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 PROJECTO EXECUTIVO  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 2 – R E L A T Ó R I O  S Í N T E S E  

APRESENTAÇÃO 
A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) relativo à Linha Penela – Tábua a 220 kV, em fase de Projecto Executivo. 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto da 

linha de muito alta tensão em causa, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa, S.A. adjudicou à 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda, a elaboração do respectivo EIA, 

efectuado de acordo com as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua execução e no 

respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-lei n.º 197/2005 de 8 

de Novembro (que veio alterar o Decreto-Lei n.º69/2000, de 3 de Maio), e a Portaria n.º 330/01, de 2 

de Abril. O Estudo de Impacte Ambiental é composto por: 

 Resumo Não Técnico,  

 pelo presente volume do Relatório Síntese, 

 Peças Desenhadas,  

 Anexos Técnicos, 

 Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais - Selecção do Corredor e do Local da 

Subestação 

 Plano Geral de Acompanhamento Ambiental. 

 

Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a ARQPAIS contou com a colaboração e 

apoiou-se nos estudos elaborados pela EIP, autor do projecto. Contou ainda com a colaboração de 

especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais prestam 

habitualmente a sua colaboração às nossas empresas. 
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ARQPAIS, Lda. 
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Apresenta-se neste capítulo o glossário de termos técnicos de projecto (REN, S.A. – 

EQPJ/ET//DIA07 – Ver.:B – Data: 2002/10/29): 

• Apoio - numa linha eléctrica aérea, é a estrutura à qual estão fixados ou apoiados os cabos 

condutores e de guarda. 

• Apoio de amarração - numa linha eléctrica aérea, é a estrutura à qual estão fixados (amarrados) 

os cabos condutores e de guarda; um apoio de amarração onde a linha tem um ângulo é também 

designado por apoio de ângulo ou vértice. 

• Apoio de suspensão - numa linha eléctrica aérea, é a estrutura à qual estão apoiados 

(suspensos) os cabos condutores e de guarda. 

• Área de Estudo – Porção de território com largura adequada (mínimo de 400 m, habitualmente 

entre os 2000 e os 4000 m) para conter uma representação significativa dos condicionalismos 

territoriais e ambientais. A largura variável deve permitir o estudo de diversas alternativas de 

corredor no seu interior. 

• Cabo condutor - numa linha eléctrica aérea, é o cabo que transporta a energia eléctrica. 

• Cabo de guarda ou de terra - numa linha eléctrica, é o cabo que não está energizado, mas cuja 

função é de protecção à linha (contra descargas atmosféricas) ou às pessoas (contra curto 

circuitos por falha de isolamento); estes cabos situam-se por cima dos cabos condutores. 

• Cabo tipo OPGW (Optical Ground Wire) - cabo que possui no seu interior fibras ópticas 

destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em geral. 

• Campos Electromagnéticos (CEM) (sigla em inglês EMF – Electromagnetic Fields) - modelo 

físico-matemático que associa um dado ponto do espaço de uma determinada energia de radiação; a 

energia de radiação é tanto maior quanto maior é a frequência da radiação; quanto maior a 

frequência, menor será a distância entre uma onda e a seguinte (isto é, mais pequeno será o 

comprimento de onda); as linhas de transporte de electricidade originam radiação electromagnética 

com um comprimento de onda de 6 000 km, correspondente à frequência de 50 Hz. 

• Características de Inércia (massa) e de elasticidade – em linhas eléctricas aéreas, com 

referência a dispositivos mecânicos de amortecimento de vibrações eólicas, instalados nos 
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cabos; estes dispositivos pretendem dissipar a energia de vibração, impedindo fenómenos de 

ressonância que ampliam aquela energia; a eficácia desta acção depende das características de 

massa e de elasticidade dos referidos dispositivos. 

• Catenária - numa linha eléctrica aérea os cabos dispõem-se segundo uma curva cujo nome 

matemático é catenária. 

• CENELEC (Comité Europeu de Normalização Electrotécnica) (European Committee for 

Electrotechnical Standardization) – organismo da EU com competências de normalização na 

área técnica electrotécnica; produz normas “EN” que são transcritas para Portugal através do IPQ 

– Instituto Português de Qualidade; o artº 8º do RSLEAT (Regulamento de Segurança de Linhas 

Eléctricas de Alta Tensão, Decreto-Lei nº 1/92) reconhece a qualidade de entidade normalizadora 

ao CENELEC.  

• Centro electroprodutor - instalação onde é produzida energia eléctrica, por conversão de 

energia mecânica de origem térmica, hidráulica, eólica ou directamente por conversão da 

radiação solar. 

• Chaminé prismática - em linhas eléctricas aéreas, é a porção da fundação de uma pata de um 

apoio (estrutura metálica treliçada) acima da base da fundação, geralmente com a forma de um 

paralelepípedo ligeiramente oblíquo; no interior desta parte da fundação, em betão, encontra-se 

embebida a parte metálica da pata do apoio, em geral até à base da referida fundação; a 

chaminé de uma fundação aflora em geral, fora do solo, em cerca de 0,5 a 1 m.  

• Circuito de terra - circuito formado por elementos metálicos, cuja função geral é a de condução 

de correntes de curto circuito (também designadas correntes de defeito), em caso de falha de 

isolamento; nas linhas eléctricas aéreas da RNT – Rede Nacional de Transporte, este circuito é 

formado pelos cabos de terra (também designados de guarda, pois têm esta dupla função), a 

estrutura metálica dos apoios e pela ligação desta estrutura, através de cabos, a eléctrodos de 

terra que são enterrados no solo na zona vizinha ao apoio; a ligação de todos os apoios pelos 

cabos de terra asseguram a distribuição por todos os apoios e subestações terminais da corrente 

de defeito, diminuindo significativamente (em cerca de 60 a 75 %) a corrente em cada apoio; os 

eléctrodos de terra são desenhados para assegurarem, relativamente à corrente de defeito em 

cada apoio, que a tensão de toque não é susceptível de causar correntes percorrendo o corpo 

humano capazes de provocar danos; os eléctrodos de terra são desenhados também para 

assegurarem, relativamente à corrente de defeito em cada apoio, que a tensão de passo não é 

susceptível de causar correntes percorrendo o corpo humano capazes de provocar danos; de 
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particular relevância para este tema é também a existência, em todos os circuitos da RNT, de 

sistemas de protecção eficazes, capazes de detectar a ocorrência de um defeito de curto-circuito 

e de eliminá-lo (através do accionamento de equipamento de protecção – disjuntores) em tempos 

sempre inferiores a 500 ms (na ordem de 300 ms e menos). 

• Condições geotécnicas do terreno - características mecânicas do solo (consistência, pressões 

admissíveis, e outras) que permitem determinar a adequação deste, a uma fundação de tipo 

normalizado ou a necessidade de dimensionamento particular, eventualmente com recurso a 

sondagens específicas; um caso onde invariavelmente existe necessidade de dimensionamento 

particular das fundações de apoios, ocorre nos terrenos alagados ou que, situando-se em leitos 

de cheia, podem ficar alagados. 

• Condutores geminados – (mais correctamente, feixe de condutores geminados) associação em 

cada fase (as linhas eléctricas possuem em geral, em cada circuito, 3 sistemas de condução, um 

para cada fase de um sistema eléctrico trifásico) de um conjunto de dois condutores; um feixe 

pode associar três e quatro condutores, ou mais, sendo no entanto a ocorrência de mais de 

quatro condutores relativamente rara; os condutores são dispostos de forma próxima (são da 

mesma fase), separados por peças metálicas designadas separadores, que mantêm a 

estabilidade mecânica, impedindo que batam uns nos outros e também amortecendo as 

vibrações eólicas; na RNT, a solução de feixe geminado está normalizada para o nível de tensão 

de 400 kv, garantindo esta solução valores adequados no referente aos efeitos consequentes ao 

efeito de coroa (perdas, ruído audível e interferências radioeléctricas). 

• Conjuntos sinaléticos - placas fixadas em todos os apoios de linhas eléctricas aéreas da RNT, 

contendo informação de alerta e segurança (nºs de telefone de emergência, perigo de morte) e 

de identificação (designações das linhas e circuitos e números dos apoios). 

• Consolas - o mesmo que braços; partes dos apoios onde se encontram directamente fixadas 

(amarrados ou suspensos) os cabos condutores e os cabos de guarda. 

• Corredor - faixa de terreno, com largura de 400 m, no interior do qual são estudadas em 

pormenor todas as condicionantes ambientais e no interior do qual se desenvolverá o traçado de 

instalação de uma linha eléctrica aérea; um corredor de 400 m de largura permite ajustes finos de 

traçado e de posicionamento de apoios com bastante flexibilidade se, se tiver em consideração 

que a faixa de influência (designada no RSLEAT como faixa de protecção) de uma linha da RNT 

se desenvolve numa largura de 45 m centrada no eixo do traçado. 
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• Correntes de defeito – (ver também circuito de terra) o mesmo que correntes de curto circuito; 

as correntes que se escoarão através do circuito de terra em caso de falha de isolamento; os 

tipos de defeito que poderão ocorrer serão de curto circuito trifásico, ou entre duas fases, ou 

entre uma fase e a terra, sendo este último o mais provável, comparativamente. 

• Directriz de Linha (traçado de linha) – Caminho a seguir pela linha no interior de um corredor. 

Corresponde à localização especial precisa da linha e é ditado pelas características técnicas 

desta (ângulos, largura da zona de protecção) e por condicionantes económicas (comprimento, 

tipo de fundações e postes) e ambientais (minimização dos impactes dentro do corredor). 

• EDS (Every Day Stress) – valor percentual da tensão mecânica mais frequente dos cabos 

condutores ou de terra relativamente à tensão de rotina (UTS – Ultimate Tensile Strength) dos 

mesmos cabos; a tensão mecânica dos cabos varia com as condições atmosféricas (temperatura 

ambiente) e de carga energética da linha; estas variações têm sobreposições periódicas e não 

periódicas diversas, sendo convencional definir aquele valor em Portugal por referência à 

temperatura ambiente de 15º C; este parâmetro intervém na análise económica da linha e 

também na análise mecânica dos fenómenos de fadiga em resultado de vibrações eólicas. 

• Efeito de coroa - fenómeno que ocorre na vizinhança imediata dos cabos condutores e na 

presença de um intenso campo eléctrico; as moléculas de gás do ar são ionizadas, originam 

milhares de descargas eléctricas intermitentes que causam um ruído audível semelhante a um 

crepitar ou zumbido. O efeito de coroa varia consoante as condições ambientais, intensificando-

se com a humidade.  

• Estruturas metálicas treliçadas - na RNT, são o tipo geral de apoios que são usados; a 

estrutura treliçada (treliça = malha) é aquela que é formada por peças lineares (geralmente perfis 

L, vulgo cantoneiras) ligadas entre si por chapas e parafusos. 

• Flecha - numa linha eléctrica aérea e em cada vão, a medida do comprimento entre o ponto mais 

baixo dos cabos e o ponto de fixação mais baixo (flecha de nível) ou - mais comum - a medida do 

comprimento entre a uma linha imaginária que una os pontos de fixação nos extremos do vão e 

os cabos, a meio vão.  

• Hastes de guarda - numa linha eléctrica aérea, e por simplificação de linguagem, as hastes ou 

braços são as estruturas que num apoio suportam o(s) cabo(s) de guarda. 
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• ICNIRP (International Commission on Non-ionising Radiation Protection) (Comissão 

Internacional para a Protecção das Radiações Não-ionizantes) - organismo internacional 

independente cujo objectivo é o estudo dos efeitos sobre o ambiente e a saúde humana das 

radiações não-ionizantes (isto é na gama de frequências de 0 Hz a 300 GHz (GHz = Giga Hertz = 

1 000 000 000 Hz ) – microondas; a radiação com origem em todos os sistemas eléctricos de 

energia na Europa tem frequência de base de 50 Hz (gama de baixas frequências) a que 

corresponde um comprimento de onda de 6000 km; as recomendações do ICNIRP quanto a 

valores limites de exposição permanente do público em geral foram endossados pelo Comité de 

Orientação Científica (Scientific Steering Committee) da Comissão Europeia, e homologados em 

Junho de 1999 pelos Ministros da Saúde dos Países membros da UE. 

• Isolador - numa linha eléctrica aérea, dispositivo feito em material não-condutor de corrente eléctrica 

(material isolante, normalmente cerâmica, vidro ou materais plásticos sintéticos), destinado a isolar os 

cabos energizados (condutores) das estruturas de suporte; nas linhas da RNT estes isoladores 

encontram-se associados em conjuntos designados cadeias de isoladores, nos quais o número de 

isoladores é o necessário para garantir o adequado nível de isolamento em função das tensões 

eléctricas que podem ocorrer nos condutores.  

• LAT - Linha de Alta Tensão. 

• Linha de circuito duplo - linha eléctrica aérea em que os apoios podem suportar dois circuitos 

trifásicos (2 x 3 cabos condutores + 2 cabos de guarda); os apoios de linhas de circuito duplo têm 

frequentemente uma silhueta de braços na qual os condutores estão dispostos em “bandeira” (ou 

seja, aproximadamente na vertical). 

• Linha de fuga - característica de cada isolador que mede a capacidade de isolamento a uma 

determinada tensão; mede-se em mm/kV; o conhecimento da linha de fuga de um determinado 

isolador permite determinar, para se obter um determinado nível de isolamento, quantos 

isoladores devem ser usados na constituição de uma cadeia. 

• Neopreno – material sintético com características similares às da borracha utilizado nas pinças 

de suspensão das linhas da RNT; uma manga de neopreno fica intercalada entre o cabo e as 

peças metálicas (varetas) que efectuam o aperto mecânico; esta técnica apresenta vantagens 

relativamente a um aperto directo de peças metálicas, protegendo directamente o cabo e agindo 

por sua vez como amortecedor relativamente às vibrações eólicas, com redução significativa dos 

danos por fadiga. 
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• OPGW (Optical Ground Wire) - em linhas eléctricas aéreas, cabos instalados na posição de 

cabo de guarda, os quais possuem no seu interior fibras ópticas destinadas às funções de 

telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em geral. 

• Perturbações radioeléctricas - ruído introduzido no espectro de frequências de rádio e TV em 

resultado das micro disrupções eléctricas que podem ocorrer nas vizinhanças dos cabos condutores 

(efeito coroa); as linhas da RNT são desenhadas para limitar este ruído a limites normalizados. 

• Pinças de suspensão - peças metálicas intercaladas entre o extremo inferior da cadeia de 

suspensão e o cabo (condutor ou de terra), com o papel de fixação directa desse cabo.  

• Posto de corte - instalação da RNT onde convergem um conjunto de linhas, na qual, através de 

barramentos e de equipamento de corte e protecção, é possível configurar de diversas maneiras 

a topologia das ligações; num posto de corte só existe um nível de tensão (as linhas que nele 

convergem são todas do mesmo nível de tensão); um posto de corte distingue-se, assim, de uma 

subestação por nele não existir transformação entre diversos níveis de tensão. 

• Regimes transitórios - regimes de funcionamento de uma rede eléctrica fora do estado de 

equilíbrio (designado regime estacionário); os regimes transitórios ocorrem durante curtos 

períodos de tempo, quando ocorrem manobras de equipamento, quando ocorrem incidentes de 

curto-circuito e de descargas atmosféricas (raio). 

• REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

• RNT - Rede Nacional de Transporte.  

• RSLEAT - Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta tensão (Decreto 

Regulamentar n.º 1/92); 

• Ruído acústico - numa linha eléctrica aérea, ruído na gama de frequências audíveis com origem nos 

cabos energizados, através de dois mecanismos diferentes: vibração eólica em regime turbilhonare e 

agitação molecular em resultado do efeito coroa; as linhas da RNT são desenhadas para limitar este 

ruído em conformidade com o disposto no Regulamento Geral de Ruído. 

• Sinalização para aves do tipo BFD (Bird Flight Diverter) - equipamentos, com formas 

diversas, em geral com uma configuração em espiral, que são instalados em torno dos cabos de 
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guarda e/ou condutores, a espaçamentos adequados, e cujo objectivo é o de aumentar o perfil 

dos cabos, aumentando a sua visibilidade pelas aves; estes dispositivos são essenciais como 

equipamentos de minimização da mortalidade de aves por colisão com cabos de linhas eléctricas 

aéreas e frequentemente instalados nos vãos das linhas onde este risco precisa ser acautelado. 

• Sistema de shunt - em linhas eléctricas aéreas, ligação adicional entre o cabo de terra, de 

guarda ou o OPGW e a estrutura metálica do apoio; o objectivo é o de garantir uma ligação 

eléctrica franca, em complemento às ligações através dos acessórios de fixação (pinças), através 

da qual se escoarão as correntes de raio e de curto circuito. 

• Tensão de toque - em linhas eléctricas aéreas, é a tensão a que uma pessoa fica submetida se 

se encontrar em contacto com o solo e com o apoio no momento de ocorrência de uma corrente 

de defeito. 

• Tensão de passo - em linhas eléctricas aéreas, é a tensão a que uma pessoa fica submetida 

entre os seus pés enquanto caminha na vizinhança do apoio no momento de ocorrência de uma 

corrente de defeito. 

• Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS) - em linhas eléctricas 

aéreas, a tracção a que os cabos estão submetidos num estado termo-mecânico de referência; 

esta tracção é determinada durante a montagem dos cabos, na operação de regulação, de uma 

forma indirecta, através da medição e controle das flechas  

• Tensões induzidas - tensões eléctricas que podem ocorrer em objectos metálicos situados na 

vizinhança de qualquer fonte de campo electromagnético, incluindo linhas eléctricas aéreas; para 

as linhas eléctricas ocorrem dois mecanismos de acoplamento conducentes ao aparecimento de 

tensões: indução eléctrica ou capacitiva e indução magnética; no primeiro caso ocorrem cargas 

eléctricas à superfície dos objectos metálicos, as quais podem escoar-se através de uma pessoa 

que toque o objecto; no segundo caso, presumindo-se um objecto linear disposto paralelamente 

à linha eléctrica este poderá ser percorrido por correntes eléctricas. 

• Traçado - caminho a seguir pela linha no interior de um corredor; corresponde à localização 
espacial precisa da linha e é ditado pelas características técnicas desta (ângulos, largura da zona 
de protecção) e por condicionantes económicas (comprimento, tipo de fundações e postes) e 
ambientais (minimização dos impactes dentro do corredor). 
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• Upgrade - é, numa linha eléctrica aérea existente, o conjunto de operações pelas quais se 
aumenta a capacidade de transporte dessa linha; pode consistir em operações de alteamento de 
apoios (com substituição ou intercalação de módulos), de aumento de tracção mecânica de 
apoios, de substituição de cabos ou, em extremo, total reconstrução de uma linha no exacto 
traçado existente. 

• Vão - numa linha eléctrica aérea, é o espaço entre dois apoios. 

 

UNIDADES 

T – (Tesla) unidade de densidade de fluxo magnético; a Comissão Europeia produziu em 1999 
uma recomendação referente aos níveis máximos de exposição do público em geral, na 
qual recomenda um limite de 100 µT. 

grd – (grados) unidade de medida angular muito usada em topografia; um ângulo recto mede 100 
grd. 

A – (Ampére) unidade de corrente eléctrica. 

N – (Newton) unidade de força; 10 N correspondem aproximadamente a um kgf (quilograma-
força) ou seja, o peso que tem um corpo de massa igual a 1 kg (quilograma). 

V – (Volt) unidade de tensão eléctrica; na RNT – Rede Nacional de Transporte as instalações, 
incluindo as linhas eléctricas aéreas, são de 150, 220 e 400 kV; todas as tensões de 110 kV 
ou mais são designadas de MAT – Muito Alta Tensão. 

V/m – (Volt por metro) unidade de gradiente de potencial eléctrico ou de campo eléctrico; indica a 
variação (aumento ou diminuição) do valor do potencial eléctrico num dado ponto do espaço; o 
campo eléctrico é uma grandeza vectorial que corresponde à força exercida sobre uma 
partícula carregada independentemente do seu estado de movimento no espaço. 

We – (Watt eficaz) unidade de energia eléctrica; omitindo definições técnicas, pode entender-se a 
designação “eficaz” no sentido de que se trata da energia eléctrica directa e efectivamente 
disponível para uso. 

Hz – (Hertz) unidade de frequência, o n.º de vezes que uma grandeza varia por segundo; nas 
redes de energia da Europa a frequência da tensão é de 50 Hz. 

µ, k, M – (micro, quilo, mega) – símbolos de múltiplos que representam, respectivamente: 10-6, 103 e 106. 
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1  -  INTRODUÇÃO 
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1.1  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS  

1.1.1  -  IDENTIFICAÇÃO E FASE DO PROJECTO  

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se à “Linha Penela – Tábua a 220kV”, 

em fase de Projecto de Execução.  

Com a selecção do sítio para a subestação e tendo em conta o normativo de 

identificação definitivo de subestações, a mesma passou a designar-se por Subestação de 

Tábua e a Linha por Penela-Tábua a 220 kV. 

No Desenho 1 do Volume 3 - Peças Desenhadas é apresentada a implantação do projecto, na 

escala 1:25.000. No Anexo A do Volume 4 – Anexos Técnicos apresentam-se diversos elementos 

do projecto, nomeadamente as silhuetas dos apoios e respectivas fundações.   

1.1.2  -  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O Proponente do projecto é a empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adiante também 

designada como REN, S.A., concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) de energia 

eléctrica de alta tensão. A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE). 

