo os lugares mais afastados e criando fortes dependências na aquisição de bens 

e serviços. 

Os empregos no setor primário não se afiguram muito relevantes ao nível das unidades 

territoriais analisadas; no entanto, assumem bastante importância no concelho de São João 

da Pesqueira, onde figuravam com cerca de 41 % de população empregada. A vitivinicultura 

assume um papel preponderante na economia local, integrando a Região Demarcada do Douro 

(Alto Douro Vinhateiro). A par da vinha (e do vinho) que reforçou a sua presença através da 

reconversão de outras culturas que lhe cederam lugar (cereais, oliveira, figueira e 

amendoeira), o concelho é ainda um bom produtor de carnes, de fruta e de produtos 

florestais, com a silvicultura a marcar destaque na zona meridional. 

A população ativa empregada no setor secundário assume alguma expressão – entre os 25 % e 

os 30 % - nos municípios de Sernancelhe (exploração industrial da madeira e pedras) (NUTS III 

– Douro), Celorico da Beira (o principal ramo da indústria transformadora é o dos lacticínios, 

sobretudo dedicada à produção do queijo da serra) e Trancoso (pequena indústria de 

transformação de carnes e indústrias ligadas aos setores dos lanifícios, confeções, calçado, 

mobiliário, mármores e granitos, madeiras, construção civil e panificação) (NUTS III – Beira 

Interior Norte) e Aguiar da Beira (NUTS III – Dão-Lafões) (existência de algumas indústrias 

transformadoras, nomeadamente as respeitantes aos lacticínios e madeiras), com valores 

próximos da média continental (26,9 %). 

No entanto, no caso do setor secundário, é necessário ter em consideração a grave crise que o 

setor tem vindo a atravessar, com o encerramento de importantes fábricas de mobiliário e 

metalomecânica, que afetaram a economia local e o aumento de desempregados neste setor. 

O aumento de ativos no setor terciário poder-se-á também justificar pela crise mencionada, 

já que alguns indivíduos, anteriormente do setor secundário terão passado a pertencer ao 

setor terciário. 
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ANEXO VIII – Análise de risco do Gasoduto 

Mangualde-Celorico-Guarda 

No EIA do Gasoduto Mangualde / Celorico / Guarda (Agri-Pro Ambiente, Consultores, S.A., 

2010) é efetuada uma análise de risco para o funcionamento do gasoduto Mangualde / 

Celorico / Guarda, com base na identificação das situações em que os acidentes poderão 

ocorrer, na avaliação do respetivo risco e na previsão das medidas de proteção. 

No referido EIA faz-se a avaliação dos principais riscos para a população, bens materiais e 

ambiente decorrentes de cenários de acidentes, fundamentalmente durante o período de 

funcionamento do gasoduto. 

A metodologia seguida no referido EIA baseou-se na identificação das fontes de risco 

(internas, externas e naturais), na análise técnica do processo operativo do gasoduto, 

equipamento e matérias-primas a serem utilizadas, na identificação das causas, na produção 

de cenários de acidente, frequência estimada dos eventos e nas possíveis consequências. 

Esta metodologia considera-se adequada e aplicável em termos gerais aos gasodutos objeto 

de avaliação no 2.º nível do presente RA. 

Para os gasodutos as principais situações de perigo identificadas são as seguintes: 

Danos / Roturas nas tubagens 

Nesta situação assume-se a possibilidade de situações que originem danos no gasoduto, no 

limite com a rotura do mesmo e consequente libertação de gás. 

Estas situações podem ocorrer devido a interferência externa (como escavações ou outras 

atividades não permitidas nas imediações do gasoduto), interferência de dragagens, 

fenómenos naturais (sismos, inundações ou ciclones) ou movimentações de terras, quando 

ocorram nas proximidades de instalações da REN-G. Adicionalmente identificam-se causas 

intrínsecas ao sistema tais como situações de corrosão, erros de operação ou defeitos de 

construção. 

Danos em instalações de superfície 

Esta situação assume a ocorrência de danos numa instalação de superfície da REN-G, devido a 

um fator externo. 
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Os riscos associados a este tipo de sinistro são a possibilidade da destruição ou ocorrência de 

danos importantes numa instalação de superfície causando, ou podendo vir a causar, fuga de 

GN. 

