
 
 
 

 

 

  
SUBESTAÇÃO DE 
“PENELA” 220/60 kV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO PRÉVIO  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        Consultores de Arquitectura 
         Paisagista e Ambiente, Lda. 

VOLUME 1 - RESUMO NÃO TÉCNICO 

DEZEMBRO 2004 

 



 
Consultores de Arquitectura 
 Paisagista e Ambiente, Lda. 

 

 D e z e m b r o  2 0 0 4  i 

 

 

SUBESTAÇÃO DE “PENELA” 220/60 kV 

 

ESTUDO PRÉVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
 

 

 

 

VOLUME 1 −  RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

Este documento contém 25 páginas, incluindo as páginas de índice



 
Consultores de Arquitectura 
 Paisagista e Ambiente, Lda. 

Subestação de “Penela” 220/60 kV - EIA – Estudo Prévio – RESUMO NÃO TÉCNICO  ii  

SUBESTAÇÃO DE “PENELA” 220/60 kV 

 ESTUDO PRÉVIO  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

APRESENTAÇÃO 

A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., em colaboração com a 
ECOSSISTEMA, Consultores de Engenharia do Ambiente, Lda., apresentam o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) relativo à Subestação de “Penela” 220/60 kV, em fase de Estudo 
Prévio. 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adjudicou à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura 
Paisagista e Ambiente, Lda., em colaboração com a ECOSSISTEMA, Consultores de 
Engenharia do Ambiente, Lda., a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, em fase de 
Estudo Prévio, o qual foi efectuado de acordo com a legislação ambiental aplicável em vigor, 
nomeadamente o Decreto-lei n.º 69/00, de 3 de Maio (rectificado pela Declaração n.º 7-D/2000, 
de 30 de Junho e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro) e a 
Portaria n.º 330/01, de 2 de Abril. O Estudo de Impacte Ambiental é composto por: 

 Pelo presente Resumo Não Técnico,  

 Relatório Síntese, 

 Anexos Técnicos. 

Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a ARQPAIS e a ECOSSISTEMA contaram com 
a colaboração e apoiou-se nos estudos elaborados pela REN, S.A., autora do projecto da 
Subestação. Contou ainda com a colaboração de especialistas de reconhecida competência em 
diversas áreas ambientais, os quais prestam habitualmente a sua colaboração às nossas empresas. 

 
Lisboa, Dezembro de 2004 
 
ARQPAIS, Lda. ECOSSISTEMA, Lda. 

 
Otília Baptista Freire Júlio de Jesus 
(Arqª Paisagista) (Engº do Ambiente) 
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1  -   INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico referente ao Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da Subestação de “Penela” 220/60 kV, em fase de Estudo Prévio, a submeter 
ao procedimento de AIA previsto no Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio. 

A REN, S.A., pretende licenciar e construir a Subestação de “Penela” 220/60 kV, a qual será 
situada numa área de confluência do concelho de Penela com o concelho de Ansião.  

A Subestação de Penela vai ser alimentada numa primeira fase pela abertura da actual linha Pereiros 
- Zêzere 3 a 220kV (adiante designada simplesmente de LPRZR3), que resulta da conversão recente 
(Outubro de 2004) da antiga Linha Zêzere - Pereiros 2 (LZRPR2) a 150kV, mencionada no Estudo 
de Impacte Ambiental. Assim, neste estudo será incluída a análise da área onde se desenvolverá o 
corredor da abertura da LPRZR3 (ex- LZRPR2) para a Subestação de Penela. 

O Proponente do projecto é a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.. A entidade licenciadora é a 
Direcção Geral de Geologia e de Energia (DGGE). 

No âmbito do contrato de fornecimento do Projecto em estudo, a REN, S.A., adjudicou à 
ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., em colaboração com a 
ECOSSISTEMA, Consultores de Engenharia do Ambiente, Lda., a elaboração do respectivo EIA.  

O EIA agora apresentado tem por objectivo a análise ambiental dos locais alternativos para a 
Subestação de “Penela” (incluindo a área onde se definirá o corredor da abertura da LPRZR3), e 
sua análise comparativa com vista ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de 
Impacte Ambiental, bem como a aplicável ao caso de estudo: Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, rectificado pela Declaração n.º 7-D/2000, de 30 de Junho e parcialmente revogado pelo 
Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro; Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril; Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de 
Alta Tensão); Decretos-Lei n.º 182/95 (bases de organização do Sistema Eléctrico Nacional) e n.º 
185/95 (regime jurídico de exercício de transporte de energia), ambos de 27 de Julho, alterados 
pelo Decreto-Lei n.º 56/97, de 14 de Março e Regulamento de Segurança de Subestações e Postos 
de Transformação e de Seccionamento, aprovado pelo Decreto nº 42895 de 31 de Março de 1960, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos Regulamentares nºs 14/77 de 18 de Fevereiro e 
56/85 de 6 de Setembro e Portaria nº 37/70 de 17 de Janeiro. 

O objectivo deste EIA é analisar as implicações ambientais das alternativas em estudo, de 
forma a identificar a mais favorável do ponto de vista ambiental, indicando as principais 
medidas de minimização dos impactes gerados passíveis da sua implementação em fase de 
Construção, de Exploração e de Desactivação. 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo-Não-Técnico, um 
Relatório Síntese e um volume de Anexos Técnicos. 

Na elaboração do EIA foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: Factores Físicos 
(Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos e Hidrologia), Qualidade do Ambiente (Qualidade da 
Água, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro), Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna), Património 
Cultural, Paisagem, Planeamento e Gestão do Território e Componente Social. 

O EIA foi elaborado entre Março de 2004 e Julho de 2004.  
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2  -  JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 

O presente Estudo Prévio diz respeito à Instalação Inicial da Subestação de “Penela” (SPE) 220/60 
kV, em conformidade com a denominação apresentada no “Plano de Reforço da RNT para PRE”. 

A subestação proporcionará na fase inicial a abertura de uma das linhas que interliga as 
subestações de Pereiros e Zêzere (LPRZR3), eixo de transporte já reconvertido para 220 kV, 
como referido na Introdução.  

Esta instalação constituirá ainda um ponto de recepção de energia proveniente de Produção em 
Regime Especial, decorrente nomeadamente do potencial eólico da vertente oeste da serra da 
Lousã. Assim, estão previstas eventuais ligações a Parques Eólicos, localizados na Serra da 
Lousã, a Norte da área de estudo: 

 Parque Eólico de S. João: 

- Promotor: Tecneira, Tecnologias Energéticas, S.A.  
- Potência: 30,872 MVA  
- Tensão de ligação: 60 kV  
- Data de ligação do PE à SE Penela (prevista): Nov/2006  
- Linha entre o PE e a SE Penela: assunto tratado entre o promotor e a DGGE.  