1.1.3  -  IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto de 

Execução da Linha em estudo, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa adjudicou à ARQPAIS, 

Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., a elaboração do respectivo Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA).  

A equipa do EIA, coordenada pela ARQPAIS, Lda. encontra-se descrita na Ficha Técnica que 

integra este Relatório. 

O EIA foi elaborado entre Setembro de 2005 e Março de 2007.  
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1.2  -  ANTECEDENTES  
 

O EIA apresentado acompanha o Projecto de Execução da Linha Penela – Tábua a 220 kV, da 

autoria da EIP – Electricidade Industrial Portuguesa, adjudicado a esta empresa no âmbito de 

concurso lançado pela REN, S.A. 

A REN, S.A. adopta um critério de priorização ambiental e de ordenamento pelo qual, antes de 

optar pela constituição de novos corredores de linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT), analisa 

a viabilidade ambiental das soluções encontradas.   

Assim, com o objectivo de conhecer a área a atravessar pela Linha em estudo e de propor 

corredores alternativos que minimizassem a afectação ambiental começou por se analisar um 

território relativamente vasto, limitado a norte pela localização proposta pela REN, SA para a 

Subestação de “Espariz” (actualmente designada de Tábua) e a sul pela localização da futura 

Subestação de Penela, com projecto aprovado (Declaração de Impacte Ambiental emitida a 4 de 

Maio de 2005) e em fase de construção. Adoptou-se um método de priorização ambiental e de 

ordenamento que permitiu definir uma área de estudo para o desenvolvimento da LMAT. 

A definição desta área de estudo teve como principal requisito a garantia de proximidade da 

subestação de “Espariz” às Linhas Vila Chã - Pereiros 1 e 2 existentes e ao Ramal da Linha Vila Chã 

– Pereiros 2 para Pampilhosa da Serra, o ponto de chegada da Linha “Espariz”-Penela (actualmente 

designada de Penela – Tábua), que irá ligar a Subestação de Penela à Subestação de “Espariz”. 

Numa primeira macro análise realizada, verificou-se que a região em estudo apresentava 

diversas condicionantes importantes à passagem da linha de que se destacam, três Sítios da Rede 

Natura 2000 - a Serra da Lousã, a Serra de Sicó Alvaiázere e a Serra de Açor - ; o rio Mondego e as 

Albufeiras da Aguieira, das Fronhas e do Cabril, para além de uma orografia bastante acidentada 

(Figura 1.1). 

Numa primeira fase começou por se estudar um território relativamente vasto, delimitado a sul 

pelos limites do Sítio da Serra da Lousã e a norte pelas linhas existentes Vila Chã - Pereiros 1 e 2, 

que se desenvolvem a sul do rio Mondego (Figura 1.1). O estudo desta área teve como principal 

objectivo implantar a nova linha no corredor já ocupado pelas linhas acima referidas (Linhas Vila Chã 

- Pereiros 1 e 2) com orientação nascente/poente e da Linha Pereiros/Zêzere 3 com orientação 

norte/sul na aproximação à SE de Penela.  

Foram identificadas as principais condicionantes existentes nessa região, através de pesquisa 

bibliográfica e da informação recebida das várias entidades contactadas. Com base nessa 

informação verificou-se que existiam na área em estudo numerosas condicionantes que 

comprometiam o atravessamento da linha de muito alta tensão, nomeadamente, concessões 
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mineiras (áreas de reserva de arcoses, pedidos de concessão de quartzo, feldspato, caulino, etc.) e 

pedreiras, múltiplas povoações dispersas, os aglomerados urbanos da Lousã, Miranda do Corvo, Vila 

Nova de Poiares; áreas agrícolas e espaços naturais com perímetros de protecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 - Macro análise para definição da área estudada no âmbito da análise preliminar das Grandes 

Condicionantes Ambientais na região 

Tendo em consideração a adopção de um corredor para o desenvolvimento da LMAT com o 

mínimo de condicionantes ao seu desenvolvimento, e tendo-se verificado que a área a norte da Serra 

da Lousã apresentava diversas condicionantes ao desenvolvimento da linha, verificou-se, após 

análise da região a sul da Serra da Lousã, que esta se apresentava mais favorável para o 

desenvolvimento da linha. 

Limites da área de estudo a norte da Serra da Lousã  

Limites da área de estudo a sul da Serra da Lousã  

A – Futura Subestação de Penela , em fase de construção 
B - Futura Subestação de Tábua  

  A 

B Linhas Vila Chã - Pereiros 1 e 2  

Ramal de Vila Chã Pereiros 2  
para Pampilhosa da Serra 
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Numa região onde vigora um relevo extremamente acidentado, condicionante ao 

desenvolvimento de uma LMAT, a definição da área de estudo de 3km, teve em consideração este 

factor de viabilidade técnica.  

Foi realizado um Relatório de Grandes Condicionantes Ambientais para a selecção do corredor 

da linha e do local da subestação. Efectuou-se uma análise pormenorizada do território, e em 

especial da ocupação actual do solo ao longo da área onde se iria implantar a LMAT, de modo a 

definir um corredor base de 400 m para o estabelecimento da Linha, bem como para a implantação 

da Subestação de “Espariz” (actualmente denominada Subestação de Tábua). Este corredor de 400 

m foi definido tendo em consideração as condicionantes de ordem legal, servidões e restrições de 

utilidade pública identificadas, bem como as condicionantes decorrentes da ocupação actual do solo, 

perseguindo os seguintes objectivos: 

 Promover o desenvolvimento da LMAT a meia encosta, evitando cumeadas de maior 
visibilidade e paralelismos a linhas de água; 

 Promover o maior afastamento possível aos aglomerados urbanos ao longo da área em 
estudo; 

 Evitar a interferência com concessões mineiras, pedreiras e áreas industriais; 

 Evitar, sempre que possível, o desenvolvimento da LMAT a distâncias inferiores a 500 m de 
superfícies de água que poderão ser utilizadas no combate a incêndios; 

 Evitar, sempre que possível, o atravessamento de áreas agrícolas, especialmente, vinhas. 

 

Da análise efectuada à área de estudo, resultou a proposta para além de um Corredor Base de 

400 m, de cinco corredores alternativos (a que se designaram corredores A, B, C, D e E), tendo em 

consideração a viabilidade ambiental e técnica da linha, minimizando/evitando diversas situações, 

como sejam, o atravessamento de áreas topograficamente acidentadas que inviabilizavam o 

desenvolvimento da linha; a proximidade a áreas urbanas, habitações isoladas, áreas de aptidão 

turística, pedreiras, áreas de maior impacte visual, elementos de valor patrimonial, vinhas e outras 

áreas agrícolas de maior valor, assim como, paralelismos a linhas de água.  

No Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais – Selecção do corredor e da linha e local 

da subestação, apresentado no Volume 5, encontra-se a descrição do Corredor Base e de cada um 

dos corredores alternativos considerados.  

O relatório efectuado constituiu um documento de partida para uma tomada de decisão, 

centrada nas vertentes ambientais, de projecto e de planeamento da própria REN, SA. Atendendo às 

cartas de condicionantes e ordenamento dos PDM’s dos concelhos abrangidos, à informação 

recebida das entidades contactadas, à análise da fotografia aérea e à visita de campo, foi possível 
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evitar as situações de maior condicionamento ou sensibilidade ambiental. Perante as condicionantes 

encontradas foi seleccionado o Corredor da Solução Base com as Alternativas C, D e E como sendo 

o ambientalmente mais favorável para o desenvolvimento da linha, sobre o qual incide o presente 

EIA. No Desenho 4 do Anexo C do Relatório das Grandes Condicionantes Ambientais - Selecção do 

Corredor e Local da Subestação – Volume 5 do EIA é apresentado este corredor. 

Os principais argumentos de natureza técnica, económica e ambiental que influenciaram a 

escolha deste corredor decorreram principalmente da sua viabilidade técnica tendo em consideração 

a orografia acidentada da região, o aproveitamento da servidão de passagem do Ramal de Vila Chã 

Pereiros 2 para Pampilhosa da Serra, a sua menor interferência com áreas agrícolas incluídas na 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), e o facto de evitar a interferência com espaços destinados à 

industria extractiva e com espaços de equipamentos turísticos, para além de efectuar a passagem em 

áreas com menor densidade habitacional. 

A análise efectuada no âmbito deste Relatório, revelou que o corredor seleccionado, embora 

consiga minimizar os impactes previamente identificados, não dispensa uma análise mais detalhada 

de forma a optimizar o traçado final, minimizando tanto quanto possível os potenciais impactes 

ambientais negativos. 
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1.3  -  METODOLOGIA GERAL DO EIA 

O Estudo de Impacte Ambiental agora apresentado, tem por objectivo a análise ambiental do 

traçado da linha de muito alta tensão. O presente projecto encontra-se em fase de projecto de 

execução e foi efectuado com vista ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de 

Impacte Ambiental, bem como a aplicável ao caso de estudo, nomeadamente: 

 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) com a 

última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro; 

 Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril (com as alterações introduzidas pela Declaração de 

Rectificação nº 13-H/2001); 

 Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (RSLEAT – Regulamento de Segurança 

de Linhas Eléctricas de Alta Tensão); 

 Decreto-Lei n.º 29/2006 de 15 de Fevereiro (estabelece as bases gerais de organização do 

Sistema Eléctrico Nacional) e Decreto-Lei n.º 185/95 de 27 de Julho (estabelece o regime 

jurídico de exercício de transporte de energia), alterado pelo Decreto-Lei nº 56/97 de 14 de 

Março; 

 Decreto Regulamentar 56/85, de 6 de Setembro, que tem por base o 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, 

(Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de 

Seccionamento); 

 Portaria 1421/2004, de 23 de Novembro, que regula a autorização municipal inerente à 

instalação e funcionamento das infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios; 

 Regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, criado pelo Decreto-lei nº 93/90, de 19 de 

Março, alterado pelo DL nº 180/2006, de 6 de Setembro (rectificado pelas Declarações de 

Rectificação n.º 75-A/2006, de 3 de Novembro e DL nº 76/2006, de 11 de Novembro), DL 

n.º 203/2002 de 1 de Outubro, DL n.º 79/95 de 20 de Abril, DL n.º 213/92 de 12 de Outubro 

e DL n.º 316/90 de 13 de Outubro;  

 Decreto-lei n.º 196/89 de 14 de Junho, alterado pelo DL n.º 274/92 de 12/12, contemplando 

as disposições legais relativas à Reserva Agrícola Nacional (RAN); 
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 Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

227/98, de 17 de Julho, que define as Áreas Protegidas; 

 Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005 de 24/02, que 

define os Sítios da Rede Natura 2000, as Zonas Especiais de Conservação e as Zonas de 

Protecção Especial; 

 Lei n.º 13/85, de 6 de Julho, que define as áreas de protecção de monumentos nacionais e 

dos imóveis de interesse público; 

 Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro que aprova o Regulamento Geral do Ruído e 

revoga o regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 

de Novembro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 259/2002, de 23 de 

Novembro). 

O objectivo deste estudo é analisar as implicações ambientais de todo o projecto em geral, 

indicando as principais medidas de minimização dos impactes gerados passíveis da sua 

implementação, durante as Fases de Construção, de Exploração e Desactivação (mesmo não se 

prevendo a desactivação da mesma num horizonte temporal próximo).  

A programação da elaboração do EIA incluiu as seguintes duas fases: 

 A 1ª Fase - Identificação e Avaliação de Grandes Condicionantes Ambientais, visando a 

selecção de um corredor de 400 m numa área com maior viabilidade ambiental para 

implantação da Linha “Espariz-Penela” (actualmente designada de Penela-Tábua), da 

Subestação “Espariz” (actualmente designada de Subestação Tábua), e dos desvios das 

Linhas Vila Chã - Pereiros 1 e 2, do Ramal da Linha Vila Chã – Pereiros 2 para Pampilhosa 

da Serra, e da Linha “Espariz-Penela” para a Subestação de “Espariz”. A selecção deste 

corredor terá por base a ligação entre a Subestação de Penela e a Subestação de “Espariz” 

e as indicações dadas nas Condições Especiais que integram o processo de concurso. 

Os trabalhos da primeira fase incluíram análise de cartografia geral e temática, 

nomeadamente dos  Planos Directores Municipais dos concelhos abrangidos pela área em 

estudo, mais concretamente às peças fundamentais que o constituem – as Cartas de 

Ordenamento, de Condicionantes, de Património, da RAN e da REN, bem como o 

respectivo Regulamento, de fotografia aérea, reconhecimentos de campo e recolha de 

informação junto de diversas entidades (organismos da administração central, regional e 

local, ou outros), cujas respostas mais relevantes podem ser consultadas no Anexo B do 

Volume 5 – Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção do Corredor e do 

local da Subestação. 
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 a 2ª fase, correspondente à elaboração do EIA propriamente dito, incidindo sobre o 

corredor de 400 m onde se vai desenvolver a Linha. Em algumas áreas analisadas (como a 

Paisagem, Condicionantes e Ordenamento) optou-se por estudar um corredor mais 

alargado de 1.000 m, tendo por base o corredor dos 400 m seleccionado, de forma a 

contextualizar a linha na envolvente.  Foram realizadas as seguintes actividades, de acordo 

com o esquema indicado na Figura 1.2: 

- Delimitação da área de estudo a partir da análise, quer das características do 

projecto, quer das características do ambiente; 

- Recolha de dados e informação: in situ, através de trabalho de campo;  

- Análise de ortofotomapas, complementando e actualizando os dados existentes, 

nomeadamente os relativos à cartografia da ocupação actual. 

- Caracterização do ambiente afectado pelo projecto a partir dos dados e informações 

obtidos. Foram considerados relevantes nestas análises os seguintes parâmetros 

ambientais: 

- Factores Físicos (optou-se por reunir nesta análise o Clima, a Geologia e 

Geomorfologia, os Solos e a Hidrologia e Hidrogeologia, uma vez que são 

descritores sobre os quais o projecto em análise não deverá induzir 

impactes negativos significativos, mas cuja caracterização é importante em 

termos de conhecimento do território atravessado pela linha de alta tensão); 

- Qualidade do Ambiente (também neste capítulo se optou por agrupar 

os descritores ambientais Qualidade da Água, Qualidade do Ar e 

Ambiente Sonoro, pelas mesmas razões já descritas no ponto anterior); 

- Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna); 

- Património Cultural; 

- Paisagem; 

- Usos do Solo, Condicionantes e Ordenamento do Território; 

- Componente Social (com um subcapítulo de Identificação de Riscos 

Ambientais). 

- Previsão da evolução da área na ausência de projecto; 
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- Identificação, Previsão e Avaliação dos impactes, para a fase de construção, 

exploração e desactivação da nova Linha sobre o meio ambiente em função dos 

parâmetros anteriormente considerados. São avaliados igualmente os impactes 

cumulativos com outros projectos; 

- Apresentação dos programas de monitorização previstos para os diferentes 

descritores, nas fases de construção, exploração e desactivação; 

 

Figura 1.2 - Metodologia-Geral do EIA. 
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- Finalmente, é apresentada uma análise conclusiva do Estudo de Impacte 

Ambiental, apoiada num quadro-síntese de impactes ambientais e que inclui as 

medidas de mitigação dos impactes negativos identificados e de potenciação dos 

impactes positivos. 

A análise de impactes foi elaborada sempre que possível, tendo por base os parâmetros que 

se apresentam de seguida, tendo em consideração a especificação técnica da REN, S.A. 

(EQPJ/ET/DIA07). A análise é sobretudo qualitativa, tendo-se classificado os impactes segundo as 

classes definidas para cada parâmetro: 

 Tipo de incidência – Classificam-se em impactes negativos e positivos; 

 Efeito – directo, advém das actividades inerentes à implementação, exploração ou 

desactivação da Linha; Indirecto, desencadeado pelas actividades inerentes à 

implementação, exploração ou desactivação do projecto de investimento, sem contudo 

derivar directamente das acções decorrentes da implementação, exploração ou 

desactivação da Linha;  

 Duração – Refere-se à duração previsível de um determinado tipo de impacte. São 

considerados impactes instantâneos (reduzido), médios e permanentes; 

 Intensidade – reflecte a grandeza do impacte – são classificados em impactes reduzidos, 

moderados e elevados; 

 Escala (âmbito espacial) - Serão classificados em impactes de influência pontual, 

confinados à instalação ou não confinados; 

 Probabilidade de ocorrência -  Refere-se à probabilidade de ocorrência de determinado 

impacte. São classificados em remotos, pontuais, contínuos; 

 Detecção – Capacidade de assinalar a ocorrência de um impacte: com meios humanos, 

com recurso a meios simples ou com recurso a meios sofisticados; 

 Capacidade de resposta – Disponibilidade de meios para intervir no impacte ou no 

aspecto que lhe está subjacente – Considera-se imediata, não imediata, ou inexistente 

ou remota; 

 Reversibilidade - Tem a ver com a capacidade de repor a situação inicial. Consideram-se 

impactes mitigáveis (por acção humana), reversíveis (por acção da natureza) e 

irreversíveis. 
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A classificação quantitativa dos impactes foi efectuada no capítulo 9.1.9 (Quadro síntese de 
impactes), atribuindo-se os seguintes valores, consoante a classificação: 

Duração Intensidade Escala Prob. de 
ocorrência Detecção Cap. de 

resposta Reversibilidade Valor 

Instantânea Reduzida Pontual Remota Meios 
humanos Imediata Reversível 1 

Média Moderada Confinado à 
instalação Pontual Meios 

simples 
Não 

imediata Mitigável 3 

Permanente Elevada Não confinado Contínua Meios 
sofisticados 

Inexistente 
ou remota irreversível 5 

 

No que respeita à significância, isto é, a importância atribuída à alteração no ambiente em 

termos de bem estar humano, os impactes são classificados não significativos, moderadamente 

significativos e significativos. A classificação quanto à significância é atribuída a partir da soma 

dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados: 

 Impactes positivos (considerando a duração, intensidade, escala e probabilidade de 

ocorrência): 

- Significativos – quando a pontuação ultrapassa os 17 valores; 

- Moderadamente significativos – quando a pontuação se situa entre os 11 e os 17 

valores; 

- Não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 11 valores.  

 Impactes Negativos (considerando todos os parâmetros): 

- Significativos – quando a pontuação ultrapassa os 22 valores; 

- Moderadamente significativos – quando a pontuação se situa entre os 19 e os 22 

valores; 

- Não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 19 valores.  

No que respeita ao esquema metodológico geral aqui descrito, cada descritor ambiental segue 

a metodologia específica de cada assunto abordado, sendo indicado em cada capítulo, e sempre que 

se justifique, qual a metodologia adoptada e respectiva fundamentação técnico-científica. 

Com o objectivo de expor toda a informação recolhida e trabalhada ao longo da elaboração do 

estudo, o presente EIA é composto pelos seguintes volumes:  

 Volume 1 - Resumo Não Técnico, resumo do EIA em linguagem não técnica, por forma a 

facilitar a sua consulta pelo público. Este documento apresenta a identificação do dono da 

obra e a entidade responsável pelo EIA, objectivo do projecto e descrição sumária do 
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mesmo, descrição dos elementos significativamente afectados, integrada com a descrição e 

avaliação dos principais impactes e das medidas de minimização e/ou compensação. 

 Volume 2 - Relatório Síntese, do qual faz parte o presente documento, resumindo toda a 

informação relevante para a decisão; 

 Volume 3 – Peças Desenhadas, contendo todos os desenhos que ilustram o referido no 

Relatório Síntese; 

 Volume 4 - Anexos Técnicos, contendo todos os elementos considerados 

complementares da informação;  

 Volume 5 - Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais - Selecção do Corredor e do 

Local da Subestação; 

 Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental, onde são apresentadas as directrizes 

para a concretização deste plano pelo respectivo empreiteiro.  

Considerando as especificações técnicas da REN, SA (EQPJ/ET/DIA07), é importante referir 

que para o projecto de linhas aéreas de muito alta tensão existe uma hierarquização dos descritores. 

Assim, consideram-se três grupos de classificação: factores muito importantes (Solos, Usos dos 

Solo, Condicionantes e Ordenamento do Território; Componente Social; Sistemas Ecológicos; 

Ambiente Sonoro; Paisagem; Património Construído, Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico); 

factores importantes (Geologia, Geomorfologia e Sismicidade); factores pouco importantes 

(Clima, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, Qualidade da Água). 

Dadas as características específicas deste tipo de projectos, não foi preconizado um Projecto 

de Medidas de Minimização para a Integração/Recuperação Paisagística. Efectivamente, uma vez 

que existe um regime de servidão, em que não há expropriações (os terrenos onde se desenvolve o 

projecto não são propriedade da REN, S.A.), não se considera necessário o desenvolvimento de um 

projecto deste tipo. Por outro lado, é de referir que quer a metodologia preferencialmente seguida de 

estabelecimento do traçado em encostas e não em cumeadas, quer a utilização de estruturas 

treliçadas e não opacas, contribui significativamente para a atenuação dos impactes na paisagem. 
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2  -  JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
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A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. pretende licenciar e construir uma nova Linha de Muito 

Alta Tensão a 220 kV, ligando a futura Subestação de Penela, com projecto aprovado, a uma nova 

Subestação, também a licenciar e construir pela REN, SA, a localizar na freguesia de São João da 

Boa Vista, concelho de Tábua, implicando a realização do desvio das linhas Vila Chã - Pereiros 1 e 2, 

e do Ramal da linha Vila Chã – Pereiros 2 para Pampilhosa da Serra, para a referida subestação.  