Esta situação pode ocorrer devido a um incêndio florestal vizinho, queda de cabos ou torres 

de energia elétrica, sismos, inundações, ciclones ou movimentações de terras, quando 

ocorram nas imediações de instalações de superfície da REN-G. 

Atividades sociais ilícitas 

Esta situação corresponde à ameaça a uma instalação de superfície por, como por exemplo, 

uma ameaça de bomba, tentativa de sabotagem, terrorismo, violação de acessos, vandalismo 

ou manifestações populares. 

Probabilidade do Incidente 

A ocorrência predominante que pode levar a incidentes de maior gravidade está diretamente 

relacionada com falhas no gasoduto, potencialmente conduzindo a danos/roturas nas 

tubagens, que podem, consequencialmente, provocar a libertação de gás e mesmo a sua 

ignição. 

As consequências de uma falha deste tipo são função das probabilidades de particulares 

condições atmosféricas, da presença de fontes de ignição, da presença humana em áreas 

próximas, da capacidade de intervenção, etc. 

O European Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG), relativamente a gasodutos a operar a 

pressões superiores a 15 bar, apresenta como dados probabilísticos uma taxa de falhas totais 

de 0,37 incidentes/1000 km x ano, tomando por base um universo de 3,15 x 106 km x ano de 

gasodutos (7th EGIG-Report, compreendendo o período 1970-2007). 

Esta base de dados, englobando no seu universo os dados da REN-G, é uma fonte de 

informação fiável para demonstrar a segurança dos gasodutos europeus de transporte de gás. 

O mesmo relatório aponta, e para o período relativo aos últimos 5 anos do período de estudo 

(2000-2007), um valor de menos de metade para a taxa de falhas geral: 0,14 incidentes/1000 

km x ano. 

Estas taxas de falhas, quer as gerais como as dos últimos 5 anos, têm sustentadamente vindo 

a decrescer ao longo dos anos. 

 

 



AAE DO PDIRGN 2014 – 2023 

 

 

 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL               PÁGINA 238 DE 251 

Consequências do Acidente 

A grande diversidade de regiões atravessadas pelos gasodutos implica que um hipotético 

acidente possa ocorrer num número muito grande de situações, tanto no que respeita às 

condições topográficas como no que se refere aos parâmetros exteriores que de alguma forma 

o podem condicionar (estabilidade atmosférica, vento, temperatura). 

Em linhas gerais, poderá caracterizar-se o acidente como tendo início numa fuga de gás, 

resultante de uma rotura do gasoduto. O gás libertado sob a forma de jato poderá encontrar 

de imediato ou não uma fonte de ignição: 

 No primeiro caso, formar-se-á uma chama que ficará ancorada no ponto de rotura; 

 No segundo caso, o gás sofrerá um processo de dispersão, que será essencialmente 

função da orientação do jato de gás no ponto de rotura, do vento e das condições de 

estabilidade atmosférica, formando uma nuvem de gás, parte da qual se encontrará 

dentro dos limites de inflamabilidade; 

 Devido à baixa densidade do gás relativamente à densidade do ar, o sentido da 

dispersão terá uma componente muito importante na direção vertical de baixo para 

cima, sendo o sentido da dispersão fortemente dependente da orientação do jato de 

fuga, do seu caudal e da distância ao ponto de rotura; 

 Se a nuvem de gás encontrar uma fonte de ignição, dar-se-á então a inflamação da 

mistura, que poderá ocasionar um fogo relâmpago (“flash fire”) ou uma explosão, 

cujas características dependem essencialmente da quantidade de mistura inflamável, 

da concentração e do grau de confinamento existente no local. Quer num caso quer 

noutro, o fogo muito provavelmente propagar-se-á até à origem da fuga, 

estabelecendo-se também neste caso uma chama ancorada no orifício de saída. Esta 

chama manter-se-á até ser cortado o fornecimento de gás ao fogo e a pressão no 

gasoduto atingir a pressão atmosférica, não sendo configurável a sua propagação para 

o interior do gasoduto dada a ausência de oxigénio. Refira-se, no entanto, que a 

probabilidade de ocorrer uma explosão de GN num espaço não confinado ou muito 

pouco confinado é muitíssimo baixa. 