 Parque Eólico de Lousã II:  

- Promotor: PET - Parque Eólico do Trevim, Lda. (Grupo ENERSIS)  
- Potência: 51,579 MVA 
- Tensão de ligação: 60 kV  
- Data de ligação do PE à SE Penela (prevista): Nov/2006  
- Linha entre o PE e a SE Penela: assunto tratado entre o promotor e a DGGE. 

Ao nível do reforço da distribuição de energia, refira-se que a EDIS manifestou interesse na 
possibilidade de estabelecer duas ligações a esta instalação, para interligação às suas 
subestações de Pontão e Lousã. 

Resumindo, na fase inicial, está prevista a ligação de 4 linhas eléctricas à Subestação de Penela: 

 Uma linha a 60 kV, para ligação à Subestação de Pontão; 

 Uma linha a 60 kV, para ligação à Subestação de Lousã; 

 Duas linhas de 220 kV, para abertura da LPRZR3 para a Subestação, uma por Norte e 
outra por Sul. 

Na 2ª Fase da Subestação de Penela, além das linhas eléctricas referidas, está prevista a ligação 
por linhas de 220kV entre a Subestação de Penela e a Subestação de Espariz (junto à Central de 
Aguieira), não se conhecendo ainda o traçado dessas linhas. Está ainda prevista a eventual ligação 
aos Parques Eólicos de S. João e Lousã, mas os traçados ainda não são conhecidos. 
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3  -  ANTECEDENTES  
 

Como critério de boa prática, adoptou-se um método de priorização ambiental e de ordenamento 
pelo qual foram definidos os locais a estudar no Estudo Prévio. 

Foi assim analisado um território vasto, no concelho de Penela e concelhos limítrofes onde se 
analisaram, a uma escala macro, as condicionantes técnicas, económicas e ambientais. 

As principais condicionantes de natureza técnico-económica que influenciaram a escolha de áreas 
potencialmente favoráveis para implantação da subestação, foram essencialmente:  

 Área necessária para a plataforma (cerca de 30500 m2) e a reserva de terreno para 
futura ampliação (cerca de 34000 m2); 

 O relevo da região; 

 A rede viária existente; 

 O requisito de proximidade relativamente ao eixo de linhas de MAT Pereiros-Zêzere, 
de forma a evitar o acréscimo significativo da distância eléctrica entre estas duas 
importantes instalações da RNT.  

Do ponto de vista ambiental, foram analisadas as grandes condicionantes, decorrentes 
essencialmente de: 

 Ocupação actual do solo (o conhecimento da ocupação do solo é fundamental na 
definição dos locais para implantação de uma subestação, procurando-se as áreas 
menos sensíveis do território, evitando-se, assim, a afectação directa de áreas com 
ocupação humana); 

 Instrumentos de gestão do território e da política de solos (tendo sido identificadas as 
áreas urbanas, urbanizáveis, industriais existentes e previstas e de equipamentos 
colectivos, a partir dos Planos Directores Municipais dos concelhos abrangidos); 

 Servidões e restrições de utilidade pública ou outras situações regulamentadas e 
outras condicionantes (eventualmente transmitidas pelas entidades contactadas).  

Assim, foram nesta fase rejeitadas áreas manifestamente inviáveis, após constatar, por exemplo, a 
grande proximidade de aglomerados habitacionais.  

Após visita das áreas identificadas e potencialmente favoráveis, quer tecnicamente, quer 
ambientalmente (tendo em consideração os critérios referidos anteriormente), escolheram-se três 
alternativas viáveis, denominadas A, B e C, as quais são avaliadas agora em Estudo Prévio. 
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4  -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1  -  LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

A área em estudo localiza-se na sub-região do Pinhal-Interior-Norte (NUT III), uma das dez sub-
regiões da Região Centro (NUT II). O projecto abrange os concelhos de Ansião e Penela, 
pertencentes, respectivamente, ao distrito de Leiria e Coimbra (Figura 1).  

Conforme foi referido, estão em estudo 3 alternativas para localização da Subestação de “Penela”: 

 Alternativa A: localizada a norte de Cumeeira, numa zona denominada “Castelos” - 
Freguesia da Cumeeira, concelho de Penela;   

 Alternativa B: localizada também a norte de Cumeeira, num vale designado por “Roça 
Cu” - Freguesia de Lagarteira, concelho de Ansião; 

 Alternativa C: localizada num vale denominado “Terra de Maçãs”, também a norte de 
Cumeeira - Freguesia de Penela (S. Miguel), concelho de Penela. 

Na Figura 1 encontram-se as alternativas de localização para a Subestação em estudo, 
implantadas na cartografia militar, à escala 1:25 000. 

As alternativas de localização propostas para este empreendimento situam-se ou no interior do 
sítio classificado de 2º Fase de Sicó / Alvaiázere (SIC – PTCON0045), da Lista Nacional de 
Sítios importantes para a Conservação da Natureza, da Rede Natura 2000, como é o caso da 
Alternativa B, ou parcialmente no seu interior, como a Alternativa A, ou fora dele mas 
relativamente perto dos seus limites, situação verificada pela Alternativa C. 

Na Figura 2 encontram-se as alternativas de localização para a Subestação em estudo, 
implantadas na cartografia militar, à escala 1:25 000. 

Na Figura 3 é apresentada a implantação do projecto sobre fotografia aérea, na escala 1:20 000. 

 

 



 
Consultores de Arquitectura 
 Paisagista e Ambiente, Lda. 

Subestação de “Penela”  220/60 kV - EIA – Estudo Prévio – RESUMO NÃO TÉCNICO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

         NUT II 

 

NUT III  

   NUT I         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento administrativo do projecto em estudo 
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4.2  -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.2.1  -  Subestação de “Penela 

A Subestação de “Penela” será projectada tendo em vista a seguinte configuração final: 

- Subestação com 2 níveis de tensão: 220kV e 60kV; 

- Nível de tensão 220kV em configuração de ‘disjuntor e meio’; 

- 11 Painéis de Linha 220kV; 

- 3 Painéis de Transformador 220/60kV, 126MVA; 

- 2 Casas de Painel (CP2-)220kV; 

- Nível de tensão 60kV em configuração de ‘2 barramentos e disjuntores extractíveis’; 

- 10 painéis de Linha 60kV, 

- 3 painéis de Transformador 220/60kV, 126MVA; 

- 2 painéis de Bateria de Condensadores; 

- 1 painel de Interbarras; 

- 2 Casas de Painel (CP6-) 60kV; 

- 1 Casa de Serviços Auxiliares (CSA); 

- 1 Edifício de Comando (EC); 

- Rede de terras; 

- Rede de drenagem pluvial; 

- Pórticos, postes, vedação, portas de rede e portões. 