A  nova linha Penela-Tábua ficará integrada no eixo a 220 kV que se estende desde a zona 

fronteira do rio Douro, atravessando o interior  centro, até às proximidades de Coimbra. 

Este  projecto de investimento  da  REN,S.A., juntamente com o da nova subestação de  

Tábua, irá permitir o reforço da estrutura da RNT actualmente existente neste eixo, criando condições 

adequadas para a recepção e escoamento  da  energia  resultante  das novas energias      renováveis 

de todo o interior norte e centro, em particular, a proveniente dos potenciais eólicos situados na Serra 

do Açor e falda  norte da Serra da Estrela. 

A construção desta nova ligação contribuirá, mais especificamente, para o  

descongestionamento das duas linhas  de  220  kV do eixo Tábua-Pereiros, conduzindo a  melhores 

condições e garantia para o transporte  dos  volumes  de  energia  que passam neste eixo, onde se 

incluem  os  originários  das centrais hidroeléctricas localizadas no Douro Internacional  e  os  

resultantes  das  trocas  internacionais realizadas nas interligações do Douro Internacional. 

Refere-se  ainda  que  este  reforço de rede faz parte do “Plano de Reforço Específico da RNT  

até 2010 para Recepção de Produção em Regime  Especial”, o qual, como o seu nome indica, foi 

criado com o  intuito de dotar a RNT da estrutura necessária à recepção dos montantes  de  energias 

renováveis, eólica na sua grande maioria, consignados nos objectivos nacionais até 2010  para este 

tipo de energia. 
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3  -  CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 
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3.1  -  ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

3.1.1  -  LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O território em estudo insere-se na NUT III – Pinhal Interior Norte, inserido na NUT II – Centro. 

Os concelhos abrangidos são Penela, Góis, Arganil e Tábua, no distrito de Coimbra; e os concelhos 

de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra e Pedrógão Grande no distrito de Leiria (Figura 3.1). 

O corredor da LMAT Penela – Tábua desenvolve-se assim, nos seguintes concelhos e 

respectivas freguesias, como se pode observar na Figura 3.2: 

 Concelho de Tábua: freguesias de São João da Boavista, Espariz, Pinheiro de Côja e Meda 

de Mouros; 

 Concelho de Arganil: freguesias de Côja, Folques, Arganil, Celavisa; 

 Concelho de Góis: freguesias Colmeal, Cadafaz, Alvares; 

 Concelho de Castanheira de Pêra: freguesia de Castanheira de Pêra; 

 Concelho de Pedrógão Grande: freguesias de Pedrógão Grande, Vila Facaia; 

 Concelho de Figueiró dos Vinhos: freguesias de Campelo, e Aguda; 

 Concelho de Penela: freguesias de Cumeeira, Penela (S. Miguel). 

A Linha com cerca de 66 km de extensão apresenta 170 apoios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Localização do projecto - NUT II – Centro e NUT III – Pinhal Interior Norte 
 

Concelhos abrangidos pelo projecto 
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Figura 3.2 - Localização do projecto – concelhos e freguesias 

3.1.2  -  ÁREAS SENSÍVEIS 

De acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a última redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, são consideradas como “Áreas sensíveis”: 

 Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho; 
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 Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção 

especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das 

Directivas n.ºs 79/409/CEE e 92/43CEE; 

 Áreas de protecção de monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas 

nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho.  

O corredor dos 400 m em estudo, e a Linha em particular, não interferem com áreas sensíveis 

do ponto de vista da conservação da natureza classificadas ao abrigo da legislação em vigor.  

Na região envolvente destaca-se a existência de: 

 duas Áreas Protegidas – Serra da Estrela e Serra do Açor: 

 e quatro Sítios da Rede Natura 2000 - Carregal do Sal (1ª Fase), Serra da Lousã (2ª fase), 

Serra de Sicó Alvaiázere (2ª fase) e Complexo do Açor (2ª fase). 

Embora sem estatuto legal ainda estabelecido, não se verifica a ocorrência de IBA’s – 

Importance Bird Area na envolvente da Linha em estudo, estando a mais próxima a IBA da Serra da 

Estrela a cerca 16,5 km. 

Note-se, como já foi referido no capítulo 1.2 – Antecedentes, que o corredor actualmente em 

estudo resultou de progressivos ajustes visando a minimização da afectação das diversas 

condicionantes identificadas no território, entre as quais se destacaram naturalmente as áreas com 

sensibilidade ecológica.  

Relativamente ao património cultural, não é atravessado nenhum sítio classificado pelo 

projecto em estudo. 
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Figura 3.3 - Localização do projecto face às áreas sensíveis (Fonte: SIPNAT,  Instituto de Conservação da Natureza) 

3.1.3  -  PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A nível regional, o território em estudo encontra-se abrangido pelo Plano de Bacia Hidrográfica 

do Tejo (Decreto Regulamentar n.º 18/2001 de 7 de Dezembro) e pelo Plano de Bacia Hidrográfica 

do rio Mondego (Decreto Regulamentar n.º 9/2002 de 1 de Março). 

Os planos de ordenamento a nível local são constituídos pelos Planos Directores Municipais 

(PDM), a saber:  

 Concelho de Tábua: PDM de Tábua (Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/94, de 28 

de Outubro) em fase de revisão; 

 Concelho de Arganil: PDM de Arganil (Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/95 de 

21 de Novembro); 

 Concelho de Góis: PDM de Góis (ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

41/2003, de 26 de Março); 

 Concelho de Castanheira de Pêra: PDM de Castanheira de Pêra (Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 84/94 de 20 de Setembro); 
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 Concelho de Figueiró dos Vinhos: PDM de Figueiró dos Vinhos (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 11/95, de 10 de Fevereiro); 

 Concelho de Pedrógão Grande: PDM de Pedrógão Grande (Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 135/95 de 11 de Novembro); 

 Concelho de Penela: PDM de Penela (Resolução de Conselho de Ministros n.º 40/93 de 17 

de Maio). 

Não se prevê a interferência com áreas sujeitas a planos de ordenamento de nível local - 

Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU) – com incidência nos concelhos envolvidos 

no projecto. 

3.1.4  -  CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

A zona de implantação do projecto apresenta diversos tipos de condicionantes e servidões e 

restrições de utilidade pública, ao nível da protecção de infra-estruturas, equipamentos e recursos 

naturais das quais se salientam as mais relevantes: 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Infra-Estruturas lineares (Linhas de alta tensão, Vias rodoviárias); 

 Área concessionada por contracto de prospecção e pesquisa de recursos minerais. 

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública serão abordadas em capítulo 

próprio - Capítulo 4.6 e 6.6 – Uso do Solo, Ordenamento e Gestão do Território. 

3.1.5  -  IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES LEGAIS E REGULAMENTARES 

O Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, define distâncias mínimas dos condutores 

ao solo, às árvores, aos edifícios, às vias ferroviárias e rodoviárias e a outras linhas aéreas. No 

Projecto são seguidos os critérios da REN, S.A., cujas distâncias são superiores às mínimas 

regulamentares, aumentando-se o nível de segurança e criando-se uma servidão menos 

condicionada. No Quadro 3.1 apresenta-se os valores das distâncias mínimas fixados no RSLEAT e 

os adoptados pela REN, S.A., para a presente linha. 
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Quadro 3.1 - Distâncias mínimas dos condutores a obstáculos (metros) 

 Valores a Adoptar Mínimos (RSLEAT) 
Distância ao solo 12,00 7,10 
Distância a outras linhas eléctricas 5,00 (a) 5,00 (a) 
Distância a edifícios 6,00 4,70 
Distância a árvores 5,00 3,70 
Distância a estradas 12,00 8,50 

Não electrificadas 12,00  8,50 
Distância a vias-férreas 

Electrificadas      15,00 (a) 14,00 
Outras linhas aéreas        5,00 (a)   5,00 
(a) considerando o ponto de cruzamento a 300 m do apoio mais próximo 

No presente projecto foram adoptadas, nomeadamente, as distâncias mínimas ao solo e outros 

obstáculos nas condições de flecha máxima (t = 85ºC) para este tipo de linha. 

O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma 

servidão administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, que constitui a zona de 

protecção, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas actividades. 

A construção de edifícios e a plantação de espécies de crescimento rápido, ficam assim 

condicionadas à garantia das distâncias mínimas de segurança decorrentes da servidão. 

Relativamente aos aspectos técnicos regulamentares e/ ou normativos, entre outros, observa-

se o seguinte: 

 no âmbito nacional: 

- RSLEAT – Regulamento de Segurança de Linhas eléctricas de Alta Tensão (Dec-
Reg. 1/92); 

- Circulares dos Serviços de Aviação Civil; 

- Circulares dos Serviços de Hidráulica; 

- Regulamento de Protecção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

- Servidões Administrativas; 

 no âmbito internacional: 

- Efeitos de Campos Electromagnéticos; 

- Tensões Induzidas; 

- Perturbações Radioeléctricas; 

- Ruído Acústico; 

- Critérios de Funcionamento da Linha em Regime de Curto-circuito. 

Este tema será desenvolvido em capítulo específico. 



  
 

LMAT Penela - Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     23  

3.2  -  DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO 

3.2.1  -  ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DA LINHA 

A construção da nova linha envolve as actividades que se descrevem de seguida. 

• Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material 

No caso das linhas da REN, S.A. a construção é adjudicada aos instaladores qualificados 

apenas depois de obtida a licença de estabelecimento. Os fornecimentos de todos os materiais e 

equipamentos são da responsabilidade do adjudicatário da obra. 

De acordo com os procedimentos da REN, S.A. o adjudicatário da construção apresenta a 

localização e projecto de estaleiro em que estabelece todas as disposições relativas à 

implementação das instalações de apoio à execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoio e 

das infra-estruturas provisórias (água, esgotos, electricidade, telefones). Se for caso disso, o projecto 

deve referir as disposições relativas às instalações sociais, designadamente dormitório e refeitório. O 

estabelecimento do estaleiro ou estaleiros apenas são autorizados pela REN, S.A. após a sua 

aprovação (localização e projecto). 

Geralmente são propostos para estaleiro, locais que possuam já infra-estruturas, ainda que 

provisórias, de água, esgotos, electricidade e telefones. A REN, S.A. não aprova estaleiros em locais 

que não possuam já estas condições ou que não sejam favoráveis ao seu estabelecimento. 

Os estaleiros devem localizar-se preferencialmente em armazéns já existentes, em espaços de 

uso industrial, em locais de antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e de reduzido 

coberto vegetal. Refira-se que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por armazéns 

existentes, devem ser localizados obedecendo aos seguintes requisitos: 

1 - Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água; 

2 - Locais que não constituam leitos de cheia; 

3 - Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional; 

4 - Locais não classificados como de uso agrícola, de acordo com o ordenamento definido 

nos Planos Directores Municipais; 

5 - Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional; 

6 - Locais não definidos como áreas de protecção do património cultural; 

7 - Locais não definidos como sítios da Rede Natura 2000; 

8 - Locais com declive reduzido; 
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9 - Locais próximos de vias de comunicação; 

10 - Locais situados a distância superior a 500 m de aglomerados populacionais (de acordo 

com o ordenamento definido nos Planos Directores Municipais); 

11 - Locais que não constituam montados de sobro ou azinho; 

12 - Locais que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico ou 

paisagístico; 

13 - Locais que não tenham grande acessibilidade visual e, ou, com grande número de 

observadores potenciais. 

Os materiais e equipamentos que estão temporariamente localizados nos estaleiros são os 

seguintes: 

 Postes desmontados e embalados; 

 Embalagens contendo isoladores; 

 Bobinas de cabos; 

 Embalagens contendo acessórios dos cabos e das cadeias; 

 Varões de aço para as armaduras dos maciços de fundação; 

 Viaturas; 

 Retro-escavadoras adequadas à realização de covas de pequenas dimensões com paredes 

verticais; 

 Equipamentos para manobra de cabos; 

 Equipamentos de topografia; 

As embalagens referidas são geralmente de madeira, excepto no caso dos apoios, em que as 

embalagens são as próprias peças cintadas com fitas de aço. É obrigação contratual do adjudicatário 

da construção a recolha de todas as embalagens vazias assim como a limpeza do estaleiro e dos 

locais de construção em toda a extensão da linha. 

O betão das fundações (directas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes na 

área, e transportado directamente para os locais das fundações.  

Todas as viaturas são abastecidas directamente nos postos de venda de combustíveis pelo 

que também não existem em estaleiro depósitos significativos de combustíveis ou lubrificantes. As 

pequenas quantidades destes produtos existentes em estaleiro são específicas dos equipamentos 

próprios da montagem de linhas, designadamente máquinas para execução de uniões e para tracção 

e frenagem de cabos. 
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Contratualmente não é permitido ao adjudicatário executar em estaleiro reparações nos 

materiais e equipamentos da linha em construção. A resolução das eventuais falhas deste tipo passa 

pela devolução dos componentes defeituosos ao fabricante e pela sua substituição por componentes 

novos. Por este motivo também não existem em estaleiro instalações e produtos para maquinagem e 

tratamento das peças dos apoios ou dos outros componentes da linha em construção. 

• Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos 

Poder-se-á prever a necessidade de abertura de novos caminhos para aceder aos locais de 

alguns apoios, dado que a região atravessada nem sempre apresenta uma rede complexa de vias 

rodoviárias, de âmbito local, regional ou nacional. A abertura de novos acessos é acordada com os 

respectivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia 

(após as colheitas, por exemplo). Os acessos eventualmente criados, caso não representem uma 

mais valia para as acessibilidades locais e tenham o acordo dos proprietários, deverão ser 

eliminados, repondo-se a situação anterior à sua implantação. 

• Desmatação 

De acordo com as disposições da REN, S.A. para este projecto, a linha está projectada por 

forma a garantir uma distância livre mínima de 8 metros entre os condutores e as espécies arbóreas.  

No atravessamento de zonas de arvoredo mais extensas, constituídas por pinhal ou eucaliptal, 

prevê-se o abate dos que à data da construção da linha apresentem distâncias aos condutores 

inferiores a 8 m. Deverão de igual modo ser consideradas as áreas afectadas durante a fase de 

construção dos apoios, que incluirão as áreas de trabalho ocupadas pela grua, aquando da elevação 

de cada um dos apoios, sendo de considerar, por norma de acordo com a REN, SA, uma área de 400 

m2 por apoio, assim como, a eventual área associada aos acessos. 

Nos locais de implantação de alguns apoios poderá ser necessário proceder ao abate de 

arvoredo ou ao arranque da vegetação nas áreas a ocupar pelas fundações. Refira-se, a propósito, 

que a localização dos apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer caso a caso com 

os proprietários. 

• Abertura da faixa de protecção (ou de segurança) 

Através da análise da topografia do terreno, das espécies existentes, da qualidade florestal das 

estações, altura da linha (no perfil) e dos trabalhos a executar, deve ser estabelecida a largura da 

faixa de protecção, parcela a parcela, que permita a realização dos trabalhos de instalação da linha e 

que assegure a manutenção das condições de protecção previstas no Dec. Regulamentar nº 1/92, de 

18 de Fevereiro, por um período mínimo de 4 anos.  
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Normalmente esta faixa corresponde a um corredor de 45 m de largura máxima, limitado por 

duas rectas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde pode proceder ao corte ou 

decote das árvores que for suficiente para garantir a distância mínima referida no Dec. Regulamentar 

nº 1/92, de 18 de Fevereiro.  

• Marcação e abertura de caboucos 

Os volumes de escavação e de betão das fundações dos apoios neste projecto totalizam cerca 

de 6.380,746 m3 e 1.598,734 m3, respectivamente. O volume de terras sobrantes será espalhado em 

torno de cada apoio para regularização do terreno. Salienta-se o facto deste volume se distribuir por 

170 apoios, ao longo dos cerca de 66 km de linha em estudo. 

• Construção dos maciços de fundação e montagem das bases 

Inclui a instalação da ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local. Como acima 

referido, o betão das fundações (directas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes na 

região e transportado directamente para os locais das fundações. 

• 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 onde se faz a montagem do apoio, que é depois levantado, por módulos, com o auxílio de 

gruas. 

• Colocação dos cabos 

Envolve as seguintes acções: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos 

condutores e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca são arrastados pelo solo. O 

desenrolamento será sempre executado com equipamento de desenrolamento em tensão mecânica 

dos cabos, e feito de maneira a que não haja contacto directo dos cabos com o solo, e/ou 

escorregamento sobre objectos ou superfícies susceptíveis de lhe causarem dano; para este efeito 

serão empregues protecções adequadas. 

No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas 

aéreas, linhas telefonónicas etc, são montadas estruturas portificadas, para protecção daqueles 

obstáculos. As referidas estruturas devem ser espiadas com cabo de aço adequado. 
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• Colocação dos dispositivos de balizagem aérea 

Estes dispositivos incluem sinalização para aeronaves. Tendo em atenção o disposto na 

Circular 10/03, de 6 de Maio, do INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil, a balizagem aérea será 

feita através de esferas, alternadamente de cor branca e laranja internacional, com diâmetro de 600 

mm, espaçadas de cerca de 60 m e dispostas em ziguezague nos dois cabos de guarda 

sensivelmente segundo a horizontal; deste modo, as projecções ortogonais das bolas sobre um plano 

vertical paralelo à linha ficarão a cerca de 30 metros uma das outras. A balizagem luminosa será 

colocada nos cabos condutores superiores e junto aos apoios de acordo com o especificado na 

referida circular. 

3.2.2  -  PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LINHA 

Durante o período de funcionamento da linha têm lugar acções programadas de inspecção e 

vistoria feitas, quer por terra, quer por helicóptero. Neste último caso a linha é videogravada com 

câmaras de termovisão para detecção de defeitos.  

Na fase de exploração 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. Prevê-

se que seja apenas necessário proceder ao abate e controle periódico de eucaliptos e 

pinheiros nalgumas zonas do traçado. O desenvolvimento de outras espécies 

características desta zona, oliveiras, árvores de fruto e vinha, em geral está garantido pelas 

distâncias livres asseguradas sob os condutores; 

 Recuperação de galvanização; 

 Lavagem de isoladores, só justificada em situações de elevada poluição industrial ou por 

poeiras ou de influência salina. Nestes casos, pouco prováveis no projecto em análise, 

procede-se à lavagem com jactos de água desmineralizada através de meios aéreos; 

 Reparação/substituição de elementos da linha. 

3.2.3  -  DESACTIVAÇÃO DA LINHA 

Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa não sendo possível prever, com rigor, uma 

data para a sua eventual desactivação. Não é previsível o abandono do corredor da linha, sendo 

intenção da REN, S.A. proceder às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a 

evolução tecnológica aconselhem. 
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De acordo com o princípio seguido pela REN, SA o estabelecimento das linhas eléctricas é 

sempre precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados. Também na desmontagem 

é seguido este princípio com dois objectivos fundamentais, a saber: 

 Definir em cada caso as condições da desmontagem dos apoios incluindo fundações 

(normalmente até 80 cm de profundidade); 

 Estabelecer o montante a pagar, pela REN, S.A, por eventuais prejuízos causados nas 

propriedades pelos trabalhos de desmontagem.  

Uma vez estabelecido o acordo com os proprietários, a desmontagem das linhas decorre pela 

ordem a seguir indicada : 

 Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 

 Desmontagem das cadeias de isoladores; 

 Desmontagem dos apoios e respectivas fundações. 
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3.3  -  PROTECÇÃO DO AMBIENTE, SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE 

3.3.1  -  PROTECÇÃO DO AMBIENTE 

Com base nas medições efectuadas em subestações da REN, S.A. em exploração, prevêem-

se na vizinhança dos equipamentos e ligações AT de 220 kV, à cota de 1,8 m, os valores máximos 

dos campos eléctricos de 2,69 kV/m a cerca de 12 metros do eixo da linha.  o campo magnético 

máximo a cerca de 0 metros do eixo da linha, tem o valor de 12,61 µT. Este valor decai rapidamente 

e a 20 m do eixo da linha já é apenas de 3,245 µT. 

Os valores representados ficam muito aquém das recomendações da ICNIRP, que apontam 

para 30 kV/m e 5000 µT, como valores limite a estabelecer para trabalhadores expostos durante 

algumas horas diárias, tendo em consideração a Portaria 1421/2004, de 23 de Novembro. 

O efeito de coroa consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar ionizado, 

provocado pela presença de campo eléctrico intenso na vizinhança dos condutores de alta tensão. 

Manifesta-se pela presença de uma luminescência de fraca intensidade, ruído audível característico 

de natureza crepitante e interferências radioeléctricas, sendo responsável ainda por perdas de 

energia e formação de ozono. O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas 

ligações de AT procurará sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende 

fortemente das condições ambientais, sendo proporcional à percentagem de humidade. Refira-se que 

o envelhecimento dos condutores favorece a redução do efeito de coroa. 

Refira-se que a REN, S.A. é uma empresa certificada pela Norma ISO 14001 e apresenta um 

Manual de Boas práticas Ambientais que deverá ser seguido por todos os seus colaboradores, 

afectos às diversas actividades da empresa, o qual apresenta um conjunto de medidas para a 

minimização da contaminação de solos e recursos hídricos, para o correcto manuseamento de 

produtos perigosos, e medidas que visam a protecção de áreas protegidas e a gestão sustentada de 

recursos. 