Os principais riscos para pessoas e bens associados a estas diversas fases são: 

 A asfixia provocada pelo gás na ausência de ignição (o metano é considerado um 

asfixiante simples); 

 O incêndio originado pela (possível) ignição do gás e sua regressão ao ponto de fuga; 

 Os níveis de radiação térmica associados a uma chama ancorada no orifício da fuga, e  
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 A sobrepressão resultante da explosão, se esta ocorrer. 
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ANEXO IX - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE À 

EVOLUÇÃO DA PROCURA DO PDIRGN 

Neste capítulo é realizada uma Análise de Sensibilidade à evolução da procura de gás natural 

utilizada no PDIRGN 2014-2023, tendo em consideração um conjunto de pressupostos distintos 

dos assumidos no plano, permitindo ponderar o seu possível impacte nas decisões à luz dos 

critérios de avaliação do PDIRGN. Em consequência, efetua-se uma avaliação ao nível da 

segurança de abastecimento. 

Pretende-se, por um lado, utilizar elementos prospetivos mais atualizados, entretanto 

disponíveis e assumidos na elaboração dos RMSA-E 2013 e RMSA-GN 2013 (oportunamente 

submetidos pela REN à DGEG) e, por outro lado, assumir a hipótese (extrema) de manutenção 

do atual parque electroprodutor térmico convencional, sem alterações, até ao final do 

horizonte do PDIRGN, sabendo-se contudo que não existe à data qualquer decisão oficial 

sobre esta matéria. 

Os pressupostos a utilizar na Análise de Sensibilidade são os seguintes: 

• Cenário de evolução dos consumos de GN do Mercado Convencional atualizado de 

acordo com o RMSA-GN 2013; 

• Cenário de evolução dos consumos de gás do Mercado Elétrico resultantes de 

simulações do Sistema Elétrico Nacional utilizando os elementos prospetivos do 

RMSA-E 2013, mas tendo em consideração as seguintes diferenças: 

o Atraso da entrada em serviço das futuras CCGT de Sines e de Lavos 

(inicialmente previstas em 1 de janeiro de 2017) para data posterior a 

2023; 

o Prolongamento das licenças de exploração das atuais centrais a carvão de 

Sines (desclassificação prevista em 31 de dezembro de 2017) e do Pego 

(desclassificação prevista em 31 de dezembro de 2021) para datas 

posteriores a 2023. 

Para o efeito foram realizados ensaios para os estádios 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022. 
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1. Evolução da procura de GN 

O cenário macroeconómico que, por indicação da DGEG, esteve na base da elaboração dos 

mais recentes RMSA preparados em 2013, teve em linha de conta as previsões fornecidas pelo 

Ministério das Finanças para a estratégia orçamental (2013 a 2016), bem como as previsões do 

Banco de Portugal, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional. As taxas de variação 

do PIB utilizadas para projeção dos consumos de gás e eletricidade são apresentadas no 

seguinte Quadro. 

Quadro 41 - Cenário Macroeconómico: Taxa de variação do PIB 

 

 

Comparando com as taxas de variação do PIB implícitas nos cenários de evolução dos 

consumos do PDIRGN, os pressupostos a utilizar na Análise de Sensibilidade introduzem 

diferenças no período 2012-2015, com perspetivas menos otimistas para a evolução da 

economia nacional. 

As principais diferenças introduzidas pela Análise de Sensibilidade têm origem nos consumos 

de gás do Mercado de Eletricidade. Com efeito, dos estudos realizados, a ausência das futuras 

centrais de ciclo combinado de Sines e de Lavos no sistema electroprodutor, a par da 

permanência em serviço das atuais centrais a carvão, contribuem para que os consumos de 

gás natural pelas centrais de ciclo combinado não excedam os 20,6 TWh de consumo anual 

(em 2017). No cenário assumido no PDIRGN, no mesmo período, este consumo ascende a 42,5 

TWh (em 2022). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PDIRGN -3,30% 0,70% 2,50% 2,20% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

RMSA 13 -3,00% -1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
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Quadro 42 - Previsão da procura de gás natural: Análise de sensibilidade 

 

Na Análise de Sensibilidade, o consumo de gás natural configura um cenário de evolução 

extremamente baixo em que se verificam aumentos no período 2017-2022 de apenas 

sensivelmente 2,5% (TMCA de 0,5%). Em 2022, no cenário Segurança de Abastecimento, 

constata-se um decréscimo importante da procura em 26,7 TWh (-27,5%) face ao PDIRGN. 