A área necessária para a plataforma é cerca de 30500 m2 e a reserva de terreno para futura 
ampliação cerca de 34000 m2. 

Da comparação imediata das três alternativas, verifica-se que em termos de distância à 
LPRZR 3 as alternativas são equivalentes, enquanto que no que respeita a orografia a 
Alternativa B é a menos acidentada.  

4.2.2  -  Abertura da Linha Pereiros-Zêzere 3 (antiga Linha Zêzere-Pereiros 2) para a 
Subestação 

Conforme foi referido, a Subestação de Penela vai ser alimentada numa primeira fase pela 
abertura da actual linha Pereiros - Zêzere 3 a 220kV (antiga Linha Zêzere - Pereiros 2 (LZRPR2) 
a 150kV). 
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Consoante a localização daquela instalação, serão escolhidos os 2 apoios existentes, um a Norte, 
outro a Sul, onde serão iniciadas as derivações, sendo construídos 2 pequenos troços de linha, os 
quais ligarão à SE de Penela pelo lado Norte e Sul da instalação, respectivamente. Os pequenos 
troços a executar, serão constituídos por apoios duplos da família CW licenciados para 220kV, os 
quais serão equipados com 6 cabos ACSR 485 (ZEBRA), 1 cabo ACSR 130 (GUINEA) e 1 
OPGW.  

No caso da Alternativa A, a abertura da LPRZR3 para a Subestação terá possivelmente 
origem no apoio 72 da LPRZR3; no caso da Alternativa B, no apoio 71 e finalmente, no caso 
da Alternativa C, no apoio 65 

4.3  -  FASEAMENTO E PROGRAMAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS 

A calendarização deste projecto prevê, com os devidos ajustes necessários ao desenrolar do 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental: 

 O início da fase de construção, logo depois do licenciamento do projecto, que ocorre 
após a aprovação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE);  

 A entrada em funcionamento da Subestação prevista para 30 de Novembro de 2006; 

 O período de concessão do projecto é idêntico ao da Rede Nacional de Transporte: 50 
anos, contados desde a data de assinatura do contrato de concessão.       

O investimento global previsto pela REN, S.A. para o projecto e construção do equipamento é 
aproximadamente de 5 935 561,00 €. 

4.4  -  ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO E DA ABERTURA DA LPRZR3 (EX-
LZRPR 2) PARA A SUBESTAÇÃO 

• A construção da Subestação e da abertura da linha envolve as seguintes actividades: 

 Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material: Geralmente são propostos para 
estaleiro locais que possuam já infra-estruturas, ainda que provisórias, de água, esgotos, 
electricidade e telefones; 

 Desmatação e Terraplenagem – Irá verificar-se a desmatação e terraplenagem nos 
locais de apoio à obra (estaleiros) e para o estabelecimento da plataforma da Subestação. 
Serão escavados cerca de 9200 m3 de terra vegetal correspondentes a uma camada 
superficial que se estima em 0,30m de profundidade, e que será reutilizada para 
revestimento dos taludes resultantes da modelação da plataforma, e fixada com as espécies 
vegetais determinadas no projecto de integração paisagística da obra. Quanto à abertura da 
LPRZR3 para a Subestação, será projectada de forma a garantir uma distância livre 
mínima de 5,0 metros entre os condutores e as espécies arbóreas; 
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 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos - No que respeita ao acesso à 
Subestação, prevê-se o aproveitamento ao máximo de todo o caminho existente, 
incluindo pavimentação e sinalização. Relativamente à Alternativa A, prevê-se que o 
acesso se realize a partir do actual IC 3, depois a EM 560, e de seguida um caminho de 
terra batida, num troço com aproximadamente 400 m, o qual terá de ser beneficiado. 
Quanto à Alternativa B, o acesso é efectuado pelas mesmas estradas, sendo o troço em 
caminho de terra batida mais longo, numa extensão de aproximadamente 2 km. Esta 
Alternativa implica a abertura de um acesso com cerca de 500 m de extensão, para acesso 
directo à Subestação. Finalmente, no que respeita à Alternativa C, refira-se que o acesso 
poder-se-á realizar a partir do IC 3, depois através da Estrada Municipal 559, até Algar, 
e a partir daí, por um caminho de terra batida, numa extensão de cerca de 1 000 m, o 
qual terá de ser beneficiado. É necessária a construção de um pequeno troço de estrada, 
com uma extensão de 400 m, até à entrada da Subestação. Refira-se ainda que poder-se-
á eventualmente prever a necessidade de abertura de novos caminhos para aceder a 
algum apoio da LPRZR3 para a Subestação, mas que serão em número reduzido, já que 
a linha será, também, de reduzida extensão.  

• Actividades específicas de construção da abertura da LZRPR3 para a Subestação: 

 Execução da terraplenagem da plataforma; 

 Execução da drenagem das águas pluviais interiores da plataforma e dos terrenos 
envolventes próximos; 

 Execução da rede de terra subterrânea; 

 Execução dos maciços de fundação dos pórticos de amarração e das estruturas de suporte 
da aparelhagem; 

 Execução de vias interiores, nomeadamente as de circulação do disjuntor extraível e do 
transporte dos transformadores;  

 Execução de maciços de assentamento dos transformadores, de muros pára-fogo e do 
sistema de drenagem e retenção de óleo; 

 Construção do Edifício de Comando, Casas de Painel e de Serviços Auxiliares; 

 Construção da vedação exterior; 

 Montagem de estruturas metálicas de suporte da aparelhagem e dos pórticos de 
amarração. 

• Actividades específicas de construção da Subestação: 

 Marcação e abertura de caboucos - Os volumes de escavação e de betão das 
fundações dos apoios serão reduzidos. O volume de terras sobrantes será espalhado em 
torno de cada apoio para regularização do terreno; 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases - Inclui a instalação da 
ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local; 
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 Colocação dos apoios - Envolve acções como o transporte, a assemblagem e o 
levantamento das estruturas metálicas, o reaperto de parafusos e a montagem de 
conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local e levantadas com o 
auxílio de gruas; 

 Colocação dos cabos - Envolve as seguintes acções: desenrolamento, regulação, 
fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda.  