3.3.2  -  SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 

Na realização das fases de projecto e construção da Linha foram e serão observadas, quer as 

normas nacionais e internacionais de âmbito electrotécnico (CEI – Comissão Electrotécnica 

Internacional), quer as normas e procedimentos decorrentes do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS) implementado pela REN, SA, o qual resultou de uma 

integração dos Sistemas de Gestão da Qualidade (NP EN ISO 9001:2000), do Sistema de Gestão 

Ambiental (Norma NP EN ISO 14001:2004), e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho (Normas OHSAS 18001:1999/NP 4397:2). 
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3.4  -  PRINCIPAIS EMISSÕES POLUENTES 

3.4.1  -  PRINCIPAIS EMISSÕES POLUENTES DURANTE AS ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO  

A construção de linhas da Rede Nacional de Transporte não origina emissões poluentes 

significativas dado tratar-se, no essencial, de operações de montagem de elementos pré-fabricados e 

normalizados, designadamente apoios, cadeias de isoladores, cabos e respectivos acessórios, 

ligações à terra e betão proveniente de centrais licenciadas. Assim, as emissões poluentes deste tipo 

de instalação durante a construção são as inerentes à utilização de veículos de transporte, à abertura 

das covas das fundações ou ao corte ou decote do arvoredo. 

3.4.2  -  PRINCIPAIS EMISSÕES POLUENTES DURANTE A FASE DE EXPLORAÇÃO/REMODELAÇÃO 

Na fase de exploração são previsíveis as seguintes emissões poluentes: 

 emissão de ozono (efeito de coroa) – já descrito no capítulo 3.3.1; 

 ruído acústico - já descrito no capítulo 3.3.1. 

Refira-se, ainda, o campo eléctrico e magnético criado pelo transporte de energia eléctrica 

(capítulo 3.3.1).  

3.4.3  -  PRINCIPAIS EMISSÕES POLUENTES DURANTE AS ACTIVIDADES DA FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Na fase de desactivação, a desmontagem da linha em análise, deverá originar emissões 

poluentes semelhantes às apresentadas para a fase de construção, já que será necessária a 

instalação de estaleiros/parques de materiais. De facto, durante a desmontagem dos maciços de 

fundação, ocorrerá a circulação de veículos e funcionamento de equipamentos. 

É de referir que o transporte de equipamentos, de materiais e de resíduos implica uma 

densidade de tráfego insignificante.  

Por outro lado refira-se que a maquinaria deve obedecer ao Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de 

Março, pelo que o ruído produzido pela mesma é reduzido. 

Relativamente a resíduos produzidos nesta actividade, refira-se que os materiais 

provenientes da montagem dos apoios e respectivas fundações, constituídos por cantoneiras, chapas 

e parafusos em aço, serão recolhidos pelo adjudicatário, a quem cumpre a recolha de todos os 

resíduos produzidos e posterior encaminhamento para um dos pontos centralizados de recolha 

definidos pela REN conforme a Especificação Técnica – 003 – Gestão de Resíduos Industriais em 

Obras da REN (Anexo C2.1 no Volume 4). Exceptuam-se alguns resíduos que pela sua quantidade, 
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perigosidade e dificuldade de transporte, terão de ser recolhidos nos locais de produção, 

nomeadamente os óleos usados. 

Os cabos, isoladores e apoios danificados serão recolhidos pela equipa de manutenção.  

Refira-se, que o adjudicatário será inteiramente responsável pelos resíduos transportados, 

desde a saída do estaleiro até ao local de recolha da REN, S.A., e no caso de acidente no transporte 

de resíduos o adjudicatário deverá informar de imediato a REN, S.A.. 

A gestão de resíduos é desenvolvida em capítulo específico no Estudo de Impacte Ambiental – 

capítulo 4.2 - Qualidade do Ambiente. 
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3.5  -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJECTO 

3.5.1  -  ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA LINHA 

Do ponto de vista técnico, o Projecto é constituído pelos seguintes elementos estruturais:  

 apoios e respectivos conjuntos sinaléticos; 

 cabos condutores e de guarda, respectivos acessórios e amortecedores de vibração; 

 cadeias de isoladores e acessórios; 

 circuito de terra. 

Foram considerados na elaboração do projecto os seguintes pressupostos: 

 Apoios metálicos normalizados do tipo “CW”; 

 3 Cabos condutores por circuito do tipo ACSR 485 (ZEBRA) – 484.48 mm2 de secção, 

correspondendo a um cabo condutor/fase; 

 2 Cabos de guarda: um do tipo ACSR 130 (GUINEA) – 127.24 mm2 de secção e outro do 

tipo “OPGW” com características mecânicas e eléctricas idênticas; 

 Isoladores: U160BS (CEI-60305) 

 Cadeias de isoladores e acessórios adequadas aos escalões de corrente de defeito de 

40,0kA 

 Fundações para os apoios constituídas por 4 maciços independentes, em betão; 

 Circuitos de terra dos apoios, definidos de acordo com as características dos locais de 

implantação dos apoios. 

 

Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas, em aço, formadas por 

cantoneiras de abas iguais e chapas, ligadas por aparafusamento, com todos os elementos 

constituídos zincados a quente, por imersão.  

Os apoios CW utilizados encontram-se licenciados como elementos tipo das linhas da RNT 

para a utilização de condutores ZAMBEZE e cabos de guarda DORKING em 220 kV e os apoios do 

tipo MT encontram-se licenciados para a utilização de condutores ZEBRA e cabos de guarda de aço 

para 220 kV. 

Consoante a topografia do terreno e os obstáculos a vencer, o projecto considera apoios com 

diferentes alturas. No Anexo A1 incluem-se as silhuetas dos apoios contendo as respectivas 

alturas e dimensões máximas ao nível do solo.  
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Do ponto de vista eléctrico, o cálculo efectuado para os postes CW, com os cabos condutores 

dispostos segundo a sequência de fases adoptada e para a tensão nominal da linha (220 kV), conduz 

ao campo eléctrico crítico de 15,317 kV/cm. 

As fundações dos apoios das famílias tipo “CW” montados nesta linha, são constituídas por 4 

maciços independentes de betão, formados por uma sapata quadrada e chaminé prismática 

envolvendo o montante da base, cujo aspecto típico se ilustra no Anexo A1.  

Os dois cabos de guarda que equipam a linha são sustentados pelos braços superiores das 

estruturas do apoio, dispondo-se em esteira horizontal e simetricamente em relação ao eixo da linha, 

a um nível de 3,2 metros acima dos pontos de fixação dos equipamentos de suspensão no braço 

superior ou de 4,0 metros acima dos ponto de fixação dos equipamentos de amarração dos cabos 

condutores. A distância entre os dois cabos de guarda é de 6,6 metros nos apoios de suspensão e de 

7,7 metros nos apoios de amarração. 

Na fase de piquetagem são detectadas as situações que serão objecto de dimensionamento 

específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro caso trata-se da adaptar o apoio 

ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou maciços de configuração especial, no segundo caso 

trata-se de verificar e/ou redimensionar os maciços face aos valores que as grandezas acima 

referidas apresentam nos locais de implantação. 

Em cada apoio existe a seguinte sinalização, claramente visível do solo: 

 Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o n.º de 

ordem do apoio na linha; 

 Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento 

responsável; 

As chapas acima referidas encontram-se normalizadas pela REN, SA. Para inspecções aéreas 

ao traçado da linha foram colocadas, de 10 em 10 postes chapas do tipo “C” LD30390 com a 

identificação do número do apoio. 

Os cabos condutores e de guarda a utilizar são de alumínio-aço com a designação de ACSR 

485 (ZEBRA) e ACSR 130 (GUINEA). 

A linha será equipada com dois cabos de guarda, um de alumínio-aço com a designação de 

ACSR 130 (GUINEA) e outro do tipo OPGW. 

Tendo em conta as características do traçado da presente linha no que se refere à poluição – 

poluição ligeira/média, os isoladores utilizados foram em vidro temperado do tipo “U160BS”. 

As cadeias de isoladores a utilizar na presente linha obedecem aos parâmetros utilizados nas 

linhas da REN, SA para este nível de tensão. 
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 Todas as cadeias de isoladores utilizadas na linha (suspensão simples, suspensão dupla e 

amarração dupla) serão equipadas com fiadas de 14 isoladores do tipo “U160BS”. 

Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra adequados, de 

forma a obterem-se valores convenientes para as respectivas resistências de terra. 

Na análise do projecto, foram consideradas as zonas de gelo existentes na região. Na 

definição destas zonas foi seguido um critério conservador e assim foram incluídas nesta 

classificação não apenas as zonas de cota superior a 600 metros mas também as zonas 

imediatamente vizinhas de forma a limitar o número de apoios em amarração, evitando deste modo a 

ocorrência de diferenças de tracções significativas entre vãos adjacentes. 

3.5.2  -  BALIZAGEM AÉREA 

3.5.2.1  -  Sinalização para Aeronaves 

Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto Nacional de 

Aviação Civil, a balizagem aérea será feita através de esferas, alternadamente de cor branca e 

laranja internacional, com diâmetro de 600 mm, espaçadas de cerca de 60 m e dispostas em 

ziguezague nos dois cabos de guarda sensivelmente segundo a horizontal; deste modo, as 

projecções ortogonais das bolas sobre um plano vertical paralelo à linha ficarão a cerca de 30 m uma 

das outras. 

Assim será necessário balizar os seguintes vãos apresentados no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 - Vãos a sinalizar 

Vão a Sinalizar Comprimento do Vão (m) Observações 
7 - 8 641  IC3 

12 - 13 654  Vale do rib.º Seco 
15 - 16 537   
20 - 21 685  Vale da rib.ª de Caldeirão 
26 - 27 812  Vale da rib.ª de Alge 
27 – 28 553   
31 – 32 745   
47 – 48 512   
54 – 55 603   
55 – 56 533   
62 – 63 628 Vale da rib.ª de Mega Fundeira 
69 – 70 717   
75 – 76 510   
76 – 77 690   
77 – 78 533   
78 – 79 536   
79 – 80 562   
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Quadro 3.2 - Vãos a sinalizar 

Vão a Sinalizar Comprimento do Vão (m) Observações 
87 – 88 658   
93 – 94 637   
95 – 96 512   
99 - 100 643   

102 - 103 564  Vale da rib.ª das Mestras 
107 - 108 563   
108 - 109 520   
111 - 112 679  Vale do rio Ceira 
117 - 118 675   
124 - 125 712  Vale da rib.ª de Linhares 
131 - 132 803  Vale da rib.ª das Cates 
134 - 135 861  Vale da rib.ª da Aveleira 
138 - 139 584   
149 - 150 642  Vale do rio Alva 
160 - 161 542   

 

De igual modo, e tendo também em conta a Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto 

Nacional de Aviação Civil, considera-se necessário efectuar a balizagem nocturna dos seguintes 

vãos:  

Vão a Sinalizar Comprimento do Vão (m) Observações 
7 – 8 641 IC3 

 

A balizagem será feita através de sinalização luminosa de cor vermelha colocada nos cabos 

condutores de cota mais elevada junto aos postes anterior e posterior do vão a sinalizar. 

Os apoios n.º 7 e 8 não estão implantados em zona “non aedificandi” do IC3, logo, segundo os 

critérios descritos na Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC, os apoios deverão ter balizagem luminosa 

instalada em cada um dos condutores superiores e em cada um dos lados dos apoios de 

enquadramento dos vãos de atravessamento. 

3.5.2.2  -  Sinalização para Aves e Condicionamento da Construção de Ninhos 

Segundo as indicações da Comissão Técnica REN/ICN (Neves et. al. 2005), nos locais onde 

ocorrem aves ameaçadas de elevada sensibilidade à colisão deve ser aplicada sinalização de 

carácter Excepcional. Assim, tendo em conta a presença de um casal de cegonha-preta e outro de 

bufo-real nos Penedos de Góis, deve ser aplicada sinalização do tipo Excepcional1 a uma distância 

de 5 km deste local – entre os apoios 76 e 101. Os vãos que atravessam os habitats matos e 

carvalhais também devem ser sinalizados (Apoios: 1-10; 37-44; 69-76; 109-117; 120-137; 145-148). 
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Estes habitats são utilizados por espécies com estatutos de ameaça e com sensibilidade de colisão 

intermédia, pelo que deve ser aplicada sinalização Intensiva2.  

1 Sinalização Excepcional – colocação de BFD (Bird Flight Diverters, espirais de fixação dupla, com 

30cm de diâmetro e 1m de comprimento, em cores laranja e branco) de 3 em 3 metros em cada cabo de terra, 

dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento seja de 1,5 em 1,5 metros, aproximadamente. Este 

espaçamento deve ser verificado durante a sua colocação de modo a ser possível corrigir, 

atempadamente, eventuais erros de espaçamento. 

2 Sinalização Intensiva – colocação de BFD de 10 em 10 metros em cada cabo de terra, dispostos 

alternadamente para que em perfil o espaçamento seja de 5 em 5 metros, aproximadamente. 

 



  
 

LMAT Penela - Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     37  

3.6  -  PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

No caso da presente Linha podem-se referir como projectos directamente associados a esta 

infra-estrutura a instalação de estaleiro(s)/parque(s) de materiais, convenientemente caracterizada no 

capítulo 3.2.1. 

Como projectos complementares, há a referir: 1) a subestação de Tábua (objecto de EIA 

independente), 2) os desvios das linhas Vila Chã-Pereiros 1 e 2 e Ramal da Linha Vila Chã – Pereiros 

2 para Pampilhosa da Serra, para a Subestação de Tábua, que serão objecto de Estudos de 

Incidências Ambientais.  
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3.7  -  PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJECTO 

A calendarização deste projecto, indicada pela REN, S.A., prevê com os devidos ajustes 

necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental: 

 O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projecto, que ocorre após a 

emissão da Declaração de Impacte Ambiental;  

 A entrada em funcionamento da linha prevista para Setembro de 2008. 

O investimento global previsto pela REN, SA para a linha em questão é de 10 081 904 euros. 
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4  -  CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 
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4.1  -  FACTORES FÍSICOS 

4.1.1  -  CLIMA 

4.1.1.1  -  Metodologia 

A caracterização do clima da região pretende auxiliar a previsão e avaliação de impactes sobre 

outros descritores (particularmente os descritores Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Análise de 

Riscos Ambientais), uma vez que não se prevê que o projecto, dadas as suas características, origine 

impactes sobre as condições climáticas e meteorológicas actualmente existentes, quer ao nível local, 

quer ao nível regional. 

Na caracterização climática procedeu-se à identificação dos principais regimes climáticos que 

afectam a região onde se insere o projecto, procedendo-se de seguida à caracterização dos 

principais parâmetros meteorológicos com influência no local de desenvolvimento da LMAT Penela - 

Tábua. A caracterização climática local foi realizada tendo como base a análise estatística das 

Normais Climatológicas da Região de “Beira Litoral”, do período de 1951-1980, publicadas pelo 

Instituto de Meteorologia (INMG, 1990), da estação climatológica de Lousã/Boavista (estação 

climatológica simples), que traduz melhor o clima da região, uma vez que a estação de 

Coimbra/Geofísico (estação climatológica principal mais próxima do local de implantação da Linha) é 

muito influenciada pelo rio Mondego. Recorreu-se ainda aos dados de duas estações udométricas – 

Coja e Fajão - para caracterização da precipitação, dada a grande extensão da Linha e o 

atravessamento de áreas morfológicas diferentes, pelo que estas estações para além de se 

encontrarem próximas da linha em estudo, apresentam características morfológicas semelhantes e 

para além disso, a informação meteorológica encontra-se completa. 

No Anexo B1 são apresentados os registos efectuados para a estação climatológica de 

Lousã/Boavista e no Anexo B2 apresentam-se as estações udométricas de Coja e Fajão. Para além 

das Normais Climatológicas, recorreu-se ainda a bibliografia da especialidade, relevante e disponível 

para a região e área de estudo. 

4.1.1.2  -  Enquadramento Climático Regional 
 

A área em análise abrange um território considerável da região centro integrada na bacia do rio 

Mondego e na bacia do rio Zêzere, afluente da margem direita do rio Tejo, com cotas que variam 

entre os 200 e os 1200 m. 

A área em estudo encontra-se integrada segundo Pina Manique e Albuquerque nas Regiões 

Naturais da Beira Alta e Beira Serra, atravessando de norte para sul uma zona de transição, de um clima 

com influência mediterrânica para um clima já marcadamente atlântico. Assim, a metade norte da área 



  
 

LMAT Penela-Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     41  

em estudo, atravessa a zona fitoclimática de nível basal, cotas inferiores a 400 m, Mediterrâneo-

atlântica (MA). Posteriormente a área de estudo insere-se na zona fitoclimática Subatlântica (SA) 

integrada no andar montano com cotas superiores a 400 m e inferiores a 700 m, correspondendo à 

transposição da Cordilheira Central (Lousã – Açor – Estrela), e finalmente em zona fitoclimática Atlante-

mediterrânica (AM), passando naturalmente pelas zonas de transição SA.MA.AM e MA.AM. 

A influência mediterrânica faz-se sentir predominantemente no Verão, estando associada a 

temperaturas e insolação elevadas e a uma quase total ausência de precipitação. A influência atlântica 

caracteriza-se pelas superfícies frontais predominantes no Inverno e que, deslocando-se de oeste para 

este, são responsáveis pela maior parte da precipitação que ocorre na região. 

4.1.1.3  -  Caracterização Climática da Área de Estudo 

Para realizar a caracterização climática da área de estudo, foram analisados os valores de 

temperatura, precipitação, vento, e outros meteoros, como o nevoeiro e a trovoada, uma vez que são os 

que apresentam maior relevância, relativamente ao projecto em análise. 

Como foi referido, a caracterização climática da área de estudo foi realizada com base nos 

dados recolhidos para a estação climatológica de Lousã/Boavista e estações udométricas de Coja e 

Fajão. No Quadro 4.1.1 são apresentadas características relativamente às estações escolhidas. 

Quadro 4.1.1 - Características da estação climatológica de Lousã/Boavista e estações udométricas de Coja e 

Fajão 

Estação Climatológica Latitude Longitude Altitude Período de Observação Analisado 
Lousã/Boavista 40º 08’ 8º 10’ 401 m 1965/1980 

Coja 40º16’ 7º 59’ 206 m 1951/1980 
Fajão 40º 09’ 7º 56’ 700 m 1951/1980 

Fonte: Normais Climatológicas (INMG, 1990) 

A distribuição da temperatura do ar numa região é principalmente condicionada pelos factores 

fisiográficos, tais como o relevo (altitude e exposição), a natureza do solo e do seu revestimento, e a 

proximidade de grandes superfícies de água.  

A precipitação depende não só da altitude e da época do ano, mas também, do relevo e de 

outros factores fisiográficos locais. A sua influência sobre os ecossistemas é determinante, por ser 

um dos grandes condicionantes do desenvolvimento da vegetação e do ciclo hidrológico, sendo 

ainda, um dos principais agentes no processo de erosão hídrica do solo, da ocorrência de cheias, e 

da infiltração de água no solo, origem da circulação hídrica subterrânea. 

A análise conjunta do regime da temperatura (Figura 4.1.1) e precipitação (Figura 4.1.2 e 

4.1.3) permite identificar as seguintes características do regime termo-pluviométrico: 
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 O período de pluviosidade reduzida é coincidente com os meses mais quentes do ano, 

Julho e Agosto, definindo a estação seca no Verão – Figuras 4.1.1,  4.1.2 e 4.1.3; 

 Naturalmente, os meses chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo os 

maiores volumes de precipitação durante todo o Inverno (Outubro a Março), verificando-se 

uma diminuição acentuada nos meses de Julho e Agosto.  
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Figura 4.1.1 - Gráfico de temperatura para a estação climatológica de Lousã/Boavista. 
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Figura 4.1.2 -  Gráfico de precipitação para a estação udométrica de Côja 
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Figura 4.1.3 -  Gráfico de precipitação para a estação udométrica de Fajão 

De acordo com a classificação simples do clima do Atlas do Ambiente, o clima da área em 

estudo é quanto à temperatura média anual (13,4ºC) classificado como temperado, sendo que 
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relativamente ao valor médio da amplitude da variação anual da temperatura do ar (12,2ºC) este é 

considerado moderado. Relativamente à precipitação, tomando em consideração os valores médios 

no ano da quantidade de precipitação para as estações udométrica de Côja e de Fajão, que 

registaram, respectivamente 983,9 mm e 1653,5 mm no período considerado, o clima é classificado 

como chuvoso, o que também se verifica se consideramos os dados da Estação Climatológica de 

Lousã/Boavista com 1221,2 mm.  

Na estação climatológica de Lousã/Boavista, como se pode verificar na Figura 4.1.4, 

predominam claramente, em termos de médias anuais, os ventos de este (36,5% das ocorrências), 

de sudoeste (30,1%) e de oeste (28,5%). Os ventos provenientes das restantes direcções 

apresentam probabilidades de ocorrência muito reduzidas (entre 0,2% e 1,7% para ventos 

provenientes de norte e de nordeste, respectivamente). Os períodos de calma, apresentam um valor 

igualmente reduzido, correspondendo a cerca de 0,5%. 
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Figura 4.1.4 - Rosa-dos-ventos – média anual para a estação climatológica de Lousã/Boavista. 