Como se constata na Figura 43, outro facto relevante tem que ver com os “saltos” discretos 

visíveis no cenário de consumos do PDIRGN em 2017-2018 e 2021-2022. Com a Análise de 

Sensibilidade, este fenómeno deixa de se verificar, em consequência da não desclassificação 

das centrais a carvão existentes. 

TWh
2017 2018 2020 2021 2022

Cenário Base

Mercado Convencional 47,0 48,0 49,4 50,1 50,8

Mercado Electricidade 12,4 11,7 11,0 9,9 10,2

Consumo Total de GN 59,4 59,7 60,3 60,0 60,9

Cenário Segurança de Abastecimento

Mercado Convencional 48,0 49,3 51,1 52,0 52,9

Mercado Electricidade 20,6 19,7 18,5 17,1 17,4

Consumo Total de GN 68,6 69,0 69,6 69,1 70,3
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Figura 43 - Previsão da procura anual de gás natural: Análise de sensibilidade vs PDIRGN 

 

Relativamente ao cenário de evolução das pontas de consumo diário, os efeitos das hipóteses 

assumidas na análise realizada são semelhantes aos verificados nos consumos anuais de GN. 

Em qualquer dos casos, é de notar que a Ponta Extrema do Mercado de Eletricidade nunca 

atinge situações em que se verifique a simultaneidade de funcionamento das CCCGN a plena 

carga (a que corresponderia 180 GWh/d na análise de sensibilidade e 260 GWh/d no PDIRGN). 

 

Quadro 43 - Pontas Extremas de consumo diário de Gás Natural: Análise de Sensibilidade 
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GWh/d 2017 2018 2020 2021 2022

Cenário Base

Mercado Convencional 166,9 170,5 175,3 177,9 180,3

Mercado Electricidade 147,4 146,6 147,7 142,1 140,8

Consumo Total de GN 314,4 317,2 323,1 320,0 321,1

Cenário Segurança de Abastecimento

Mercado Convencional 170,6 174,9 181,4 184,7 187,9

Mercado Electricidade 147,4 146,6 147,7 142,1 140,8

Consumo Total de GN 318,0 321,6 329,1 326,8 328,7
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Como se pode observar no Quadro 43, no cenário Segurança de Abastecimento, a Ponta 

Extrema dos consumos do SNGN tem uma evolução muito ténue, de 318,0 GWh/d, em 2017, 

para perto de 329 GWh/d, em 2022, a que corresponde um aumento de 3,4% (TMCA de 0,7%) 

no período. Neste horizonte, face ao cenário do PDIRGN, verifica-se um decréscimo de 18,6%. 

 

Figura 44 - Pontas Extremas de consumo diário de Gás Natural: Análise de Sensibilidade vs PDIRGN 

 

2. Impactes na segurança de abastecimento - capacidade de oferta 

A avaliação da suficiência da RNTIAT para assegurar o abastecimento da procura resultante da 

Análise de Sensibilidade é efetuada, tal como no PDIRGN, através da verificação do 

cumprimento da norma das infraestruturas indicada no artigo 6º do Regulamento (UE) Nº 

994/2010. 

Os resultados da aplicação do critério N-1 (na ocorrência da falha do Terminal GNL de Sines e 

de ponta extrema de consumos) no cenário da procura Segurança de Abastecimento são 

apresentados no Quadro 44. 

Com a concretização das 3 fases de investimento da 3ª Interligação com Espanha, a fórmula 

N-1 assume no período 2017-2022 valores com tendência crescente, cumprindo-se sempre o 

normativo definido pelo referido Regulamento Europeu (>100%). 
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Na hipótese de realização exclusiva da 1ª fase da 3ª Interligação (75 GWh/d), apesar da 

redução progressiva da capacidade de reserva na ocorrência da situação crítica descrita, o 

critério é igualmente cumprido. 

Não obstante o decréscimo do cenário de Pontas Extremas assumido na Análise de 

Sensibilidade, caso não se considere a implementação da 3ª Interligação com Espanha, o 

critério N-1 nunca é respeitado. 

Quadro 44 - Evolução do critério N-1 no Cenário Segurança de Abastecimento: Análise de 

Sensibilidade 

 

 

 

Por comparação entre o PDIRGN e a Análise de Sensibilidade, no Quadro 44 são balizados os 

impactes ao nível da segurança de abastecimento dos 3 diferentes níveis de concretização dos 

investimentos da 3ª Interligação Portugal-Espanha. 