4.5  -  PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO E DA 
ABERTURA DA LPRZR3 (EX-LZRPR2) PARA A SUBESTAÇÃO 

Durante a fase de exploração da Subestação têm lugar acções programadas de inspecção e 
vistoria. Estas acções, também chamadas inspecções de rotina, são feitas sempre em terra e 
constam sobretudo de inspecções visuais aos diversos aparelhos existentes no parque de AT 
da subestação e do registo de algumas medidas. 

Relativamente às operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detectada a sua 
necessidade, refere-se a lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos da 
subestação. 

Na fase de exploração da abertura da linha, devem considerar-se as seguintes possíveis 
operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detectada a sua necessidade: corte 
ou decote de árvores de modo a manter as condições de segurança da linha; recuperação de 
galvanização e reparação/substituição de elementos da linha. 

4.6  -  DESACTIVAÇÃO DA LINHA E DA SUBESTAÇÃO 

Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo 
possível prever, com rigor, uma data para a sua eventual desactivação. Não é previsível o 
abandono da subestação, sendo intenção da REN, S.A. proceder às alterações, remodelações e 
actualizações que as necessidades de transporte de energia ou a evolução tecnológica 
aconselhem. 
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5  -  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS 
IMPACTES AMBIENTAIS 
 

Dadas as características climáticas da região em estudo, por um lado e as características do 
projecto por outro, não se prevêem impactes do mesmo sobre o clima ou microclima da 
região. 

Quanto à geomorfologia e geologia, verifica-se que na área em estudo, as serras de pequena 
dimensão e os montes alternam com vales aplanados, mas encaixados, associados a linhas de 
água de maior expressão, como é o caso do ribeiro de Camporez, onde se localizam as 
Alternativas B e C.  

As principais actividades associadas ao projecto susceptíveis de induzir impactes sobre a 
geologia e geomorfologia prendem-se com as movimentações de terras necessárias à 
execução da plataforma da subestação e do acesso à mesma, alterando-se a topografia 
preexistente com repercussões, em especial, ao nível fisiográfico.  

Refira-se que todos os locais alternativos para implantação da Subestação se situam em 
terrenos aplanados, não se prevendo a execução de terraplenagens relevantes para implantação 
da plataforma. No entanto, é possível estimar desde já que a Alternativa B é ligeiramente mais 
vantajosa deste ponto de vista, dado que a várzea do ribeiro de Camporez apresenta, neste local, 
uma morfologia mais plana.  

A Alternativa A apresenta-se ligeiramente mais vantajosa do ponto de vista das acessibilidades, já 
que não obriga à construção de novos troços de estrada (apenas à beneficiação dos existentes).  

Os impactes na geologia e geomorfologia são muito pouco significativos, e que não há diferenças 
significativas entre as alternativas em estudo, do ponto de vista de afectação deste descritor.  

Preconizam-se as seguintes medidas de minimização dos impactes negativos: as terras sobrantes 
das escavações necessárias à implantação da subestação deverão ser utilizadas para cobertura de 
depressões existentes em propriedades, de acordo com o proprietário, ou deverão ser conduzidas a 
vazadouros licenciados; caso seja necessário a utilização de explosivos, dever-se-á ter em conta a 
legislação em vigor referente à utilização de substancias explosivas e a Norma Portuguesa, 
NP 2074 – “Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou 
Solicitações Similares” e sempre que possível, deverão ser utilizados ou melhorados todos os 
acessos existentes, pelo que a abertura de novos acessos deverá ser efectuada apenas se 
estritamente necessário. 

No que respeita aos solos, verifica-se que na área de estudo o solo é derivado de calcários, e 
apresenta boa aptidão para as culturas agrícolas de sequeiro, nas zonas baixas, junto das 
principais linhas de água. 

A construção da subestação provocará a destruição de solos classificados na Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), em áreas que variam, consoante as alternativas propostas.  
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No entanto, quando comparando as áreas de RAN afectadas, a efectiva qualidade dos solos e a 
destruição complementar de solos, devido à construção dos caminhos de acesso, verifica-se não 
ser possível definir com clareza diferenças significativas entre as várias alternativas. 

Caso seja seleccionada a Alternativa C, as ligações a partir dos apoios nºs 65 ou 66 da LPRZR3 
seriam mais favoráveis, com reduzida extensão sobre solos classificados. A opção pela ligação a 
partir do apoio 67 implicará maiores riscos de afectar solos de boa qualidade. 

Relativamente à hidrologia, refira-se que na área de estudo, a rede hidrográfica é pouco 
densa. No seu conjunto de relevos calcários, as linhas de água temporárias são as que 
predominam devido à infiltração de água de superfície, encontrando-se completamente secas 
nos meses sem chuva.  

Refira-se que a Alternativa B é a mais desfavorável do ponto de vista de afectação de linhas de 
água, já que a plataforma se implanta sobre o ribeiro de Camporez e uma pequena linha de água 
afluente, pelo que no caso de ser seleccionada este alternativa, será necessário efectuar o desvio 
destas duas linhas de água, e a sua regularização.  

A Alternativa C, por outro lado, apresenta a desvantagem de também interceptar uma linha de 
água (de regime torrencial, afluente do ribeiro de Camporez). 

A Alternativa A apresenta-se como a mais favorável, uma vez que não intercepta nenhuma linha 
de água. 

No caso de serem seleccionadas as Alternativas B e C, o Projecto de Drenagem terá de 
assegurar o desvio das linhas de água interceptadas, o encaminhamento da água através das 
caleiras periféricas e a restituição das mesmas a jusante da intercepção. 

No que respeita à abertura da LPRZR3 para a Subestação, e dado que o corredor não se encontra 
ainda definido, recomenda-se apenas que na projecção dos apoios da linha deverá ser tido em 
consideração os locais que permitam o maior afastamento das linhas de água, situação esta já 
contemplada neste tipo de projectos.  

Foram recomendadas algumas medidas a incluir no Projecto de Drenagem da Subestação: 
deverá ser equacionada a pendente da plataforma, de forma a facilitar a sua drenagem, 
devendo as águas ser recolhidas para uma caleira periférica e adequadamente encaminhadas 
para a linha de água mais próxima, e não descarregadas aleatoriamente no terreno. 

Foram também recomendadas algumas medidas minimizadoras dos impactes na fase de 
construção. A desmatação deverá ser reduzida ao mínimo estritamente necessário à 
construção da obra. Muito embora o local afecto às obras se apresente como sendo uma zona 
de linhas de água de regime torrencial, recomenda-se, principalmente durante a época das 
chuvas, que o restabelecimento das linhas de água, seja realizado no mais curto espaço de 
tempo e com todos os cuidados, de modo a evitar-se a deposição de materiais nos seus leitos.  