Da sua análise verifica-se: 

 os ventos de E, W e SW são fortemente dominantes em relação às restantes direcções; 

 os ventos de E são dominantes durante o período de Outono/Primavera, verificando-se 

ocorrências superiores a 50% entre Novembro e Dezembro. O valor máximo ocorreu em 

Dezembro, com 51,6% e o mínimo em Julho (22,1%). Os ventos de W e SW são dominantes 

durante o Verão. O valor máximo ocorreu em Maio (37,8%) e em Julho (38,4%) e o valor 

mínimo em Novembro (20,2%) e em Dezembro (20,2%), respectivamente; 

  a frequência de calmas média anual (ocorrências em que a velocidade do vento é inferior a 

1,0 km/h), apresenta uma ordem de grandeza reduzida (0,5%). A sua evolução ao longo do 

ano é inversa à do vento de SW e W e semelhante à do vento de E, com um máximo em 

Janeiro (1,3%) e um mínimo em Novembro (0,0%); 

 a velocidade média apresenta uma fraca variação consoante o rumo, sendo os valores mais 

elevados correspondentes aos rumos E e SW, correspondendo a 9,7 km/h e 8,0 km/h 
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respectivamente, face a valores mais baixos para ventos provenientes de N (4,6 km/h) e NE 

(5,8 km/h). 

 
A humidade relativa do ar associada à temperatura, à insolação e à velocidade do vento, 

condiciona a evaporação, influindo, igualmente, entre outros aspectos, sobre o conforto humano e a 

actividade agrícola, nomeadamente porque é um factor do desenvolvimento de pragas e doenças dos 

vegetais. A humidade relativa do ar, em termos anuais, variou entre 74%, às 18h00, e 80% às 9h00, 

para a estação de Lousã/Boavista. Em termos mensais, a humidade relativa apresenta uma fraca 

variação, atingindo os valores máximos para os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e os 

valores mínimos para os meses de Julho e Agosto. Desta forma, o clima da região pode ser 

classificado como sendo húmido, verificando-se que os valores de humidade relativa diminuem da 

manhã para a tarde. (Figura 4.1.5). 
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Figura 4.1.5 - Variação anual da humidade relativa do ar, tendo em conta a hora do dia. Estação climatológica de 

Lousã/Boavista. 

 

Os registos de nevoeiro para a estação de Lousã/Boavista totalizam o valor de 21,6 dias 

ocorrendo os valores mais elevados, no Verão (2,8 dias em Julho). Os valores mínimos ocorreram no 

mês de Abril, apresentando um registo de 1,1 dias de nevoeiro neste mês. 

A precipitação sob forma de granizo ou saraiva é pouco provável (1,9 dias).  

No que se refere à precipitação sob forma de neve, esta apresenta uma quase nula 

probabilidade de ocorrência, apresentando um valor anual de 0,6 dias.  

A ocorrência de geada apresenta valores máximos no período de Inverno (5,8 dias para 

Janeiro) e valores mínimos/nulos no período Maio-Setembro. 

Não existem registos para a estação climatológica da probabilidade de ocorrência de 

trovoadas. 
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4.1.2  -  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.1.2.1  -  Metodologia 

A caracterização geológica da área em estudo centrou-se sobretudo numa identificação e 

descrição sumária das principais unidades litológicas, da sismicidade da área e dos recursos 

geológicos presentes, tendo sido investigada a potencial existência de locais geológicos com valor 

científico. Esta análise foi necessariamente complementada por uma abordagem geomorfológica do 

território, onde se identificaram os pontos mais marcantes do relevo da região.  

Desta forma, para a caracterização da geologia e geomorfologia procedeu-se à consulta de 

bibliografia da especialidade, relevante e disponível para a área de estudo, recorrendo-se neste 

âmbito à Carta Geológica de Portugal e ao Mapa Geomorfológico de Portugal, ambos na escala 

1:500.000.  

Refira-se ainda, que de modo a averiguar a existência de recursos minerais na área em 

estudo, foram contactadas, as entidades tutelares na matéria - o INETI (ex-Instituto Geológico e 

Mineiro), a Direcção Regional de Economia do Centro (DRE-Centro) e a Direcção Geral de Geologia 

e Engenharia (DGGE) - afim de obter informação específica sobre a eventual existência de recursos 

minerais no corredor de implantação da LMAT. 

4.1.2.2  -  Geomorfologia e Geologia na Área de Estudo 

A área em estudo localiza-se maioritariamente na Zona Centro-Ibérica do território continental 

português do Maciço Hespérico, na unidade geológica designada por Maciço Antigo, abrangendo 

apenas o início da linha a Orla Mesocenozóica Ocidental. 

A Orla Meso-Cenozoica Ocidental, localizada junto a Anadia e Penela, é constituída por 

formações mesozóicas e cenozóicas do bordo ocidental do Maciço Antigo, essencialmente detríticas 

e carbonatadas, e pelas rochas eruptivas contemporâneas, de que se salientam as injecções 

doleríticas do Jurássico superior. Esta região apresenta uma complexa tectónica, que afecta as 

rochas carbonatadas jurássicas e que permitiu o afloramento e exposição das margas e calcários 

margosos do Jurássico inferior (Liásico) lado a lado com os calcários mais puros do Jurássico Médio 

(Dogger) que funcionam como esqueleto básico da morfologia cársica do maciço. A diferença nítida 

de resistência aos agentes erosivos faz com que nos materiais margosos se abram pequenas 

depressões, por vezes praticamente fechadas por processos a que não serão alheios os modos 

como se faz a circulação cársica nos calcários do Dogger que as envolvem.  

O Maciço Hespérico integrado na cadeia orográfica varisca europeia é constituído por rochas 

do Paleozóico, de natureza xistosa e granítica, bem como por um afloramento de natureza 
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quartzítica. A orogenia varisca, iniciada no Devónico médio, ter-se-á prolongado pelo Paleozóico 

superior dando origem a significativas massas granitóides. 

O Maciço Hespérico tem vindo a sofrer desde o final da orogenia hercínica um processo 

erosivo, dando origem aos depósitos detríticos continentais que cobrem parcialmente os terrenos do 

Paleozóico. 

De um modo geral, o substrato geológico na região é dominado pelo complexo Xisto-

Grauváquico e pelos granitos, verificando-se contudo depósitos detríticos de origem mais recente, em 

cobertura. 

Ao nível geomorfológico verifica-se que o corredor da linha se desenvolve maioritariamente 

numa superfície acidentada, com cotas que variam entre os 200 e 1.200 m, conforme indicado na 

Figura 4.1.6, onde se apresenta a geomorfologia da região em análise.  

Na região em estudo está presente uma unidade fundamental do relevo: a Serra de Lousã (a 

mais expressiva elevação desta região, onde se atingem os 1.200 m), que se assume como linha 

estruturante do relevo na região, a par do rio Mondego, a norte da área em estudo e do rio Zêzere, a 

sul. A poente do concelho de Tábua observa-se uma grande superfície de armazenamento de água - 

a albufeira da Aguieira -, e a sul do concelho de Góis, a Albufeira do Cabril. 

A área em análise abrange um território considerável da região centro integrada na bacia do rio 

Mondego e na bacia do rio Zêzere, afluente da margem direita do rio Tejo. 

A Serra da Lousã (1.204 m) em ligação com a Serra do Açor e a da Estrela (1.991 m), fazem 

parte do Sistema Montanhoso Luso-Castelhano, constituindo o prolongamento ocidental desta 

Cordilheira Central Ibérica. É das formações montanhosas mais importantes de Portugal, sendo 

fundamentalmente xistosa e precambrica, portanto geologicamente muito antiga. 

A Serra da Lousã estende-se particularmente do Pico do Espinhal até aos Penedos de Góis, 

com o ponto mais alto no Trevim. Constituída fundamentalmente por xistos, pouco ou quase nada 

apresenta do revestimento florístico natural e original, apresentando-se nua ou revestida por espécies 

exóticas como as acácias e eucaliptos. Está-se, assim perante uma paisagem bastante monótona e 

esvaziada de habitantes, devido essencialmente à presença de afloramentos rochosos e de encostas 

escarpadas, com um coberto florestal de um modo geral monoespecífico dominado por pinheiros e 

eucaliptos, com extensas zonas de matos. 
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Figura 4.1.6 - Extracto do Mapa Geomorfológico de Portugal (escala 1:500.000) 

Refira-se, contudo, que as particularidades biofísicas da Serra da Lousã justificaram a sua 

inclusão na lista nacional de Sítios da Rede Natura 2000, com linhas de cumeada entre os 800 e os 

Linha em estudo 
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1200 metros, com declives acentuados (originando encostas íngremes e vales muito encaixados, por 

vezes quase inacessíveis) nas vertentes a Norte e suaves a Sul onde, respectivamente, se fazem 

sentir as influências climáticas atlântica e mediterrânica. É um Sítio de apreciável interesse 

paisagístico, com imponentes cristas quartzíticas de valor geomorfológico significativo, 

acompanhadas pela existência de cascalheiras (depósitos de vertente), áreas importantes para a 

manutenção de ecótipos de elevado valor genético. 

No trecho inicial (até sensivelmente ao apoio AP24), a linha desenvolve-se na Orla Ocidental, 

sendo atravessadas formações de quartzitos e xistos com intercalações quartziticas, e finalmente 

coberturas sedimentares do maciço hercínico associadas a rochas predominantemente detríticas 

(terciárias e quaternárias) e rochas predominantemente calcárias, representando as formações dos 

Calcários de Sicó, as Margas e Calcários de Quiaios e de São Gião. 

O desenvolvimento da linha na Orla Ocidental ocorre em serras e planaltos talhados em 

materiais calcários, calgomargosos ou calcodolomíticos, designadas frequentemente por Serras 

calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere. A orografia é bastante sinuosa e acidentada. A geologia é 

muito complexa, com falhas e fracturas recortando todo o vale e serras calcárias, o que permite a 

ocorrência de aquíferos cársicos e nascentes ao longo das encostas. Na transição entre as 

formações de quartzitos e xistos com a cobertura sedimentar verifica-se a ocorrência de uma falha 

com desenvolvimento perpendicular à linha, entre os apoios AP12 e AP13. 

A parte final do corredor da linha (a partir sensivelmente do apoio 137), localizada 

fundamentalmente na bacia hidrográfica do rio Alva, afluente da margem esquerda do rio Mondego, 

caracteriza-se por um relevo ondulado, fruto da densa rede de afluentes destes rios, com vales a 

cotas inferiores a 400 m. Esta unidade de paisagem pertencente aos Montes Ocidentais da Beira Alta 

apresenta colinas com altitudes mais reduzidas, e com um padrão de paisagem mais diversificado, 

derivado essencialmente de um mosaico policultural nos vales mais abertos na envolvente dos 

principais aglomerados urbanos. 

A maior parte da linha atravessa um substrato litológico dominado por rochas 

predominantemente sedimentares xisto-grauváquicas, pertencentes às formações de Perais (do 

apoio AP24 ao AP119). Na parte final, sensivelmente a partir o apoio AP 119, verifica-se o 

atravessamento de formações de Rosmaninhal e de alguns locais dominados por Conglomerados de 

Folques e por Arcoses de Côja.  

Na Figura 4.1.7 apresenta-se um extracto da Carta Geológica de Portugal à escala 1:500.000, 

com a implantação da linha. Como referido anteriormente, a Zona Centro Ibérica onde a linha se 

desenvolve, está inserida no Maciço Antigo, que é constituído por rochas do paleolítico, de natureza 

xistosa e granítica, e por um afloramento de natureza quartzítica. O Maciço é um domínio de “rochas 

duras”, onde a ocorrência e circulação de água aparece associada à fracturação. 
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Figura 4.1.7 - Extracto da Carta Geológica de Portugal com  implantação da LMAT  (escala 1:500 000) 

Linha em estudo 
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De acordo com a informação disponibilizada pelo INETI (ver correspondência no Anexo G1), 

nos concelhos abrangidos pela linha em estudo, não existem locais conhecidos com valor patrimonial 

ou de interesse cientifico no que se refere à geologia.  

4.1.2.3  -  Tectónica e Sismicidade 

A região em estudo é marcada pela existência da falha Seia-Lousã, que constitui uma estrutura 

principal do Maciço Hespérico português. Esta falha dispõe-se segundo uma orientação NNW-SSE, 

encontrando-se mais caracterizada no troço compreendido entre o meridiano de Miranda do Corvo e 

Coja, onde constitui o bordo meridional da bacia sedimentar de Lousã-Arganil, colocando em 

contacto por falha inversa rochas do soco varisco pertencentes essencialmente ao Complexo Xisto-

Grauváquico (Precâmbrico e Câmbrico), a sueste, com os sedimentos detríticos continentais meso-

cenozóicos preservados no interior da bacia, a noroeste. 

A falha Seia-Lousã mostra evidências de uma taxa de actividade neotectónica muito baixa, 

exceptuando-se a região de Góis-Arganil, onde se identifica provavelmente uma velocidade média de 

movimentação vertical de 0,075 mm/ano a 0,1 mm/ano, nos últimos 2 Ma, considerando deslocações 

de 150 e 200 m, respectivamente. 

No que respeita à sismicidade (Figura 4.1.8 a)) a região caracteriza-se por uma moderada 

actividade sísmica,  segundo o Regulamento de Segurança e Acções Sísmicas para Estruturas de 

Edifícios e Pontes (RSAEEP). A área em estudo, situa-se na área sísmica C à qual corresponde um 

coeficiente de sismicidade de α= 0,50.  

De acordo com o mapa de isossistas de intensidades máximas do Instituto de Meteorologia, a 

área de estudo encontra-se numa região de transição, onde as intensidades mais fortes registadas 

até agora foram do grau VIII na escala de Mercalli modificada, que de acordo com esta escala, 

provoca alguns danos nas alvenarias, quedas de estuque e de algumas paredes de alvenaria, torção 

e queda de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados, fracturas no chão húmido e nas 

vertentes escarpadas (Figura 4.1.8 b)). 
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Figura 4.1.8 a) Localização da área de estudo na Carta de Zonas Sísmicas de Portugal (Fonte: adaptado de 

RSAEEP); b) Localização da área de estudo na Carta de Intensidade Sísmica (Fonte: adaptado 

de INMG) 

4.1.2.4  -  Recursos Minerais 

Da consulta efectuada ao Cadastro das Concessões de Exploração de Depósitos Minerais até 

1999 (IGM, 1999), complementada com a consulta à Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE) e 

à Direcção Regional de Economia da região Centro (DRE Centro), verificou-se a existência de alguns 

direitos mineiros concedidos na região em análise – Figura 4.1.9. 
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Figura 4.1.9  - Figura esquemática da localização dos direitos minerais concedidos na região em estudo e 

implantação da Linha – sem escala (Fonte:DGGE) 
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De acordo com a informação disponibilizada pelo INETI (ver correspondência no Anexo G1), 

no que respeita aos recursos minerais não metálicos, na área do projecto afloram diferentes litologias 

compreendendo depósitos sedimentares detríticos, calcários, xistos, quartzitos e granitos. Na região 

existem áreas com importantes recursos, que têm vindo a ser exploradas por várias pedreiras, 

nomeadamente, as matérias primas para agregados e sobretudo com aplicação na indústria da 

cerâmica estrutural nos concelhos de Tábua e Arganil, e os calcários industriais e ornamentais para 

calçada no concelho de Penela. 

A DGGE forneceu igualmente informação sobre áreas que considera terem uma maior aptidão 

para serem utilizadas pela indústria extractiva, e que representam propostas para a revisão dos PDM, 

dos concelhos afectos, não apresentando contudo qualquer carácter legal, devendo por isso ser 

analisada de forma indicativa. A delimitação destes espaços tem por base a localização das 

pedreiras existentes na base de dados desta entidade, contemplando quer as pedreiras em 

actividade, quer as pedreiras antigas que já não se encontram em exploração, e cuja actual 

ocupação do solo se apresenta diferente (essencialmente florestal).  

De acordo com informação disponibilizada pela Direcção Regional de Economia da região 

Centro, e confirmação através de trabalho de campo, existem algumas pedreiras licenciadas por esta 

entidade na área em estudo, nomeadamente no concelho de Tábua, Arganil e Penela: 

 6319 (Parcerias) - Exploração de argila na freguesia de São João da Boa Vista localizada a 

cerca de 900 m este da Subestação de “Tábua”. 

 6443 (Casarias) – Exploração de argila que se encontra localizada entre a EM 519-1 e o 

Ramal de Vila Chã-Pereiros 2 para Pampilhosa da Serra. Neste local a linha em estudo 

desenvolve-se paralelamente ao referido ramal, a este da pedreira (Figura 4.1.10). O apoio 

161 encontra-se a cerca de 90m dos limites da pedreira, 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.10  - Localização da Pedreira n.º 6443 

licenciada pela DRE Centro  
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 6504 (Vale do Forno) – Exploração de areia comum na freguesia de Coja, pertencente à 

empresa Socialva – Fabricação de Produtos de Cimento, Lda. A linha desenvolve-se a 

cerca de 80m dos limites da área afecta à pedreira que se encontra licenciada pela DRE 

Centro, não implicando interferências nesta actividade, respeitando o definido no DL n.º 

90/90 de 16 de Março, que refere que as zonas de defesa das pedreiras relativamente às 

linhas de alta tensão deverão ser de 30m a partir da bordadura de cada escavação. 

Contudo, da aferição do ortofotomapa e de trabalho de campo efectuado, verifica-se que os 

limites da pedreira ultrapassam os que se encontram definidos pela DRE, encontrando-se a 

cerca de 50 m da linha. Devido à existência neste local de algumas habitações isoladas a 

poente da pedreira, foi definido um traçado de linha que compatibilizasse o maior 

afastamento possivel quer às habitações, quer à pedreira (Figura 4.1.11).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.11 - Localização da Pedreira licenciada pela DRE Centro (n.º 6504) 
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 4753 (Preguilha) – Exploração de calcário para construção civil e obras públicas na 

freguesia de Cumeeira. O trecho inicial da linha foi desenvolvido de forma a afastar-se 

destas explorações, verificando-se assim um distanciamento de cerca de 460 m para norte 

(Figura 4.1.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.12 - Localização da pedreira n. º4753 licenciada pela DRE Centro 

 

De acordo com a informação disponibilizada pelo DGGE, na região existem diversas áreas de 

ocorrência mineral, que se encontram cartografadas no Desenho 7 – Síntese de Condicionantes e 

Ordenamento e Figura 4.1.9: 

 Antiga área de exploração de estanho e volfrâmio no concelho de Góis, que actualmente se 

encontra em recuperação ambiental – a 440 m poente do AP108; 

 Área objecto de pedido de prospecção e pesquisa de ouro e prata (PP-DM-004) – entre os 

apoios AP1 – AP25. No concelho de Penela, existe uma extensa área objecto de pedido de 

prospecção e pesquisa em curso (destinada a Au e Ag), localizada no início da área de 

estudo. Dadas as suas dimensões e posicionamento em relação à área de estudo não foi 

possível evitar o seu atravessamento. De acordo com informação da DGGE, não existem 

condicionantes à passagem da linha nesta extensa área de prospecção e pesquisa. 

Ainda no que respeita aos recursos minerais metálicos e energéticos, o INETI refere que não 

existem condicionantes na área de implantação do projecto em causa. 

 

Pedreira n.º 4753
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• Águas minero-medicinais e de nascente  

De acordo com a informação disponibilizada no Cadastro das Concessões (IGM, 1999) e 

informação da DGGE, verifica-se que na região em estudo não existem concessões de água mineral.  

 

4.1.3  -  SOLOS E RAN 

4.1.3.1  -  Metodologia 

A caracterização dos solos da área atravessada pela linha eléctrica, foi realizada com base na 

Carta de Solos e Carta de Aptidão da Terra da Zona Interior Centro, na escala 1:100 000, que cobre 

a maior parte da área de estudo. 

A definição das unidades pedológicas foi apoiada na Base Mundial de Referência para os 

Recursos dos Solos da FAO e o sistema de classificação da aptidão da terra corresponde ao 

recomendado pela FAO.  

Numa pequena extensão, na parte inicial da área em estudo, correspondente à carta militar nº 

263, não existe a cartografia atrás referida, pelo que houve que recorrer à Carta de Solos e à Carta 

de Capacidade de Uso, na escala 1:25 000, que utilizam a nomenclatura do Centro Nacional de 

Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA). 

De forma a uniformizar a classificação dos solos em toda a extensão da área em estudo, 

procedeu-se à transformação nas correspondentes unidades pedológicas da classificação da FAO. 

A classificação de aptidão agrícola e florestal da terra tem como objectivo a selecção do uso 

óptimo para cada unidade de terra definida, atendendo a considerações de ordem física e económica 

e à conservação dos recursos do meio para usos futuros. 

A aptidão da terra é definida como o grau de adequação da terra a um tipo de uso específico. 

Quer para o uso agrícola, quer para o uso florestal/silvo-pastoril, utilizaram-se 4 classes de 

aptidão, sendo 1 – aptidão elevada, 2 – aptidão moderada, 3 aptidão marginal e 0 – aptidão nula. 

Para o uso agrícola, são consideradas as classses A1, A2, A3 e A0; para o uso florestal/silvo-pastoril, 

utilizam-se os símbolos F1, F2, F3 e F0. 

Relativamente à parte inicial da área em estudo, correspondente à carta militar nº 263, foi 

seguida a carta de capacidade de uso do solo, na escala 1:25 000, que utiliza 5 classes, A para os 

solos com capacidade de uso muito elevada, susceptíveis de utilização agrícola intensiva; B, solos 

com capacidade de uso elevada, susceptíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva; C , 

solos com capacidade de uso mediana, susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva.  
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As classes D e E não possuem aptidão agrícola, sendo a classe D de solos com capacidade 

de uso baixa, com poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e 

exploração florestal, e E, de solos com capacidade de uso muito baixa, com severas a muito severas 

limitações para pastagem exploração de matos e exploração florestal. 

Foi realizado reconhecimento de campo, em Outubro de 2006. 