Assim, na eventualidade do cenário de evolução da procura de GN se situar entre o adotado 

no PDIRGN e o da Análise de Sensibilidade, as 3 FASES de investimento da 3ª Interligação 

garantem sempre o cumprimento do critério N-1. 

Por sua vez, a capacidade de reforço da oferta da RNTIAT associada à 1ª FASE do investimento 

apenas garante o cumprimento do requisito em 2017, único estádio analisado em que se 

Com 3 FASES da 3ª Interligação 2017 2018 2020 2021 2022

Ponta extrema (Dmax - 1/20 anos) [A] 318,0 321,6 329,1 326,8 328,7

Mercado Convencional 170,6 174,9 181,4 184,7 187,9

Mercado Electricidade 147,4 146,6 147,7 142,1 140,8

Capacidade de oferta [B] 367,8 367,8 399,8 434,2 434,2

Terminal GNL de Sines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Interligação de Campo Maior/Badajoz 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2

Interligação de Valença do Minho/Tui 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

3ª Interligação Portugal-Espanha 75,0 75,0 107,0 141,4 141,4

Armazenamento Subterrâneo (Carriço)* 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6

Reserva de capacidade na Situação Crítica (GWh/d) [C=B-A] 49,7 46,2 70,7 107,4 105,4

Fórmula N-1 (Reg. UE 994/2010) (%) [D=B/A] 115,6 114,4 121,5 132,9 132,1

(GWh/d)

(GWh/d)

Com 1ª FASE da 3ª Interligação

Reserva de capacidade na Situação Crítica (GWh/d) [C=B-A] 49,7 46,2 38,7 41,0 39,0

Fórmula N-1 (Reg. UE 994/2010) (%) [D=B/A] 115,6 114,4 111,7 112,5 111,9

Sem 3ª Interligação

Reserva de capacidade na Situação Crítica (GWh/d) [C=B-A] -25,3 -28,8 -36,3 -34,0 -36,0

Fórmula N-1 (Reg. UE 994/2010) (%) [D=B/A] 92,0 91,0 89,0 89,6 89,1

* Recurso passível de ser utilizado em situações críticas
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obtém valores para a fórmula N-1 superiores a 100%, simultaneamente para o cenário do 

PDIRGN e para a Análise de Sensibilidade. Após esta data, à medida que a procura (pontas) se 

aproxime do cenário PDIRGN, existe um risco crescente de o critério N-1 não ser respeitado. 

Na hipótese de a 3ª Interligação não se concretizar, qualquer Ponta Extrema compreendida 

entre o cenário do PDIRGN e o da Análise de Sensibilidade aponta para o não cumprimento da 

Norma das Infraestruturas do Regulamento Europeu. 
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Figura 45 - Evolução do critério N-1 no Cenário Segurança de Abastecimento: Análise de 

Sensibilidade vs PDIRGN 

 

3. Impactes na segurança de abastecimento - capacidade de armazenamento 

Na perspetiva da avaliação da capacidade de armazenamento para permitir a constituição das 

reservas de segurança determinadas de acordo com o DL n.º 231/2012, as necessidades 

decorrentes do cenário Segurança de Abastecimento da Análise de Sensibilidade são, à 

semelhança do cenário do PDIRGN, confrontadas com a evolução da RNTIAT no período 2017-

2022. 

Com a realização da totalidade dos investimentos perspetivados no Armazenamento 

Subterrâneo do Carriço, a redução significativa das necessidades em reservas de segurança do 

Mercado Elétrico imposta pelas hipóteses assumidas na Análise de Sensibilidade resulta num 

saldo do armazenamento da RNTIAT sempre superior a 2899 GWh. 

Na hipótese de não concretização dos investimentos para além da 5ª e da 6ª cavidade, a 

primeira em operação e a segunda em construção, o saldo, apesar de decrescente, 

permanece acima de 2649 GWh (capacidade do terminal de GNL de Sines). 
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Quadro 45 - Evolução das necessidades de reservas de segurança e da capacidade de 

armazenamento da RNTIAT: Análise de Sensibilidade 

 

 

 

Na Figura 46 são analisados os impactes dos investimentos nas infraestruturas de 

armazenamento de gás previstos, quando confrontados com as necessidades de reservas de 

segurança assumidas no PDIRGN e as resultantes da Análise de Sensibilidade. 