Quanto à qualidade da água, o abastecimento público e o consumo agrícola, constituem as 
utilizações mais significativas da água. As fontes poluidoras de origem doméstica são as 
maiores responsáveis pela degradação da qualidade das águas. Os impactes na qualidade da 
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água não serão relevantes, sendo apenas de referir o impacte pouco significativo do 
arrastamento de material particulado para as linhas de água existentes nas proximidades e o 
risco de contaminação do nível freático em caso de derrame do óleo, resultante de avaria 
grave e pouco provável das unidades de transformação, devendo ser adoptadas medidas 
adequadas para a sua mitigação. 

Quanto à qualidade do ar, considera-se que a zona de implantação da Subestação de “Penela” 
e abertura da linha LPRZR3 não apresenta focos de poluição relevantes. Relativamente aos 
impactes na qualidade do ar, provocados pela construção do projecto em estudo, consideram-se 
pouco significativos, resultantes essencialmente da emissão de partículas.  

Como medidas de minimização dos impactes da fase de construção, recomenda-se uma 
adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a reduzir as emissões 
de poluentes atmosféricos, e, no caso de transporte de materiais pulverulentos, que este deverá 
ser sempre efectuado com cobertura de carga. 

Durante a fase de exploração poderá ocorrer o risco de fuga de Hexafluoreto de Enxofre (SF6) 
para a atmosfera. Apesar do SF6 contribuir para o efeito de estufa, não estão previstas 
interferências com a qualidade do ar da região. Os impactes induzidos nesta fase embora 
negativos consideram-se pouco significativos, localizados e, no caso da libertação de SF6, de 
ocorrência muito pouco provável. Recomendam-se, no entanto, uma adequada manutenção 
dos equipamentos utilizados (principalmente dos disjuntores que contêm SF6), de forma a 
reduzir as emissões e possíveis casos de acidente com destruição de um pólo de um disjuntor, 
bem como alguns cuidados a ter aquando da realização de esvaziamento dos compartimentos 
que contêm SF6 de operações de substituição de SF6.  

Os impactes decorrentes da eventual desmontagem da subestação e linhas que a ela se vão 
ligar são pouco significativos, prevendo-se um ligeiro aumento da emissão de poeiras 
derivado das actividades de desmontagem das respectivas fundações, mas que será muito 
localizado, não assumindo qualquer expressão na qualidade do ar da área. 

Do ponto de vista do ambiente sonoro, o levantamento acústico efectuado na envolvente do 
projecto permitiu verificar que as principais fontes de perturbação do ambiente sonoro na área de 
estudo são o tráfego das vias rodoviárias, nomeadamente a EN 110, EM 560 e CM 1198 e o 
ruído produzido pelas actividades rurais e movimentação de pessoas. Considerando a 
tipologia da ocupação e os níveis sonoros de referência, a generalidade da área envolvente à 
subestação enquadra-se na classificação de “zona mista” e, pontualmente, na classificação de 
“zona sensível”. A área de abertura de linha não apresenta qualquer receptor sensível nas 
diferentes alternativas em estudo. 

Na fase de construção, observa-se que praticamente todas as operações de construção empregam 
equipamento e maquinaria ruidosa. Consequentemente, as operações ruidosas ocuparão o tempo 
total de construção. 

As previsões mostram que o ruído de construção poderá afectar utilizações situadas numa 
vizinhança até cerca dos 800 m, que sejam sensíveis ao ruído, essencialmente, por terem 
utilização habitacional. As acções de construção serão causadoras de impactes negativos, por 
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vezes significativos, embora temporários, essencialmente quando ocorram na proximidade de 
zonas edificadas, pelo que se considera importante a limitação das actividades de construção (ou 
desmontagem) ao período diurno definido no Regulamento Legal de Protecção Sonora. 

Na fase de exploração, as operações de funcionamento têm um carácter permanente, admitindo 
um regime de funcionamento contínuo, e resultará da existência do “efeito coroa” (este efeito 
assumirá proporções residuais) e do funcionamento das unidades de transformação de potência.  

Relativamente ao funcionamento das unidades de transformação, está estipulado, segundo 
especificações técnicas da REN, S.A. um limiar máximo de 80 dB(A) para o ruído intrínseco ao 
funcionamento das referidas máquinas. 

A operação da Subestação de “Penela”, embora incremente os níveis de ruído ambiente, em 
nenhum dos receptores sensíveis se verifica violação do RLPS. Deste modo, o impacte classifica-
se como negativo, muito pouco significativo, permanente e irreversível. 

Os impactes do ruído na fase de desactivação serão do mesmo tipo dos que ocorrem na fase de 
construção, com excepção do eventual desmonte dos maciços de fundação que obrigará ao 
recurso a martelos-perfuradores, verificando-se então a geração de níveis de ruído superiores. 

Em termos de análise comparativa, concluiu-se que a Alternativa A é ligeiramente mais favorável, 
pelo facto dos níveis de ruído ambiente não sofrerem aumento no período diurno junto dos 
receptores sensíveis existentes na sua área de influência, nomeadamente os aglomerados 
urbanos de Cumeeira e Venda das Figueiras. 

Relativamente à gestão de resíduos, o projecto em estudo insere-se na área Centro-Norte. Na 
metodologia de gestão de resíduos adoptada pela REN, S.A. (considerada adequada pelo Instituto 
dos Resíduos), o local de concentração de resíduos será a Subestação de Pereiros. A gestão de 
resíduos da fase de construção, exploração e desactivação não apresenta impactes relevantes, 
devendo cumprir-se a legislação em vigor. O empreiteiro ficará responsável pela gestão e 
transporte de resíduos gerados nos estaleiros e frentes de obra, de acordo com a metodologia 
adoptada no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da REN, S.A. 

No que respeita aos sistemas ecológicos, as três alternativas propostas desenvolvem-se numa 
área rural onde predomina a agricultura e a pastorícia. A Alternativa B situa-se integralmente 
no interior do Sítio de Interesse para a Conservação da Natureza Sicó / Alvaiázere, 
pertencente à Rede Natura 2000, a Alternativa A situa-se parcialmente dentro desta área 
classificada e a Alternativa C situa-se já fora dos limites desta área.  

Na área de estudo foram identificados seis habitats naturais, sendo dois deles de conservação 
prioritária, os prados secos semi-naturais e as sub-estepes de gramíneas.  

A fauna dependente da área de estudo, embora diversificada, é constituída essencialmente por 
espécies bem distribuídas pelo território nacional com estatuto de conservação favorável. As 
excepções referem-se à presença potencial de diversas espécies de morcegos e à presença de 3 
espécies de aves incluídas no anexo I da Directiva Aves.  
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No caso da Flora e Vegetação, os impactes identificados resultam essencialmente da 
destruição da vegetação, em consequência da construção da subestação.  