4.1.3.2  -  Pedologia 

Tendo como base a cartografia de solos referida, verifica-se que no corredor em estudo, 

predominam as unidades pedológicas - Regossolos, Cambissolos e Luvissolos. 

Na parte inicial da área em estudo, no concelho de Penela e em parte da freguesia da Aguda 

do concelho de Figueiró dos Vinhos, dominam os Luvissolos rodocrómicos, os Luvissolos órticos, os 

Cambissolos êutricos e os Cambissolos esqueléticos, em manchas alternadas. 

Na parte intermédia, compreendendo o concelho de Góis, e a freguesia de Celavisa, no 

concelho de Arganil, são largamente dominantes os Cambissolos, principalmente Cambissolos 

esqueléticos, associados a rocha-mãe de xisto e a declives muito pronunciados. 

Os Regossolos, principalmente os Regossolos áricos, são a unidade pedológica dominante 

nas freguesias de Aguda e Campelo, do concelho de Figueiró dos Vinhos, nos concelhos de 

Pedrogão Grande e Castanheira de Pêra, e na freguesia de Alvares (parte Sul) do concelho de Góis. 

Na parte final da área em estudo, os Regossolos voltam a ser dominantes, nas freguesias de 

Folques, Secarias e Côja do concelho de Arganil e no concelho de Tábua. 

Também na parte final do corredor em análise, em parte das freguesias de Secarias e Côja do 

concelho de Arganil e no concelho de Tábua, estão representadas manchas significativas de 

Luvissolos estágnicos, os quais alternam com as manchas de Regossolos áricos já descritas. 

Estão igualmente representados, mas com menor expressão, os Umbrissolos, Fluvissolos e 

Leptossolos. 

A descrição das unidades pedológicas referidas é a seguinte: 

 Cambissolos - Solos tendo: 

- um horizonte cambic, ou 

- um horizonte mollic sobre subsolo com baixa saturação de bases até 100 cm de 

profundidade; ou uma das seguintes características: 

- um horizonte andic, vertic ou vitric começando entre 25 e 100 cm abaixo da 

superfície; 
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- ou um horizonte plinthic, petroplinthic ou salic ou sulfuric começando entre 50 e 

100cm abaixo da superfície, na ausência de material arenoso franco ou mais 

grosseiro acima desse horizonte. 

 Regossolos - Solos em material mineral não consolidado relativamente espesso, excluindo 

materiais de textura grosseira e materiais com propriedades flúvicas e sem horizonte de 

diagnóstico além de um horizonte achric. 

Engloba os solos não incluídos nos restantes grupos de referência 

 Umbrissolos - Solos tendo 

- um horizonte umbric, e  

- sem outro horizonte de diagnóstico além de um horizonte anthropedogenic com 

menos de 50 cm de espessura, um horizonte albic ou um horizonte cambic. 

 Luvissolos - Solos tendo um horizonte argic com uma capacidade de troca catiónica igual 

ou superior a 24 cmol.kg-1 de argila, começando dentro de 100 cm da superfície ou 

começando dentro de 200 cm a partir da superfície, se ao horizonte argic se sobrepõe 

material arenoso franco ou mais grossseiro em toda a sua extensão. 

 Leptossolos - Solos tendo: 

- rocha dura contínua a partir de 25 cm ou menos da superfície do solo; ou um 

horizonte mollic com espessura entre 10 e 25 cm directamente sobre material com 

carbonato de cálcio equivalente de mais de 40%, ou menos de 10% (em peso) de 

terra fina desde a superfície do solo até à profundidade de 75 cm; e 

- sem outro horizonte de diagnóstico além de um horizonte mollic, ochric, umbric ou 

yermic. 

 Fluvissolos - Solos tendo 

- uma espessura de 25 cm ou mais; 

- material flúvico (do solo) começando a menos de 50 cm da superfície do solo e 

continuando até a profundidade de pelo menos 50 cm a partir da superfície; 

- sem outro horizonte de diagnóstico além de um horizonte histic, mollic, achric, takyric, 

umbric, yermic, salic ou sulfuric. 
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4.1.3.3  -  Aptidão Agrícola da Terra 

A quase totalidade da área em estudo possui solos sem aptidão agrícola, situação que se 

confirmou plenamente no reconhecimento de campo.  

Na parte inicial, no concelho de Penela, encontram-se pequenas manchas de solos de aptidão 

agrícola elevada ou mediana, nas baixas da Ribeira de Camporez (junto à Subestação de Penela e à 

povoação de Póvoa) e Ribeira Sabugueira (junto a Venda dos Moinhos e Viavai). Estas manchas de 

solos de aptidão agrícola, incluem o fundo dos vales e prolongam-se pelas encostas adjacentes de 

declives suaves, com o terreno armado em socalcos e agricultado. 

Na baixa da Ribeira de Camporez dominam os campos de culturas anuais de sequeiro, as 

pastagens e os olivais. Pontualmente surgem vinhas de pequena dimensão. 

O sistema agrícola de sequeiro tradicional, tem por base a produção de cereais, sendo os mais 

comuns, o trigo, a aveia e a cevada. Os campos em pousio são pastoreados por rebanhos de ovinos 

e caprinos, que complementam a sua alimentação nos montes, em pastagens naturais e matos. 

Os olivais surgem associados aos campos de cultivo, tanto em alinhamentos na sua 

bordadura, como em compassos largos para permitir o cultivo dos cereais. 

Este sistema encontra-se com fortes sinais de abandono, devido à perda de rentabilidade e 

escassez de mão de construção. São bem visíveis nos pousios excessivamente longos, e no próprio 

abandono de cultivo dos campos, com a progressão de matos e carvalhos. 

No olival, são escassos os cuidados culturais dispensados às árvores, especialmente nas 

áreas com declives acentuados, onde não se faz o cultivo de cereais. Estas áreas encontram-se 

frequentemente invadidas por matos abundantes. 

Apesar de tudo, ainda é visível alguma actividade agrícola no sistema tradicional e também na 

plantação de vinhas em parcelas de pequena dimensão. 

No vale da Ribeira Sabugueira, junto a Venda dos Moinhos e Viavai, predominam os olivais 

nas encostas e as culturas regadas no fundo do vale e em socalcos, onde existe disponibilidade de 

água. As culturas regadas são bastante diversificadas (milho, feijão, batata, hortícolas e prado 

invernal), em função da disponibilidade de mão-de-obra e das necessidades do agregado familiar, 

pois trata-se fundamentalmente de pequenas produções para auto consumo. 

Este sistema agrícola é comum a todo o sector intermédio da área em estudo, até ao Rio Alva, 

e é praticado em estreitas várzeas e também em zonas de plataforma ou encostas suaves. 

Somente no concelho de Arganil, se voltam a encontrar solos com aptidão agrícola, com 

dimensão suficiente para terem representação na escala 1:100 000. De entre estas destaca-se as 

várzeas da Ribeira de Folques, junto a Folques (aptidão moderada), Rio Alva, junto a Secarias, 
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Arganil e Sarzedo (aptidão elevada) e Ribeira de Côja (aptidão elevada). No entanto, entre todas 

estas manchas de solos com aptidão agrícola, apenas uma – a várzea da Ribeira de Folques, se 

encontra dentro da faixa de estudo da linha eléctrica. Nela sobressai uma exploração agrícola – 

Quinta do Mosteiro, com pastagens regadas e produção de queijo. 

Na parte final, para Norte de Secarias, incluindo as envolventes de Meda de Mouros, Pinheiro 

de Côja, Espariz e São João da Boa Vista, a área em estudo possui extensões significativas de solos 

com aptidão agrícola marginal. Deve referir-se contudo que a elevada pedregosidade superficial 

destes solos determina actualmente a sua afectação a uso florestal, principalmente de eucaliptal. 

As áreas de utilização agrícola são maiores, especialmente na envolvente das povoações. 

Trata-se principalmente de explorações agrícolas de pequena dimensão, produzindo para 

autoconsumo. No fundo dos vales, cultivam-se forragens e prados. Nas encostas suaves, existem 

olivais e pratica-se o regadio, com as culturas tradicionais. As videiras são cultivadas na bordadura 

dos campos e em cordões. São frequentes também os alinhamentos de oliveiras e fruteiras nos 

campos de cultivo.  

Os concelhos de Arganil e Tábua estão incluídos da Região Vitivinícola do Dão. No entanto, no 

corredor em estudo, não foi identificada qualquer vinha com características para a produção de 

vinhos com designação D.O.C. 

4.1.3.4  -  Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional, instituída através do Decreto-Lei nº 196/89 de 14 de Junho, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92 de 12 de Dezembro, visa defender os solos de melhor aptidão, 

afectando-os exclusivamente à produção agrícola. 

Estas áreas correspondem aos solos de melhor aptidão agrícola natural, tendo nalguns casos 

sido integradas na RAN outras áreas onde foram realizados investimentos visando a melhoria da 

produção de bens agrícolas, nomeadamente regadios, pomares ou vinhas. 

As cartas da RAN são aprovadas por portaria e encontram-se publicadas no Diário da 

República, constituindo uma das condicionantes fundamentais para a elaboração dos Planos 

Directores Municipais (PDM). Com a ratificação e publicação destes Planos, aquelas portarias 

caducam e a carta da RAN é a constante dos PDM’s. 

 

Concelho Portaria nº Data 
Penela 276/91 22 de Agosto 

Figueiró dos Vinhos 175/92 13 de Março 
Pedrógão Grande 153/92 1 de Março 

Castanheira de Pêra 269/91 22 de Agosto 
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Góis 34/92 20 de Janeiro 
Arganil 455/92 1 de Junho 
Tábua 998/92 22 de Outubro 

 

No corredor em estudo são muito reduzidas as áreas da Reserva Agrícola Nacional, atendendo 

à natureza dos solos e a que se está maioritariamente em presença de áreas com declives muito 

acentuados.  

Os solos classificados na RAN, encontram-se principalmente nas várzeas de maior dimensão, 

que são: 

 várzea da Ribeira de Camporez, junto a Póvoa; 

 várzea da Ribeira Sabugueira, junto a Venda dos Moinhos e Viavai; 

 várzea da Ribeira de Folques. 

Na parte final, encontram-se solos classificados na RAN, em manchas com alguma expressão, 

na envolvente de Meda de Mouros, Espariz e São João da Boa Vista. 

As restantes áreas de solos da RAN são manchas muito estreitas, junto de linhas de água 

encaixadas, pelo que muito dificilmente poderiam ser afectadas pelo projecto da linha eléctrica. 

Nas áreas abrangidas pela RAN, e de acordo com os artigos nº 8, 9 e 10 do decreto-lei nº 

196/89, de 14 de Junho, alterado pelo decreto-lei nº 274/92, de 12 de Dezembro, os solos devem ser 

exclusivamente afectos à agricultura, sendo proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as 

suas potencialidades agrícolas. A utilização dos solos de RAN para outros fins que não os agrícolas, 

carece de parecer favorável das comissões regionais da Reserva Agrícola, como é o caso das obras 

de interesse público, onde se incluem as linhas de alta tensão e subestações. 

4.1.4  -  RECURSOS HÍDRICOS 

4.1.4.1  -  Metodologia 

É objectivo do presente capítulo efectuar a análise do ambiente afectado pelo presente 

projecto, sendo referidos aspectos de hidrografia e do regime hidrológico. Interessa neste capítulo 

verificar a interferência da construção da linha com os recursos hídricos da área de estudo, 

nomeadamente em termos de interferência com o normal escoamento das linhas de água e de 

afectação de áreas de máxima infiltração. 
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4.1.4.2  -  Caracterização Hidrográfica e Hidrológica 

Considerando a divisão em Regiões Hidrográficas, Índice Hidrográfico e Classificação Decimal 

dos Cursos de Água de Portugal, o projecto em estudo insere-se na Região Hidrográfica n.º 7 – 

Vouga e Mondego, na bacia hidrográfica do rio Mondego e na Região Hidrográfica n.º 3 – Tejo, na 

bacia hidrográfica do rio Zêzere, afluente da margem direita do rio Tejo. 

A linha em estudo desenvolve-se inicialmente na bacia do rio Mondego, na sub-bacia do rio 
Corvo; passando posteriormente para a bacia do rio Zêzere, retornando finalmente à bacia do rio 
Mondego, com o atravessamento das sub-bacias da ribeira de S. Simão, rio Alva e rio Ceira. A densa 
rede hidrográfica, sendo quase todas as linhas de água de carácter permanente, alimenta as bacias 
hidrográficas dos rios Zêzere e Mondego e assumem grande importância para espécies da fauna.  

A bacia hidrográfica do rio Mondego é a segunda maior bacia integralmente nacional, situa-se na 
região centro de Portugal, sendo limitada pelos paralelos 39º46’ e 40º48’ de latitude norte e os meridianos 
7º14’ e 8º52’ de longitude oeste. Tem uma orientação dominante nordeste/sudoeste e uma área total de 
6.644 km2. Esta bacia apresenta um escoamento médio anual de 504 mm, podendo apresentar em anos 
secos apenas 277 mm. O caudal médio é de 108 m3/s (Plano de Bacia Hidrográfica do rio Mondego).  

Relativamente à bacia do rio Zêzere, com uma área de cerca 5.076 km2, verifica-se um 
escoamento médio anual de 601 mm, sendo que num ano húmido este valor passa para os 939mm 
(Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo). A bacia do rio Zêzere, que ocupa cerca de 20% da bacia do 
rio Tejo, é fortemente dominada por formações impermeáveis, onde a precipitação anual média 
excede largamente a evapotranspiração potencial, sendo o seu contributo para o escoamento total da 
bacia do Tejo, em território nacional muito significativo. 

Na região em estudo, e de acordo com o Atlas do Ambiente, o escoamento médio anual varia entre 
400 e 1.000 mm.  

De uma maneira geral as linhas de água da região em estudo apresentam escoamentos que 
acompanham a variação sazonal da precipitação, registando-se os maiores valores no Inverno, com 
um máximo em Janeiro, e os menores valores no Verão, com um mínimo localizado em Agosto.  

Da análise da Figura 4.1.13, verifica-se que as principais linhas de água atravessadas são a 
ribeira de Alge, a ribeira de Ceira, a ribeira de Mega Fundeira, a ribeira do Amioso, a ribeira do 
Sinhel, o rio Ceira, a ribeira de Folques e o rio Alva. No Quadro 4.1.2 encontram-se os principais 
cursos de água atravessados pela linha em estudo.  

Quadro 4.1.2  - Principais linhas de água atravessadas pela linha de alta tensão em estudo 

Bacia Hidrográfica Principais Linhas de Água atravessadas Vão de Travessia (apoios) 

Rio Mondego Rib.º do Camporez 1-2 
 Rib.ª Sabugueira 9-10 
Rio Zezere Rib.º Seco 12-13 
 Rib.ª Alge 26-27 
 Rib.ª Pêra 43-44 
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 Rib.ª de Mega Fundeira 62-63 
 Rib.ª Amioso 70-71 
 Rib.ª Sinhel 81-82 
Rio Mondego Rio Ceira 111-112 
 Rib.ª de Folques 137-138 
 Rio Alva 149-150 
 Rib.ª S. Simão 169-170 

 



  
 

LMAT Penela-Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.13 - Principais linhas de água existentes na área em estudo (sem escala) 

A área de estudo reflecte as características orográficas da região onde se insere, verificando-

se uma densa rede hidrográfica encaixada nos vales das serras por onde a linha se desenvolve. Na 

área em estudo, a morfologia acidentada e a reduzida permeabilidade das formações geológicas 

propiciam o escoamento à infiltração. 

A variabilidade interanual, anual e sazonal dos escoamentos, tem importância ao nível da 

garantia do abastecimento de água às diversas actividades exercidas nas bacias hidrográficas, 
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estejam elas associadas ao consumo urbano, industrial ou agrícola. Existem na região envolvente à 

área de estudo, diversos reservatórios de água com fins agrícolas, de abastecimento à população, e 

de produção de energia eléctrica, nomeadamente as Albufeiras de Cabril, Aguieira e Fronhas. 

Cada albufeira classificada será objecto de um plano de ordenamento que definirá os 

princípios e regras de utilização das águas públicas e da ocupação, uso e transformação do solo da 

respectiva zona de protecção. 

A Albufeira da Aguieira localizada no rio Mondego, constitui um dos mais importantes 

reservatórios de água para produção de energia eléctrica. Esta albufeira encontra-se classificada 

como albufeira protegida pelo Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro. O Governo 

determinou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2001, de 23 de Agosto, a 

elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira e a constituição da respectiva 

comissão mista de coordenação. Esta albufeira destina-se ao aproveitamento hidroeléctrico, defesa 

contra cheias, abastecimento de água à população, e rega. 

 A RCM nº 143/2002 de 7 de Dezembro, determina a elaboração do plano de ordenamento da 

albufeira de Fronhas localizada no rio Alva, concelho de Arganil. Esta albufeira destina-se ao 

aproveitamento hidroeléctrico.  

As albufeira Cabril, Bouçã e Sta Luzia, localizadas no rio Zêzere, apresentam Plano de 

Ordenamento aprovado na Resolução de Concelho de Ministros nº 45/2002, de 13 de Março.  A 

albufeira do Cabril destina-se ao aproveitamento hidroeléctrico. 

4.1.4.3  -  Caracterização Hidrogeológica 

Do ponto de vista hidrogeológico, a região em estudo, está integrada maioritariamente na 

unidade geológica, designada na literatura da especialidade de Maciço Antigo, abrangendo apenas 

uma pequena extensão do trecho inicial, a Orla Ocidental (Figura 4.1.14). 

O Maciço Antigo não apresenta sistemas aquíferos diferenciados, sendo um domínio de 

“rochas duras”, onde a ocorrência e circulação de água aparece associada à fracturação. O 

escoamento dá-se predominantemente por fracturas e o armazenamento faz-se igualmente nas 

fracturas. A drenagem para as fracturas torna-se por isso um factor importante de recarga das 

fracturas. No Maciço Hespérico, as formações hidrogeológicas são, regra geral, pouco produtivas, 

sendo a produtividade geral inferior a 50 m3/dia.  

Os depósitos aluvionares holocénicos cobrem as formações graníticas nas zonas de 

atravessamento das baixas das linhas de água mais importantes. Estas formações de cobertura 

constituem áreas geomorfologicamente favoráveis à infiltração de água. Os aquíferos mais produtivos 

têm por suporte as aluviões modernas, estreitas faixas ao longo dos rios e claramente subordinadas 



  
 

LMAT Penela-Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     66  

a estes. Estes aquíferos aluvionares são muito vulneráveis, sujeitos a risco de contaminação pela 

água do escoamento superficial e pela agricultura que se faz nalgumas daquelas faixas aluvionares 

ou nos terrenos lateralmente adjacentes. 
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Figura 4.1.14 - Localização dos principais Sistemas Aquíferos existentes na região atravessada pela Linha em 

estudo (sem escala). Fonte: SNIRH-INAG 

Na Orla Ocidental verifica-se o atravessamento de dois sistemas aquíferos, Penela-Tomar e Sicó-

Alvaiázere. Estes sistemas aquíferos, de acordo com a forma de circulação da água subterrânea, são 

designados de cársicos, apresentando uma infiltração elevada. Por apresentarem uma grande 
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permeabilidade e escoamento rápido, através das estruturas cársicas, são particularmente vulneráveis à 

poluição, com muito baixo teor autodepurador e propagação rápida das contaminações. 

O Sistema Aquífero Penela-Tomar, apresenta uma área com cerca de 245 km2, sendo 

constituído por dolomitos, calcários e calcários dolomíticos (Liásico). Este sistema aquífero cársico, 

apresenta o substrato formado pelos Grés de Silves, que marginam o sistema aquífero a nascente. 

As sequências calco-margosas do Liásico médio e superior constituem a parte superior do sistema. 

Dos 245 km2 de área total do sistema, apenas uma parte é coberta por rochas com aptidão 

aquífera significativa, correspondentes às formações de base do Liásico. As restantes áreas, são 

ocupadas por formações sobrejacentes, também de idade liásica, mas de carácter calcomargoso, ou 

francamente margoso. No entanto, é provável que parte destas áreas correspondam a zonas de 

recarga das formações aquíferas. Estes aquíferos cársicos apresentam, em termos hidrogeológicos, 

uma boa aptidão aquífera, com produtividade média a alta. Neste sistema aquífero pode-se distinguir 

três sectores independentes: Sector norte, o de maior extensão, cuja drenagem principal se faz 

através da nascente de Alcabideque; Sector central, de importância reduzida, cujo desenvolvimento 

maior se faz na região de Avelar; e Sector sul, cuja drenagem se faz para sul. A área em estudo 

localiza-se no sector central.  

O sistema é alimentado por recarga directa – que ocorre nas áreas de afloramento das formações 

mais permeáveis liásicas – e, possivelmente, por drenância a partir das formações sobrejacentes menos 

permeáveis. Quanto às saídas de água, a área de descarga mais importante é a exsurgência de 

Alcabideque cujas saídas médias se estimam em 12 hm3/ano. Quanto à nascente do Dueça, que drena 

não só calcários liásicos mas também do Dogger, as saídas totais anuais deverão situar-se perto dos 5 

hm3. As saídas para abastecimento e agricultura deverão ser da ordem dos 12 hm3/ano. 