Como se pode constatar, no cenário do PDIRGN, o plano de investimentos em novas 

cavidades, até um total de 10, permite que, no horizonte 2022, as necessidades de 

aprovisionamento de gás para constituição de reservas de segurança sejam asseguradas na 

totalidade pela infraestrutura do Carriço. 

No caso da Análise de Sensibilidade, a autonomia do armazenamento subterrâneo é 

conseguida apenas à custa dos investimentos da 5ª e da 6ª cavidade. Nestas circunstâncias, a 

eventual decisão de investimento em cavidades adicionais, nomeadamente na 7ª e na 8ª 

cavidade (TGC-7S e REN-C8), permitirá disponibilizar capacidade de armazenamento para fins 

comerciais sem comprometer a utilização do Terminal GNL de Sines. 

(GWh) [A] 2967 3213 3291 3242 3463

Clientes Protegidos 1781 2040 2078 2067 2236

1186 1173 1213 1176 1227

Capacidade de armazenamento na RNTIAT (GWh) [B] 6112 6112 7352 7352 8592

Terminal GNL de Sines 2569 2569 2569 2569 2569

Armazenamento Subterrâneo do Carriço 3543 3543 4783 4783 6023

Saldo do armazenamento da RNTIAT (GWh) [C=B-A] 3145 2899 4061 4110 5129

Necessidades de reservas de segurança                                                                                                                                       

30 dias de procura excepcionalmente elevada - 1/20 anos

Mercado Electricidade (s/ Turbogás e Lares)

Com plano de investimentos no A.S. do Carriço 2017 2018 2020 2021 2022

Saldo do armazenamento da RNTIAT (GWh) [C=B-A] 3145 2899 2821 2870 2649

Sem investimentos além da 5ª e 6ª cavidade 2017 2018 2020 2021 2022
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Figura 46 - Evolução das necessidades de reservas de segurança e da capacidade de armazenamento 

da RNTIAT: Análise de Sensibilidade vs PDIRGN 

 

4. Conclusões 

A Análise de Sensibilidade realizada ao PDIRGN, para além de considerar elementos 

prospetivos mais atualizados, pressupõe um conjunto de hipóteses conservadoras quanto à 

evolução do parque electroprodutor térmico convencional. 

Nas condições definidas, foi possível identificar um cenário de evolução da procura de GN 

significativamente inferior (-27,5% em 2022) ao que serviu de base à preparação do plano de 

desenvolvimento da RNTIAT, marcado sobretudo pela evolução dos consumos do Mercado de 

Eletricidade e pela manutenção em serviço das atuais centrais a carvão de Sines e do Pego 

para além das datas oficiais previstas para a sua desclassificação. 

Apesar da redução das Pontas Extremas de consumo diário de gás que acompanha o cenário 

da procura da sensibilidade, a avaliação do ponto de vista da segurança de abastecimento 

permite constatar que, sem os investimentos da 3ª Interligação, o cumprimento da Norma 

das Infraestruturas imposta pelo Regulamento (UE) Nº 994/2010 (critério N-1) nunca é 

assegurado. 

Em contrapartida, o reforço de capacidade associado à 1ª fase de investimentos da 3ª 

Interligação, que apenas permitia no PDIRGN o cumprimento do critério N-1 em 2017, poderá 

ser suficiente após essa data, sempre que o cenário da procura que vier efetivamente a 

ocorrer se aproxime do que resultou da Análise de Sensibilidade. 

Na perspetiva da capacidade de armazenamento da RNTIAT para constituição das reservas de 

segurança impostas pelo DL n.º 231/2012, a Análise de Sensibilidade configurou uma situação 

em que o acréscimo de capacidade de armazenamento subterrâneo no Carriço 

proporcionado pela cavidade TGC-2S e pela cavidade REN-C6 é suficiente para isentar o 

Terminal GNL de Sines da contribuição para este fim. Nestas condições, eventuais 

Capacidade de Armazenamento da RNTIAT (AS + TGNL)

Necessidades de Reserva Segurança: PDIRGN

Necessidades de Reserva Segurança: SENSIBILIDADE

Capacidade de Armazenamento do TGNL de Sines

Capacidade de Armazenamento do AS do Carriço

Utilização do Armazenamento do AS do Carriço: SENSIBILIDADE
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investimentos adicionais, como é o caso da TGC-7S e REN-C8, constituirão um meio de 

disponibilizar capacidade utilizável para fins comerciais. 

 