Relativamente à Fauna, na fase de construção, há a assinalar os impactes que resultam da 
destruição dos habitats e do acréscimo dos níveis de perturbação. Já na fase de exploração os 
principais impactes resultarão do acréscimo de mortalidade por colisão. 

De forma a mitigar os impactes referidos propõe-se algumas medidas de minimização, que 
incluem a realização dos trabalhos no período de Agosto a Março, a recuperação paisagística 
com recurso a espécies da região, incluindo espécies arbóreas a afectar pela obra. 

Concretamente relativamente aos impactes sobre a vegetação, e dado o deficiente conhecimento 
que ainda existe no nosso país, sobre as comunidades naturais e sobre a evolução das mesmas 
perante a instalação de estruturas como a que está em estudo, recomenda-se um estudo de 
monitorização das comunidades vegetais durante os trabalhos de construção da subestação e 
comportando um mínimo de três anos após a instalação da mesma. 

A análise dos impactes sugere que os impactes resultantes da construção desta subestação são, na 
generalidade, de reduzido significado, dada a dimensão da obra. A comparação das 
alternativas no que respeita aos impactes sugere que eles serão mais importantes, por ordem 
decrescente, na Alternativa A, C e B. 

A vertente patrimonial deste estudo teve como objectivo identificar os elementos 
patrimoniais, arqueológicos e edificados, que poderiam sofrer um impacte directo ou indirecto 
decorrente da execução do projecto em causa, de forma a verificar que solução é preferível do 
ponto de vista deste descritor. O estudo desenvolveu-se em duas fases: uma pesquisa 
bibliográfica que permitiu compreender as principais características histórico-culturais da 
região e identificar os elementos patrimoniais de maior valor patrimonial e a prospecção 
sistemática da área de estudo. 

Foram identificados catorze elementos patrimoniais dentro da área de estudo.  

A análise deste descritor permitiu prever impactes directos determinados pelas Alternativas A e B 
(sobre os elementos patrimoniais nºs 10 e 11 – achados de superfície de período indeterminado, 
no caso da Alternativa A e sobre o elemento patrimonial nº 8 – achados de superfície do período 
romano, no caso da Alternativa B). Relativamente à Alternativa C, prevê-se que apenas possa 
determinar um impacte indirecto sobre um elemento de interesse patrimonial (elemento 
patrimonial nº 7 – achados de superfície de período indeterminado), sendo, portanto, mais 
favorável, do ponto de vista deste descritor.   

A envolvência do empreendimento, contudo é muito rica em vestígios arqueológicos que 
testemunham uma intensa dinâmica ocupacional. Preconizaram-se, deste modo, medidas 
preventivas que asseguram a salvaguarda de toda a informação científica que o revolvimento do 
solo durante a fase de construção poderá pôr em causa, independentemente da alternativa 
seleccionada: o acompanhamento das obras por um arqueólogo, a prospecção sistemática prévia à 
fase de construção das áreas de instalação de estaleiros, áreas de depósitos temporários e 
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empréstimos de terras e outros caminhos de acesso que venham a ser eleitos, a reprospecção 
sistemática de todas as áreas onde se venham a realizar revolvimento do solo, após a desmatação. 

Com o objectivo de complementar as medidas gerais de minimização, preconizou-se, ainda, para 
minimizar os impactes previstos por este estudo: sondagens mecânicas na área de implantação da 
Alternativa A e sondagens manuais na área de implantação da Alternativa B, onde foram 
identificados materiais arqueológicos; uma especial atenção por parte do arqueólogo responsável 
durante o revolvimento de solos nas proximidades das zonas onde foram detectados vestígios, na 
orla das Alternativas A e C e dos acessos propostos; que se evitassem as zonas onde se 
localizaram achados de interesse patrimonial na área em estudo para a definição do traçado da 
abertura da LPRZR3 para as Alternativas A e B. 

No que diz respeito à paisagem, as alternativas propostas para localização da subestação de 
“Penela” situam-se num espaço com baixa densidade de ocupação edificada. Verifica-se uma 
ocupação do solo com olival e culturas mistas, surgindo também alguns matos. Esta área contrasta 
com a sua envolvente, na medida em que esta é rica em azinhal, carvalhal, matos e prados em 
grande densidade e extensão. 

Surgem nesta paisagem pequenos aglomerados populacionais com um núcleo bem definido e 
também com uma disposição linear ao longo das vias de comunicação, sendo por vezes difícil 
perceber o início e fim de cada povoação, havendo quase sempre fusão entre povoações 
adjacentes.  

A morfologia do terreno na área de implantação da subestação, em qualquer umas das alternativas 
propostas, uma vez que é suave, não implica grandes variações em termos de declives ou de 
exposições, apresentando assim a área uma paisagem relativamente uniforme, variando apenas 
entre culturas agrícolas, olival, azinhal, carvalhal e alguma floresta de produção. Tendo em 
consideração que a área envolvente a qualquer uma das alternativas de estudo, apresenta elevada 
variação de altitudes, funcionando como barreira visual, não é permitido a observação de grande 
diversidade de planos visuais, apresentando-se assim esta zona como um local pouco exposto.  

Qualquer uma das alternativas em estudo não apresenta impactes elevados sendo, praticamente, 
nulos, dada a sua reduzida visibilidade a partir dos principais pontos da sua envolvente: áreas 
habitacionais e vias de comunicação. Outros factores que contribuem para a sua baixa visibilidade 
são a morfologia do relevo e o tipo de vegetação existente na sua envolvência. Através da análise 
efectuada verifica-se, de um modo geral, que a área envolvente à subestação, apresenta média 
absorção visual.  

Contudo, a alternativa que se apresenta menos sensível à intrusão de uma infra-estrutura deste 
tipo, é a C uma vez que a B se encontra dentro de uma área protegida – Rede Natura 2000 e a 
Alternativa A apresenta uma orografia mais acidentada e uma paisagem mais naturalizada. 

Foram propostas algumas medidas de minimização, que passam pela implementação em fase de 
obra, de uma série de acções, que têm como principal objectivo uma melhor recuperação 
paisagística dos locais intervencionados, das quais se destacam as seguintes: reposição da 
situação semelhante à envolvente após a construção da subestação; limpeza da via pública 
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sempre que nela sejam vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, não 
perturbando a sua utilização pela população.   