O Sistema Aquífero de Sicó – Alvaiázere, apresenta formações pertencentes ao Jurássico médio 

enquadradas pelo Oxfordiano com características progressivamente mais margosas. Com uma área de 

332 km2 apresenta um funcionamento tipicamente cársico, estando a drenagem subterrânea organizada 

em torno de um número pequeno de nascentes permanentes com caudal elevado. Existem outras, 

subsidiárias, com caudais mais modestos, permanentes ou temporais. Este sistema constituído por 

rochas carbonatadas de elevada carsificação apresenta alta vulnerabilidade à poluição. 

De um modo geral, a região atravessada pela linha é maioritariamente dominada por 

formações que apresentam uma reduzida aptidão aquífera, com permeabilidade por fissuração, onde 

o escoamento e o armazenamento da água se efectuam predominantemente nas fracturas, 

dependendo o comportamento hidrogeológico, da fracturação e do índice de alteração das rochas. 

Apenas na zona de atravessamento da Orla ocidental, numa pequena extensão no inicio da linha, se 

verifica o atravessamento de dois sistema aquíferos com maior vulnerabilidade à poluição.  



  
 

LMAT Penela-Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     67  

4.2  -  QUALIDADE DO AMBIENTE 

4.2.1  -  QUALIDADE DA ÁGUA 

4.2.1.1  -  Metodologia 

Dadas as características do projecto, onde as acções susceptíveis de alterarem a qualidade da 

água se cingem essencialmente à fase de construção, o descritor qualidade da água, em particular 

qualidade da água subterrânea, não assume grande relevância para a avaliação global do projecto.  

Deste modo, optou-se por caracterizar o ambiente afectado (identificação dos usos da água e 

levantamento das fontes de poluição) recorrendo aos elementos disponíveis no Plano de Bacia 

Hidrográfica do Rio Tejo (PBHRT) e no Plano de Bacia Hidrográfica do rio Mondego (PBHRM). 

A caracterização da qualidade da água superficial e subterrânea foi apoiada nos dados de 

qualidade da água do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH), disponível 

na página da Internet do Instituto da Água (INAG). 

4.2.1.2  -  Qualidade da Água 

A caracterização da qualidade das águas superficiais na área de influência do projecto em 

estudo tem como base os dados existentes relativos aos anos hidrológicos de 2001 a 2005 da 

estação de amostragem de S. Pedro (12I/04), situada no rio Alva, pertencente à Rede de Qualidade 

da Água na bacia hidrográfica do rio Mondego, sob a responsabilidade da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro). Esta estação localizada no concelho de 

Arganil, encontra-se fora do corredor do traçado da linha, a cerca de 4,5km poente. No entanto, 

considerou-se como representativa da qualidade da água superficial da região onde se insere o 

projecto. 

As principais características da estação de amostragem de S. Pedro constam do Quadro 4.2.1. 

Os dados relativos aos anos hidrológicos foram obtidos no site do SNIRH-INAG. 

Quadro 4.2.1 - Principais características da estação de amostragem de S. Pedro 

Curso de Água Nome da Estação Código RQA Localização Coordenadas Militares 

Rio Alva S. Pedro 12I/04 206335 362601 

A localização da estação de amostragem de S. Pedro, face ao traçado da linha, encontra-se na 

Figura 4.2.1. 
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A caracterização da qualidade da água da estação de amostragem assentou numa 

classificação de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos, desenvolvido e 

proposto pelo INAG cujos pressupostos se encontram no Anexo C1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1 - Localização da Estação de amostragem S. Pedro no rio Alva, relativamente à linha de alta tensão 

em análise 

De acordo com o critério do INAG, a qualidade da água do rio Alva, insere-se dentro da Classe 

B – Fracamente poluída, caracterizada por águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, 

mas podendo também satisfazer potencialmente todas as utilizações. Os parâmetros responsáveis 

por esta classificação são os coliformes fecais e totais, o CQO, e os estreptococos fecais. Na Figura 

4.2.2 estão representadas as variações das concentrações destes parâmetros e a classificação de 

acordo com o critério do INAG.  

Relativamente às restantes linhas de água, existentes na envolvente à linha em estudo, a Rede 

de Qualidade das Águas Superficiais não apresenta estações de medição da qualidade da água 

muito próximas do seu traçado, não sendo desse modo representativas da qualidade da água 

superficial neste corredor. Contudo, da análise efectuada a algumas estações localizadas nas 

principais linhas de água da região, rio Ceira, ribeira de Alge, ribeira de Unhais, rio Arouce, verifica-se 

que os valores registados no ano 2005 classificam a água como fracamente poluída, havendo uma 

grande homogeneidade nos parâmetros responsáveis por tal classificação, de acordo com o 

verificado na Estação de S. Pedro no rio Alva. 

Estação de amostragem de S. Pedro 

Apoio 148 

Apoio 149 
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Figura 4.2.2 - Classificação de acordo com o critério do INAG da qualidade da água da estação de amostragem 

de S. Pedro, localizada no rio Alva. Parâmetros analisados: A- Coliformes fecais, B- Coliformes 

Totais, C- CQO, e D- Estreptococos Fecais 

 

Segundo o PBH do rio Tejo, o rio Zêzere tem um comportamento diferenciado nas várias 

estações, marcados por uma degradação progressiva. Nas estações de montante, tem-se observado 

uma degradação da qualidade da água ao longo dos últimos anos, passando de Fracamente poluída 

para Muito poluída em algumas alturas do ano. 

Para além disso, as albufeiras do rio Zêzere, Cabril e Bouçã estão no estado mesotrófico; 

encontrando-se a albufeira de Santa Luzia na ribeira de Unhais, no estado eutrófico. 

No que se refere à qualidade das águas subterrâneas, refere-se que esta está intimamente 

relacionada com o tipo de formações por onde circula e que lhe conferem determinadas 

características químicas próprias. 

A qualidade das águas é, contudo, frequentemente alterada como resultado indirecto das 

actividades urbanas, agrícolas, pecuárias e industriais. De facto, todas estas actividades contribuem 

de algum modo para a deposição não controlada de poluentes no solo que são posteriormente 

lixiviados e transportados pela água da chuva, durante a infiltração, para as águas subterrâneas. 

A B

C D 
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Os processos de contaminação de águas subterrâneas dependem directamente do modo 

como se processa a recarga e o escoamento do aquífero. A vulnerabilidade dos aquíferos à poluição 

depende do tipo de solo, espessura da zona não saturada (zona vadosa), do material do aquífero e 

da condutividade hidráulica.  

De um modo geral, a região em estudo que se encontra maioritariamente integrada no Maciço 

Antigo, apresenta baixo a variável risco de contaminação do aquífero, sendo constituída 

essencialmente por aquíferos em rochas fissuradas, excepto, no final da linha onde se verifica o 

atravessamento de dois sistemas aquíferos cársicos pertencentes à Orla Ocidental e que apresentam 

média a elevada vulnerabilidade à contaminação. 

De acordo com INAG (1997),  no maciço hespérico as águas dos xistos e grauvaques 

apresentam regra geral baixa mineralização, correspondente a condutividade eléctrica inferior a 100 

uS/cm. Na maioria das águas, a fácies é mista tanto no que respeita aos catiões, como aos aniões. O 

pH é inferior a 7, mas muitas vezes desce para valores que se aproximam de 5, isto é, são águas 

agressivas a muito agressivas. No que respeita à qualidade da água para consumo humano, verifica-

se que a concentração de Ferro, é o parâmetro que mais vezes ultrapassa o VMR, e com frequência 

ultrapassa o VMA. Os valores baixos de pH, permitem que algumas espécies químicas, pouco 

solúveis noutras condições, atinjam concentrações indesejáveis: estão neste caso o alumínio, o ferro 

e o manganês. Embora as concentrações sejam relativamente baixas, em valor absoluto, elas 

ultrapassam com frequência o VMR e nalguns casos, o VMA definidos no DL 236/98 de 1 de Agosto. 

Quanto à utilização para rega, a maioria das águas consideradas apresentam riscos de 

salinização e de alcalinização baixos (classe C1S1). De acordo com o levantamento efectuado a 

diversos furos existentes no maciço hespérico da bacia do Mondego (INAG, 1997), verificou-se que 

cerca de 64% das análises tem pH abaixo do intervalo de valores recomendados e há um valor de 

ferro acima do VMR. De um modo geral, as concentrações de nitratos são baixas. 

De acordo com o PBH do rio Mondego, nos sistemas aquíferos Penela-Tomar e Sicó-

Alvaiázere, as águas são bicarbonatadas cálcicas, com o pH próximo da neutralidade ou alcalinas, 

sendo a mineralização total relativamente elevada, da ordem de 400 a 500 mg/l. 

Conforme os valores limites definidos no DL 236/98, as violações de qualidade mais frequentes 

respeitam a condutividade eléctrica (praticamente todas as águas violam este VMR), o cloreto, o 

nitrato, o cálcio e o ferro. 

No Sistema Aquífero de Penela-Tomar, as águas apresentam em geral fraca qualidade, com 

elevada mineralização, em que a maior parte dos parâmetros analisados apresentam valores muito 

elevados , com destaque para os sulfatos, cálcio e dureza total (INAG, 1997). Os nitratos apresentam 

baixos valores. A qualidade química das águas deste sistema, em termos de consumo humano, é em 

geral, fraca, sendo os VMRs relativos à condutividade, magnésio, cloreto, sulfato e cálcio excedidos 
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na maior parte das amostras. Quanto à aptidão para rega, verifica-se que são os cloretos e os 

sulfatos, os parâmetros que mais excedem os VMRs, sendo a sua qualidade em geral fraca. 

Nas formações hidrogeológicas existentes no local de implantação da linha de alta tensão 

predominam as formações de maciço antigo, na sua globalidade maciços fissurados, com baixas 

produtividades e uma vulnerabilidade à poluição baixa a média. Os sistemas aquíferos de Penela-

Tomar e Sicó-Alvaiázere, apresentam-se como os locais de maior vulnerabilidade à poluição, sendo 

contudo atravessados apenas no troço inicial, até ao apoio 24. 

4.2.1.3  -  Caracterização dos Usos da Água 

O abastecimento público e o consumo agrícola constituem as utilizações mais significativas da 

água.  

De acordo com a análise efectuada no PBH do rio Mondego, os recursos hídricos superficiais 

gerados são superiores às necessidades de água actuais na bacia.  

As necessidade de água para abastecimento público na bacia do rio Mondego são de 43,2 

hm3/ano (PBH Mondego – dados de 1995). 

O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo-Mondego e 

Bairrada apresenta uma solução de gestão integrada para resolver os problemas de abastecimento 

de água e de saneamento que se detectam nos municípios de Ansião, Arganil, Coimbra, Condeixa-a-

Nova, Góis, Leiria, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Penacova, Penela e Vila Nova de 

Poiares (cerca de 427 mil habitantes).  

Os concelhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande encontram-se 

integrados no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais de Raia, Zêzere e Nabão, que servem uma população de 200 mil habitantes em termos de 

abastecimento de água e de cerca de 215 mil habitantes em termos de saneamento. 

O consumo de água para rega apresenta algum significado a nível regional. Das estimativas de 

extracções de água destinada à agricultura, verifica-se que na bacia do rio Mondego as necessidades 

anuais para a rega são de 466 hm3. As necessidades de água para consumo industrial na bacia do 

rio Mondego são de 53 hm3/ano. 

Na bacia do rio Zêzere, e de acordo com o levantamento efectuado no PBH rio Tejo, as 

necessidades globais das actividades consumptivas são em ano médio da ordem de 370 hm3 para a 

agricultura, 156,59 hm3 para a rede de abastecimento público e 6.24 hm3 para a indústria. 
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4.2.1.4  -  Caracterização das Fontes de Poluição 

A região em estudo apresenta reduzidas fontes poluentes, derivado do relevo vigoroso que se 

verifica nas serras, e da baixa densidade populacional residente na região. A grande maioria da 

região apresenta uma ocupação florestal, desenvolvendo-se a agricultura, principalmente, ao longo 

dos vales aluvionares das principais linhas de água. A poluição difusa encontra-se essencialmente 

ligada aos principais sistemas agrícolas verificados na região, que se encontram ligados à policultura 

onde dominam as arvenses, a polipecuária e os ovinos e caprinos. 

As fontes de poluição com maior relevo, no corredor do traçado da linha, são essencialmente 

constituídas pelas fossas sépticas das povoações isoladas nas serras e pelas águas residuais 

domésticas provenientes de ETARs com deficiente nível de tratamento.  

Os incêndios florestais verificados na região provocam igualmente a poluição das linhas de 

água, na medida em que potenciam a erosão do solo e o arrastamento de poluentes e sólidos para 

os rios. 

No Quadro 4.2.2 apresentam-se as estimativas das cargas poluentes geradas na bacia do rio 

Mondego, em termos de Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO) e Carência Química de Oxigénio 

(CQO). 

Quadro 4.2.2- Valores das Cargas Poluentes tópicas na bacia do Mondego (ton/ano) – Fonte:PBH Mondego 

 CBO CQO 

Domésticos 15 230 34280 

Industrial 7015 13790 

 

Na bacia do rio Zêzere, a poluição de origem urbana apresenta um peso ligeiramente superior 

à origem industrial, representando em termos de CBO5, cerca de 54% do valor global estimado para 

a carga poluente tópica da bacia hidrográfica do rio Tejo. 

Constitui grande preocupação o deficiente estado de funcionamento de algumas instalações de 

tratamento de águas residuais urbanas existentes e em serviço, resultante da falta de uma 

exploração e manutenção adequadas, de que as grandes e mais recentes instalações são excepção, 

destacando-se a ausência bastante generalizada de controlo analítico nas instalações de tratamento 

de menos dimensão, bem como de medições dos caudais tratados.  

Os níveis de tratamento das águas residuais urbanas ainda estão longe do desejável e a carga 

de poluição industrial é muito significativa. Na bacia do rio Zêzere onde residem cerca de 220.000 

habitantes, o índice de atendimento de drenagem e tratamento das águas residuais é de apenas 

28%, havendo 56% da população que não dispunha de qualquer infra-estruturas de tratamento de 
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águas residuais urbanas. Esta situação deve-se principalmente ao facto da população ser 

relativamente dispersa dificultando a sua integração na rede de drenagem.  

As consequências do tratamento ineficaz são a degradação da qualidade da água das ribeiras 

e albufeiras da região, uma vez que esses afluentes são drenados, em parte, para os seus leitos.  

No Quadro 4.2.3 apresenta-se as cargas poluentes tópicas estimadas no PBH Tejo para a 

sub-bacia do rio Zêzere. 

Quadro 4.2.3- Valores das Cargas Poluentes tópicas na bacia do Zêzere  (ton/ano) – Fonte: PBH Tejo 

 CBO CQO 

Domésticos 4501 9081 

Industrial 2749 9901 

 

A poluição tópica industrial é bastante significativa, estimando-se me cerca de 254.000 hab.eq. 

em CBO5.  

Na qualidade da água é de realçar a situação crítica do estio, quando a capacidade 

depuradora das linhas de água se encontra mais reduzida. 

4.2.2  -  QUALIDADE DO AR 

4.2.2.1  -  Metodologia 

A caracterização do ambiente afectado será orientada para a definição de um diagnóstico da 

qualidade do ar na área de implantação da Linha, tendo como principais vectores a identificação dos 

receptores sensíveis em termos de qualidade do ar, a identificação das fontes poluentes 

determinantes para a área de estudo e a caracterização da qualidade do ar da área de estudo 

através da análise dos parâmetros indicadores, nomeadamente, Partículas em Suspensão, Dióxido 

de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono.  

A caracterização da situação existente baseou-se na caracterização das emissões 

inventariadas para a zona em estudo e na análise de dados meteorológicos relevantes. 

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as actividades 

económicas que aí se praticam, bem como com as características do uso do solo presentes.  

Para a caracterização da qualidade do ar recorreu-se ao estudo elaborado no âmbito do 

protocolo de colaboração entre o Instituto do Ambiente e a Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

disponível na página de Internet do Instituto do Ambiente. 
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De salientar que este descritor apresenta uma importância muito reduzida no presente 

projecto. 

4.2.2.2  -  Caracterização da Situação Actual 

A Linha desenvolve-se nos concelhos de Tábua, Arganil, Góis, Castanheira de Pêra, Pedrógão 

Grande, Figueiró dos Vinhos e Penela. 

A linha tem uma orientação geral oeste-este inflectindo depois para norte, atravessando áreas 

com muito baixa densidade de ocupação edificada, constatando-se que praticamente todo o traçado 

se desenvolve sobre áreas com características marcadamente rurais, com predomínio de ocupação 

florestal. Dada a topografia acidentada da região, as povoações encontram-se principalmente no 

fundo dos vales, apresentando a linha um desenvolvimento bastante distante desta, por se localizar 

maioritariamente nas zonas de cumeada. 

Ao longo do traçado, podem-se identificar os seguintes aglomerados populacionais com 

alguma proximidade ao traçado, indicando-se um apoio de referência e a distância aproximada entre 

a futura linha e a povoação:  

 Grocinas – 230 m do AP10 

 Moinhos Cimeiros – 482 m do AP25 

 Sarzedas de S. Pedro – 480 m do AP42 

 Sarzedas do Vasco – 300 m do AP 42 

 Escalos do Meio - 564 m do AP 51 

 Escalos Cimeiros – 425 m do AP 50 

 Amioso Fundeiro – 565 m do AP 68 

 Mega Fundeira – 741 m do AP 62 

 Derreada Cimeira – 1.068 m do AP 55 

 Escalos Cimeiros – 482 m do AP25 

 Alvares – 1.146 m do AP 71 

 Amiosinho – 380 m do AP 76 

 Roda Fundeira – 156 m do AP82 

 Amieiro- 392 m do AP 89 

 Mestras – 473 m do AP93 
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 Corterredor – 939 m do AP99 

 Cadafaz – 400 m do AP 107 

 Salgueiral – 295 m do AP 143 

 Coja – 1.600 m do AP 151 

 Meda dos Mouros – 1125 m do AP 155 

 Pinheiro de Coja – 800 m do AP 160 

 Carragosela – 1.100 m do AP 168 

Em matéria de fontes poluentes, a área abrangida pelo projecto em estudo é muito parca, 

sendo de referir que existem poucas indústrias poluentes na área. Na região existem algumas 

pedreiras, nomeadamente nos concelhos de Tábua, Arganil, e Penela, responsáveis pela Emissão de 

Partículas em Suspensão na região. 

A nível local, refira-se igualmente, o tráfego rodoviário como fonte de poluição atmosférica 

responsável pela emissão de Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto, Metais Pesados e Partículas 

em Suspensão. Por ser uma rede de estradas pouco densa e com pouco volume de tráfego, 

apresenta-se como uma fonte de poluição pouco significativa. A única via com maior importância na 

região será o futuro IC6, que se encontra actualmente em Fase de Projecto de Execução, e que será 

atravessado pela linha, entre os apoios AP166 e AP 167. 

No que respeita à caracterização da qualidade do ar, apresentam-se, na Figura 4.2.3, as 

isolinhas de concentração de Dióxido de Enxofre e de Dióxido de Azoto obtidos para Portugal 

Continental. Como é possível verificar, para a área de estudo obtiveram-se concentrações de dióxido 

de enxofre entre 0,7 e 1 µg/m3 e concentrações de Dióxido de Azoto entre 3 e 8 µg/m3. 

A comparação das concentrações obtidas durante a campanha (concentrações médias obtidas 

durante um período de exposição de 7 dias) com os valores-limite da legislação não se afigura 

adequada, uma vez que os valores estabelecidos nas normativas legais referem-se a concentrações 

obtidas para diferentes períodos de amostragem com diferentes probabilidades de ocorrência, 

obtidas através de outros métodos de medição. No entanto, considera-se como uma campanha 

representativa da concentração de Dióxido de Enxofre e Dióxido de Azoto para Portugal Continental. 

Os valores padrão de Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre, Ozono e Monóxido de Carbono, 

para áreas rurais e urbanas, de acordo com referências bibliográficas na matéria, variam entre 0,4 e 

9,4 µg/m3, para os níveis naturais de NO2, em áreas urbanas. As concentrações médias anuais de 

NOx estão compreendidas entre 20 e 90 µg/m3.  
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Figura 4.2.3 - Isolinhas de concentração de Dióxido de Enxofre(a) e Dióxido de AZOTO(b) obtidas para 

Portugal Continental. (Fonte: IA). 

As concentrações de SO2 no ar para áreas com características rurais estão compreendidas 

entre 5 e 25 µg/m3 embora ocasionalmente tenham sido observados teores superiores. Em zonas 

urbanas, as concentrações médias anuais variam entre 50 a 130 µg/m3. 

O nível natural de Ozono nas camadas inferiores da atmosfera é usualmente da ordem dos 10 a 

60 µg/m3, podendo apresentar picos de concentração, em termos de médias horárias, da ordem dos 

120 µg/m3. 

Os níveis naturais de Monóxido de Carbono no ar estão compreendidos entre 0,01 e 

0,23 mg/m3. Em áreas urbanas os níveis de Monóxido de Carbono dependem das condições de 

dispersão e da densidade de tráfego rodoviário, apresentando picos de concentrações coincidentes 

com as horas de ponta de tráfego matinal e fim de tarde. 

Em áreas rurais, as concentrações médias anuais de Partículas em Suspensão no ar são 

inferiores a 10 µg/m3. 

Face a estes valores padrão apresentados é possível inferir que as concentrações obtidas no 

estudo elaborado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia para o Instituto do Ambiente, são baixas 

para o Dióxido de Azoto e consideravelmente baixas para o Dióxido de Enxofre, correspondendo a 

concentrações de fundo existentes em áreas naturais. 