No que diz respeito ao planeamento e gestão do território, na área em estudo regista-se 
como principal instrumento de gestão territorial e de política de solos com significado para a 
análise deste projecto, os planos directores municipais dos concelhos abrangidos pelo 
projecto: Ansião e Penela, não existindo planos de carácter supramunicipal a considerar. Não 
foi também necessário considerar Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor, uma vez 
que não existem dentro da área em estudo.  

De forma geral, os impactes decorrentes da construção e exploração da Subestação e abertura da 
LPRZR3 relacionam-se com as obras e a presença destas infra-estruturas sobre áreas sujeitas a 
instrumentos de planeamento ou a servidões e restrições de utilidade pública. 

Os impactes ocorrem logo na fase de construção, ocupando-se, no caso da Subestação, cerca de 
6,5 ha irreversivelmente, prolongando-se na fase de exploração. No caso da abertura da linha, a 
implantação da mesma provocará alterações na ocupação actual do solo nas áreas correspondentes 
à abertura das fundações para os apoios. 

A presença da Subestação não irá justificar alterações significativas das vocações e usos da área 
envolvente, seja pelas características próprias destas instalações, pelas condições naturais dos 
solos, pelo afastamento de povoações e pelo fraco movimento de expansão que estas apresentam, 
pelo que não se esperam outros impactes sobre o planeamento e a gestão do território nesta área.  

Tal como foi referido no capítulo de Antecedentes, numa primeira fase do EIA foram definidos os 
locais alternativos viáveis à implantação da subestação, tendo sido evitadas as áreas urbanas, 
urbanizáveis, industriais e de equipamentos. Verifica-se assim que os locais alternativos para 
implantação da Subestação de “Penela” se localizam exclusivamente sobre Espaços Agrícolas.  

Ao nível de condicionantes, foram analisadas as interferências com eventuais servidões de 
património natural e edificado, de infra-estruturas rodoviárias e comunicações, de defesa nacional 
e segurança pública e de cartografia e planeamento. Para tal, para além de cartografia da RAN, 
REN e condicionantes dos PDM’s, foram também efectuados contactos com inúmeras entidades.  

Deve-se referir que na área em estudo não existem espaços de uso nos quais a instalação da 
Subestação e abertura da linha de muito alta tensão seja interdita. 

No que concerne a espaços de uso condicionado, são interceptadas áreas de RAN por todas as 
alternativas em estudo. A Alternativa B está ainda localizada numa área de máxima infiltração, 
incluída na Reserva Ecológica Nacional. 

Verifica-se também que as Alternativas A e B estão abrangidas pela zona de caça associativa da 
Cumeeira (processo 1722 IF). O impacte provocado pela diminuição deste espaço, dada a grande 
dimensão da zona de caça 1722 IF, considera-se negativo, de intensidade reduzida a moderada. 
Na fase de construção, prevê-se um acréscimo do ruído e perturbação da área, o que pode fazer 
com que haja uma tendência para a fauna mais sensível evite a área afecta à obra, o que induz 
impactes negativos, ainda que localizados, sobre a actividade cinegética. 
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De referir que as três alternativas em estudo se localizam em zonas agrícolas de olival, espécie 
vegetal cujo arranque está condicionado pelo disposto no Decreto-lei nº 120/86, de 28 de Maio. 

Por último, refira-se a afectação do sítio de Sicó / Alvaiázere, da Rede Natura 2000, pela 
Alternativa B (área de implantação da Subestação e área onde se implantará o corredor da 
abertura da LPRZR3) e Alternativa A (área onde se implantará o corredor da abertura da 
LPRZR3). 

Pela interferência com uma área classificada como RAN e REN, que simultaneamente está dentro 
da Rede Natura 2000, e pela interferência com o ribeiro de Camporez, a Alternativa B é a mais 
desfavorável em termos de impactes negativos sobre o ordenamento e condicionantes.  

A Alternativa A apresenta-se ligeiramente mais desfavorável que a Alternativa C, uma vez que a 
área em estudo para definição da abertura da LPRZR3 para a Subestação interfere na sua 
totalidade com o Sítio classificado de Sicó / Alvaiázere. 

As medidas preconizadas são de carácter genérico para estas situações, isto é, dever-se-á atender 
às exigências legais de ocupação da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, 
da Rede Natura 2000 e de áreas de olival. 

No que se refere à análise da componente social, embora os locais em estudo se situem em 
terrenos aplanados e próximos de bons acessos, e talvez por isso a perda de população e o 
abrandamento do dinamismo socioeconómico se faça aqui sentir menos do que noutras áreas 
dos concelhos abrangidos (Ansião e Penela), as suas características gerais mostram-nos um 
território com fraca densidade populacional e grandes dificuldades na manutenção das 
actividades tradicionais ligadas à agricultura. 

As áreas agrícolas de maior valor (culturas regadas, alguma vinha) estão geralmente 
associadas a linhas de água e à presença de povoações, ocorrendo com maior frequência e 
intensidade na área da Alternativa B. 

Qualquer dos locais em análise fica suficientemente afastado de povoações para que se possa 
considerar que estas não sofrerão perturbações significativas decorrentes nem da construção e 
exploração da subestação nem da abertura da linha de alta tensão que lhe está associada. 

Considerou-se, assim, que os principais impactes ocorreriam logo na fase de construção 
destas infraestruturas, sobretudo pela ocupação directa de solos pela abertura e rectificação de 
caminhos de acesso, estabelecimento de estaleiros e plataforma da subestação. Esta situação 
será mais significativa na área da Alternativa B, pelo que se considerou este local como o 
mais desfavorável à implantação do projecto, na perspectiva da Componente Social, sendo os 
outros dois locais sensivelmente equivalentes. 

Foi também levado em conta o facto de a Alternativa B se localizar dentro de uma área 
protegida, o sítio Sicó/Alvaiázere da Rede Natura 2000, onde as expectativas de restrições à 
mudança de usos do solo são mais elevadas. 
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6  -  CONCLUSÃO FINAL 

6.1.1  -  Introdução 

Após a análise dos descritores ambientais estudados no Estudo de Impacte Ambiental da 
Subestação de “Penela”, conclui-se que não se prevêem impactes negativos significativos 
sobre a generalidade dos descritores ambientais.  

De facto, na fase inicial do Estudo de Impacte Ambiental, em que foram seleccionados os 
locais alternativos para implantação da Subestação, o território foi analisado do ponto de vista 
das principais condicionantes, como a área necessária para a plataforma, o relevo da região, a 
rede viária existente, o requisito de proximidade relativamente ao eixo de linhas de MAT 
Pereiros-Zêzere, de forma a evitar o acréscimo significativo da distância eléctrica entre estas 
duas importantes instalações da RNT. Foram nesta fase rejeitadas áreas manifestamente 
inviáveis, após constatar, por exemplo, a grande proximidade de aglomerados habitacionais 

No entanto, o EIA demonstrou que as fases de construção e exploração da Subestação são 
indutoras de alguns impactes negativos, pelo que são propostas medidas de minimização, que a 
serem implementadas, permitirão que o saldo global do projecto seja positivo, quando comparado 
com a ausência de intervenção (alternativa “zero”).  

Efectivamente, a Subestação de “Penela” constituirá um ponto de recepção de energia 
proveniente de Produção em Regime Especial, decorrente nomeadamente do potencial eólico da 
vertente oeste da serra da Lousã. A subestação proporcionará na fase inicial a abertura de uma das 
linhas que interliga as subestações de Pereiros e Zêzere, a LPRZR3, dado que este eixo de 
transporte foi já reconvertido para 220 kV. Ao nível do reforço da distribuição de energia, refira-
se que a EDIS manifestou interesse na possibilidade de estabelecer duas ligações a esta 
instalação, para interligação às suas subestações de Pontão e Lousã.  

Refira-se ainda que no caso de uma pouco provável desactivação da subestação em estudo, 
deverão ocorrer impactes semelhantes aos da fase de construção. 

6.1.2  -  Análise Ambiental das Alternativas 

Ao longo do presente Estudo de Impacte Ambiental foram caracterizados e avaliados os 
potenciais impactes no ambiente provocados pela construção e exploração da Subestação de 
“Penela”, bem como a abertura da LPRZR3 para a Subestação, considerando as diferentes 
alternativas em estudo. 

Da análise ambiental efectuada, foi possível concluir que as alternativas em estudo se 
apresentam, do ponto de vista de alguns descritores, bastante semelhantes. Refere-se que para 
a análise comparativa de alternativas só foram utilizados os descritores ambientais que 
apontam de forma clara para a alternativa a adoptar, tendo por isso sido excluídos os 
descritores Clima, Qualidade da Água, Qualidade do Ar. 
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Identificaram-se como descritores ambientais mais sensíveis e potencialmente mais afectados, 
aos quais deve ser dada particular atenção: os Solos e a Ocupação do Solo, os Sistemas 
Ecológicos, a Paisagem e o Património Cultural. Os Solos, dado que se observa na área de 
estudo algumas zonas de bons solos agrícolas, classificados na RAN; a Ocupação do Solo, dado 
que a implantação da Subestação vai inviabilizar as explorações agrícolas existentes; os 
Sistemas Ecológicos, dado que a implantação da plataforma irá provocar a destruição de 
habitats, existindo na área de estudo alguns habitats prioritários; a Paisagem, por ser o 
descritor que vai sofrer maiores alterações, relativamente à situação actual. De referir ainda o 
Património como um descritor importante, dada a sensibilidade arqueológica da região.  

A análise efectuada permite concluir que todas as alternativas se localizam em áreas agrícolas, 
estando grande parte da área a ocupar pela plataforma incluída na Reserva Agrícola Nacional. 
Como foi referido, resultado da fase inicial de EIA, todas as alternativas se localizam 
afastadas de áreas urbanas, o que é uma grande vantagem do ponto de vista de afectação da 
qualidade de vida das populações envolventes. Por outro lado, dada a morfologia do território, 
verifica-se que as três alternativas apresentam reduzida visibilidade a partir das povoações 
mais próximas, e por outro lado, não provocam grandes alterações na morfologia do terreno, 
não implicando grandes movimentos de terras, já que foram seleccionadas áreas muito planas.  

Para facilitar a opção por uma das alternativas em estudo, apresentam-se de seguida as 
principais vantagens e desvantagens de cada uma: 

 A Alternativa A apresenta como principais vantagens, relativamente às restantes 
alternativas, o facto dos níveis de ruído ambiente não sofrerem aumento no período 
diurno junto dos receptores sensíveis existentes na sua área de influência, 
nomeadamente os aglomerados urbanos de Cumeeira e Venda das Figueiras. 
Apresenta como principais desvantagens, o facto de apresentar uma orografia mais 
acidentada, o facto dos solos apresentarem boa capacidade produtiva e de se tratar de 
uma área bastante naturalizada, onde ocorrem habitats importantes do ponto de vista 
de conservação da natureza. Por outro lado, pode provocar impactes directos e 
indirectos negativos sobre 4 locais onde foram detectados vestígios patrimoniais,   

 A Alternativa B apresenta como principais vantagens, relativamente às outras duas 
alternativas, o facto de se localizar numa área mais aplanada do vale do ribeiro de 
Camporez, implicando menores movimentos de terras. Apresenta como principais 
desvantagens o facto de estar totalmente implantada numa zona de bons solos agrícolas, 
onde a prática agrícola, em declínio na região, apresenta maior expressão. A área a 
afectar pela plataforma encontra-se ainda numa área de máxima infiltração, incluída na 
Reserva Ecológica Nacional e interfere com o ribeiro de Camporez (linha de água 
protegida). Por último, localiza-se dentro de uma área sensível, o sítio Sicó – Alvaiázere, 
da Rede Natura 2000, onde as expectativas de restrições à mudança de usos do solo 
são mais elevadas; 

 A Alternativa C apresenta como principal desvantagem o facto de interceptar uma 
maior área de RAN. Apresenta como principais vantagens, relativamente às outras duas 
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alternativas, o facto de interceptar uma mancha significativa de solos pouco profundos e 
com pedregosidade abundante à superfície, isto é, solos que não possuem boa aptidão 
agrícola. Por outro lado, não foram detectados vestígios arqueológicos na área a ocupar 
pela plataforma. 

Relativamente à abertura da LPRZR3 para a Subestação, verifica-se que as áreas alternativas em 
estudo para implantação do corredor, não apresentam condicionantes nem impactes negativos 
significativos que inviabilizem qualquer uma delas. No entanto, refira-se que as áreas alternativas 
referentes à A e B interferem com o sítio da Rede Natura 2000 Sicó – Alvaiázere. No presente 
EIA foram, apresentadas algumas sugestões a incluir na fase de definição do traçado desta linha 
de muito alta tensão (Fase de Projecto de Execução), qualquer que seja a alternativa seleccionada, 
de forma a minimizar ou mesmo evitar os impactes negativos identificados. Do mesmo modo, 
foram preconizadas medidas a ter em consideração na definição dos caminhos de acesso à 
Subestação. 

Pelo que foi referido, considera-se que a alternativa de localização da Subestação de “Penela” 
ambientalmente mais favorável é a Alternativa C. 

 