Neste contexto é possível afirmar que a qualidade do ar na área em estudo é globalmente boa, 

quer nas áreas rurais quer nas áreas florestais existentes. 

a)      b) 

Área de estudo
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4.2.3  -  AMBIENTE SONORO 

4.2.3.1  -  Introdução 

A caracterização do ambiente sonoro da área de estudo é feita em função das variáveis 

relevantes na perspectiva da avaliação dos impactes ambientais do projecto. 

A metodologia para a caracterização do ambiente sonoro local compreendeu: 

a) A identificação dos receptores sensíveis e fontes sonoras, com base na análise do 

levantamento de campo e nas previsões dos níveis sonoros nas diferentes fases do 

projecto, em particular na fase de exploração. Esta identificação permitiu aferir sobre a 

necessidade de se realizarem medições acústicas junto dos receptores, fontes sonoras e 

área de implantação do projecto, por forma a caracterizar todo o ambiente sonoro. 

Relativamente à área de estudo definida para este descritor, considerou-se como válido um 

corredor de 120 metros (60 metros ao eixo da linha). Este corredor foi definido, tendo por 

base o tipo de linha em análise (220 kV) e as diferentes condições atmosféricas que 

ocorrem ao longo do ano na área de estudo. 

Como será desenvolvido no capítulo de avaliação de impactes (ponto 6.2.3), esta linha, 

para uma distância média de 25,85 metros ao solo e uma tensão nominal de 220 kV, 

apresenta ao nível de ruído de longa duração, LAeq, LT, de 26 dB(A) a 60 metros do eixo da 

linha. Consequentemente, a esta distância o valor do ruído particular da linha é bastante 

baixo, não se prevendo, durante o seu funcionamento, alterações no ambiente sonoro a 

distâncias superiores, mesmo para o período nocturno e em locais com ausência de fontes 

sonoras relevantes. 

b) A realização de medições acústicas, no período diurno, entardecer e nocturno; 

c) A classificação do ambiente sonoro da área de estudo com base nas disposições da 

legislação nacional sobre ruído ambiente. 

Para uma adequada análise dos impactes neste descritor, a identificação dos receptores 

sensíveis foi efectuada tendo por base a planta perfil à escala 1:2.000, o fotoplano e o trabalho de 

campo. Refere-se que as áreas definidas como espaço urbano no Desenho 7, que aparecem junto à 

linha, poderão na realidade não apresentar habitações junto a esta, não representando dessa forma 

receptores sensíveis.  

Dada a topografia acidentada da região, a distância vertical das povoações à linha, representa 

um factor importante na análise de impactes, uma vez que minimiza o potencial impacte da 

proximidade horizontal da linha aos receptores sensíveis. 
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4.2.3.2  -  Legislação Aplicável 

O novo Regulamento Geral do Ruído (RGR), instituído pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da 

saúde humana e o bem-estar das populações. Este diploma revoga o regime legal sobre poluição 

sonora (RLPS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. 

O artigo 3º do RGR define como actividade ruidosa permanente, “a actividade desenvolvida 

com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído...” e como 

actividade ruidosa temporária, “a actividade que, não constituindo um acto isolado, tenha carácter 

não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 

locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil...”. 

No mesmo artigo 3º, o RGR define como zona sensível “a área definida em plano municipal de 

ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou 

similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população local (....) sem funcionamento no período 

nocturno”. Zona mista é designada como “a área definida em plano municipal de ordenamento do 

território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 

na definição de zona sensível”. 

O mesmo artigo define os períodos de referência (“intervalo de tempo a que se refere um 

indicador de ruído, de modo a abranger as actividades humanas típicas”): 

 Período diurno, a que corresponde o indicador de ruído diurno (Ld ou Lday), das 07h00 às 

20h00; 

 Período do entardecer, a que corresponde o indicador de ruído do entardecer (Le), das 

20h00 às 23h00; 

 Período nocturno, a que corresponde o indicador de ruído nocturno (Ln ou Lnight), das 23h00 

às 07h00. 

O Lden ou indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, expresso em dB(A), corresponde ao 

indicador de incómodo global e é dado pela expressão: 
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De acordo com o artigo 11º, em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, 

devem ser respeitados os seguintes limites de exposição: 

 As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

 Zonas sensíveis não devem estar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, da competência dos municípios nos seus 

planos municipais de ordenamento do território (conforme disposto no artigo 6º), para efeitos de 

verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden 

igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

Segundo este mesmo artigo, os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas 

classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos 

usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos 

valores limites de exposição. 

De acordo com o artigo 13º, a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes 

em zonas mistas, nas envolventes de zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores 

sensíveis isolados estão sujeitos: 

 Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º (critério de exposição máxima); 

 Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 

do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 

actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 

diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do Anexo I do RGR. 

O cumprimento do critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos períodos de 

referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A), 

considerando o estabelecido nos n.ºs 1 e 4 do Anexo I do RGR. 

Para as actividades ruidosas temporárias, o artigo 14º determina a proibição do seu exercício 

na proximidade de: 

 Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20h00 e 

as 08h00; 

 Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

 Hospitais ou estabelecimentos similares. 
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Segundo o artigo 15º, o exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em 

casos excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo 

respectivo município. Quando emitida por um período superior a um mês, a licença especial de ruído 

fica condicionada ao respeito, junto dos receptores sensíveis, do valor limite do indicador LAeq do 

ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período nocturno. 

No RGR, em matéria de acústica, são utilizadas as definições e procedimentos constantes da 

normalização portuguesa aplicável, mais concretamente a NP 1730, e os Anexos I e II que dele 

fazem parte integrante. 

4.2.3.3  -  Caracterização do Ambiente Afectado 

Ao longo do traçado da linha foram identificados edifícios de habitação, dos quais se 

consideraram como receptores sensíveis, os edifícios que se encontravam a menos de 60 m do 

eixo da linha. Esta distância foi definida tendo em conta as previsões do ruído produzido pelo 

funcionamento da linha (a 220 kV). No Quadro 4.2.4 apresenta-se o respectivo levantamento dos 

receptores sensíveis.  

Quadro 4.2.4 -  Localização dos receptores sensíveis na envolvente da linha 

Local Vão Descrição dos receptores Concelho Distância horizontal ao 
eixo da linha (m) 

1 28-29 Duas habitações pertencentes a Vale 
Lameira  Figueiró dos Vinhos 38 

2 81-82 Diversas habitações pertencentes a Roda 
Fundeira Góis 0 

3 88-89 Habitação isolada Góis 42 
4 89-90 Duas habitações pertencentes a Cabeçadas Góis 46 
5 117-118 Três habitações pertencentes a Salgado Góis 25 

 

Tendo em conta os receptores sensíveis identificados definiram-se quatro locais de medição 

de ruído cujas características se apresentam no Quadro 4.2.5. A sua localização cartográfica, face 

ao projecto, encontra-se no Anexo C3 do Volume 4 do EIA. 

Quadro 4.2.5 - Locais de medição do ambiente sonoro 

Coordenadas UTM (WGS 84) Local de 
medição Vão 

X(m) Y(m) 
1 28-29 562.408 4.423.238 
2 81-82 577.661 4.434.824 
3 88-89 578.151 4.437.473 

4(1) 89-90 578.371 4.437.757 
5 117-118 582.691 4.446.459 

(1)  Devido à presença de fontes sonoras irrelevantes (cães a ladrar), a medição realizou-
se num local afastado dos receptores sensíveis (cerca de 250 m) mas onde ambiente 
sonoro é muito semelhante. 
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Para a realização das medições foram considerados os procedimentos gerais definidos na NP-

1730 “Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente” (1996), e os procedimentos específicos 

definidos pelo Instituto do Ambiente para medição do ruído ambiente (2003). 

As medições acústicas foram efectuadas com um sonómetro digital integrador Bruel & Kjær, 

(B&K-2236), cujo modelo se encontra aprovado pelo Instituto Português da Qualidade (Despacho 

nº 245.70.93.03.22 de 04-11-1993). O microfone foi equipado com um protector de vento para evitar 

sinais espúrios de baixa frequência devidos ao vento. Qualquer energia residual assume importância 

irrelevante na medida em que todas as medições foram realizadas com malha de ponderação A.  

No Anexo C4 apresenta-se a carta de controlo metrológico e o boletim de verificação periódica 

anual do sonómetro, realizado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade em Julho de 2006. 

As medições dos parâmetros complementares, temperatura e humidade relativa foram 

realizadas com um termohigrómetro, modelo Hygropalm0, com calibração de fábrica, cujo certificado 

se encontra no Anexo C5. 

As medições do parâmetro complementar velocidade do vento foram realizadas com um 

anemómetro, modelo Bioblock. 

No Quadro 4.2.6 apresentam-se as principais fontes sonoras, os níveis de ruído medidos e as 

condições meteorológicas registadas durante o período de medição. A campanha de medição decorreu 

entre os dias 6 e 8 de Fevereiro de 2007. No Anexo C6 os registos dos resultados das medições.  

Quadro 4.2.6 - Caracterização do ambiente sonoro junto dos receptores sensíveis 

Condições meteorológicas Local de 
Medição Fontes sonoras Período de 

referência 
LAeq 

[dB(A)] Velocidade do 
vento (km/h) 

Direcção 
do vento 

Temperatura 
(ºC) 

Humidade 
relativa (%) 

Diurno 34,6 0,0 - 10,5 87,9 
Entardecer 32,4 0,0 - 8,9 89,5 1 Rural e natural 
Nocturno 29,3 0,0 - 7,9 89,2 
Diurno 36,7 0,0 - 9,3 79,3 
Entardecer 33,5 0,0 - 8,2 83,2 2 Rural e natural 

(curso de água) 
Nocturno 31,2 0,0 - 7,1 88,0 
Diurno 33,6 2,5 Noroeste 8,1 83,4 
Entardecer 30,0 0,0 - 6,0 94,2 3 Natural 
Nocturno 28,5 0,0 - 4,6 94,0 
Diurno 55,4 1,8 Variável 10,5 71,4 
Entardecer 49,3 0,0 - 5,4 94,3 4 Estrada (EN2) 
Nocturno 30,8 0,0 - 7,1 92,4 
Diurno 34,4 0,0 - 9,2 81,3 
Entardecer 33,4 0,0 - 7,0 87,1 5 Natural (curso 

de água) 
Nocturno 32,5 0,0 - 6,2 88,9 

 

De acordo com os níveis de ruído medidos, o ambiente sonoro nos locais seleccionados 
apresentam alguma semelhança entre si, com excepção dos receptores sensíveis localizados junto 
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da EN2. Nestes receptores sensíveis, o ambiente sonoro é, assim, caracterizado por ser bastante 
sossegado, excepto nos locais próximos de vias rodoviárias. 

Por último de referir que até à data não se encontram classificadas as zonas sensíveis e mistas 
nos concelhos de Figueiró dos Vinhos e Góis, estando os receptores sensíveis, por isso, sujeitos ao 
cumprimento do n.º 3 do artigo 11º do RGR.  

4.2.4  -  GESTÃO DE RESÍDUOS 

4.2.4.1  -  Metodologia 

A REN, SA, no âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança (SIGQAS), aplicável em todas as instalações da empresa, definiu uma metodologia 
própria para a gestão de resíduos (ET - 003 apresentada no Anexo C2.1 do Volume 4 – Anexos 
Técnicos). Essa metodologia de gestão de resíduos implementada foi considerada como adequada 
pelo Instituto Nacional dos Resíduos (INR). 

Esta metodologia inclui todos os resíduos com excepção das terras não contaminadas e dos 
resíduos vegetais, sendo estes alvo de tratamento específico a acordar entre o Adjudicatário e a REN 
caso a caso. 

Na metodologia de Gestão de Resíduos Industriais em Obras da REN, SA (ET-003) foram 
definidos nove locais de recolha de resíduos (Figura 4.2.4), dispersos pelo território nacional, para onde 
devem ser encaminhados todos os resíduos produzidos pelas actividades da REN, SA, excepto os 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), sendo posteriormente recolhidos por operadores devidamente 
licenciados para o efeito. 

Os resíduos produzidos em obras de construção e remodelação de novas instalações serão 
transportados para os locais de recolha, cuja localização geográfica seja mais favorável. 

O projecto em estudo insere-se na área de “Centro – Norte”, sendo o local mais favorável para 
a concentração de resíduos produzidos na fase de exploração, a Subestação de Pereiros. Na figura 
seguinte encontra-se a localização das áreas adoptadas e as respectivas instalações da REN, SA. 

O adjudicatário é responsável, desde a saída do estaleiro até ao local de recolha, por assegurar o 
transporte de todos os resíduos produzidos em estaleiro. Após o seu armazenamento nos locais de 
recolha, é posteriormente definido o seu destino final consoante as características dos resíduos. 

No que se refere aos RSU, estes serão recolhidos e geridos pelas câmaras municipais da 
região de implantação do projecto, sendo que relativamente aos restantes, a sua recolha e 
encaminhamento para destino final adequado (reciclagem, valorização ou eliminação) é levada a 
cabo por operadores de gestão de resíduos não urbanos licenciados, que operam em todo o país. 
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Na região da Subestação de Pereiros, a gestão dos RSU é da responsabilidade do Sistema 

Multimunicipal do Litoral Centro, criado a 5 de Setembro de 1996. O Sistema Multimunicipal do Litoral 

Centro é composto por um aterro e uma estação de triagem, localizadas em Taveiro, uma estação de 

transferência (Góis), dois ecocentros e diversos ecopontos. Este sistema assegura a exploração do 

sistema multimunicipal de triagem, recolha selectiva, valorização e tratamento dos RSU, sendo a 

entidade gestora do sistema a ERSUC - Mondego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.4  - Localização da Subestação de Pereiros e das áreas adoptadas na gestão de resíduos (Fonte: 

REN, S.A.) 
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4.3  -  SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.3.1  -  INTRODUÇÃO 

A caracterização da situação de referência apoia-se nos elementos recolhidos no terreno, em 

informação publicada e nos elementos cedidos pelo Instituto da Conservação da Natureza (ICN) na 

sequência dos contactos com diversas entidades na fase de Grande Condicionantes (Volume 5 do EIA). 

O relatório inclui ainda a identificação e estimativa dos impactes sobre as comunidades animais. 

4.3.2  -  CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.3.2.1  -  Métodos 

4.3.2.1.1  -  Flora e Vegetação 

Foram feitos inventários com vista à obtenção de informação florística sobre a diversidade da 

flora e dos habitats naturais e semi-naturais presentes na área de estudo. 

As plantas foram identificadas no local ou no laboratório, recorrendo a bibliografia 

especializada. Os conceitos nomenclaturais estão de acordo, por ordem de prioridade, com Flora 

Ibérica I-VIII, X e XIV (1986-2001) e Nova Flora de Portugal I-III (1974-2003). 

Procedeu-se ao levantamento das formações vegetais existentes na área de influência da LMAT 

Penela-Tábua, no tramo definido por um corredor de 200 m de largura em ambos os lados do traçado 

proposto. Toda a área de estudo foi despistada através da fotografia aérea, tendo-se percorrido a mesma 

com o objectivo de estabelecer, com os trabalhos de campo, a cartografia de habitats. 

A classificação de habitats utilizada foi, sempre que possível, a proposta pela Directiva 

92/43/CEE, denominada Directiva Habitats da União Europeia, revista para Portugal pelo Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000, e a Cartografia de Usos do Solo, Cos’90, do IgeoE (Instituto 

Geográfico do Exército). No Anexo D1 é apresentada a carta de habitats. 

Foram criadas duas classificações: i) a primeira, denominada Habitats e Formações, inclui os 

habitats e formações cartografáveis à escala pretendida (1:25.000); ii) a segunda, denominada 

Classes, que visa a definição de unidades de gestão (Quadros 4.3.1 e 4.3.2). 

Os habitats apenas foram cartografados quando o estado de conservação da formação 

permitia que fosse considerado como tal (ver definição dos habitats no Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000). Caso contrário, utilizaram-se outras denominações que definem as etapas de 

substituição das mesmas: matos mais o nome da espécie arbórea presente, em vez de florestas ou 

carvalhais, e linhas de água, em vez de amiais). 
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Optou-se por cartografar as formações mistas com o nome da espécie/formação/habitat 

dominante. 

Quadro 4.3.1 - Habitats e Formações vegetais.  

Habitats e formações 
Áreas sociais 
Cultivo 
Explorações florestais: Eucaliptal e Pinhal de P. pinaster  
Linhas de água  
4030 Charnecas secas europeias: Mato + Espécie florestal presente 
8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica: Rochas nuas 
*91EO Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior: Amial 
9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea: Carvalhal Q. faginea 
9260 Florestas de Castanea sativa: Castanheiro 
9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus pyrenaica: Carvalhal Q. pyrenaica 
9330 Florestas de Quercus suber: Sobreiro 
9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia: Azinheira 

* Habitat prioritário segundo a Directiva. 

Quadro 4.3.2 - Classificação dos habitats e formações da área de estudo.  

Classe Habitats e formações 

Classe I 

Amiais 
Carvalhais ibéricos de Quercus faginea 
Carvalhais de Quercus pyrenaica  
Florestas de Castanea sativa 
Florestas de Quercus suber 
Florestas de Quercus rotundifolia 

Classe II 
Vertentes rochosas calcárias 
Linhas de água 
Matos 

Classe III 
Cultivos 
Explorações florestais: Pinhais de pinheiro-bravo 

Classe IV 
Explorações florestais: Eucaliptais 
Áreas sociais 

 
Os matagais foram cartografados com o nome de “Mato” mais o nome da espécie arbórea 

presente (Q. faginea, Q. pyrenaica ou Q. suber). 

As áreas ardidas foram cartografadas com o nome da formação presente. Na maior parte das 
ocasiões, na altura do trabalho de campo, a maior parte destas áreas já tinha sido reflorestada. 

O trabalho de campo foi realizado em Outubro e Novembro de 2006, e permitiu reconhecer 
todos os habitats existentes, assim como as formações vegetais não incluídas na Directiva Habitat 
(nomeadamente explorações florestais e cultivos). Tendo em consideração que algumas formações 
apenas ocorrem na época de floração primaveril, foi realizada a sua inventariação no mês de Março 
de 2007. 

Tendo em consideração a artificialização das formações vegetais presentes na área em estudo, 
a cartografia de habitats foi cuidadosa no que se refere às espécies de flora e habitats naturais 
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constantes dos Anexos da Directiva Habitat 92/43/CEE, tendo-se identificado os exemplares com estatuto 
especial de conservação nas manchas de ocupação do solo dominantes, nomeadamente, nos pinhais e 
eucaliptais. Refere-se ainda que esta cartografia não coincide com exactidão com a cartografia da 
ocupação do solo, que homogeniza as manchas tendo em consideração, apenas as espécies 
predominantes. 

• Classe I: Valor ecológico relevante. Gestão controlada. 

São formações de alto valor ecológico, embora apresentem áreas de tamanho reduzido, pelo que  

a sua gestão deve ser conduzida com o máximo cuidado, tentando evitar, sempre que possível, 

alterações na sua estrutura. 

• Classe II: Valor ecológico moderado. Gestão activa. 

São formações de valor ecológico moderado e alto grau de resilência, com elevada capacidade 

de absorção dos impactos. 

• Classe III: Valor ecológico reduzido. Gestão activa. 

São formações artificiais, mas que apresentam algum valor ecológico. 

• Classe IV: Sem valor ecológico. Gestão activa. 

Pertencem a este grupo os eucaliptais e as denominadas áreas sociais. 

4.3.2.1.2  -  Fauna 

A caracterização da fauna potencialmente afectada pela LMAT em estudo foi efectuada, numa 

fase inicial, mediante a consulta do ICN e de bibliografia especializada. Após a identificação dos 

principais valores ambientais, foi realizada uma visita à área de estudo, durante os dias 19 a 23 de 

Outubro de 2006, onde foram feitas observações para detecção de fauna em pontos de amostragem 

previamente definidos (Figura 4.3.1). Os pontos seleccionados foram distribuídos ao longo de um 

corredor de 200 m ao traçado da LMAT, de modo a abranger toda a área de afectação, cobrindo 

todos os habitats presentes e incidindo, em particular, nos habitats de maior valor ecológico. 

A ocorrência das espécies foi confirmada por observação directa dos animais ou através da 

detecção de vestígios. Para além dos pontos de amostragem foram também observadas as estradas 

pavimentadas na tentativa de encontrar cadáveres. 

Durante o período referido também se fez trabalho dirigido para pesquisa de abrigos de 

morcegos. Para isso, prospectaram-se todas as estruturas humanas (casas, pontes rodoviárias, 

minas de água, etc.) presentes numa faixa de 200 metros ao longo do traçado previsto para a linha 
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em estudo. Em cada estrutura procurou-se a presença de quirópteros e/ou respectivos vestígios 

(excrementos e cadáveres). Sempre que possível contactaram-se os proprietários das casas, 

questionando-os sobre a ocorrência de morcegos e respectivos abrigos. A prospecção de abrigos de 

morcegos não foi acompanhada de amostragens nocturnas com detector de ultra-sons, ao contrário 

do que era solicitado no oficio do ICN apresentado no Anexo B do Volume 5, devido à altura do ano 

não ser muito adequada a este tipo de amostragem, prevendo-se que esta seja realizada a partir de 

Março, sendo posteriormente entregue no IA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1- Pontos de amostragem na envolvente 

à LMAT “Penela – Tábua” 

 

Em seguida descrevem-se os usos do solo observados na zona de afectação da LMAT 

“Penela – Tábua”: 

 Pinhal – Corresponde a florestas de produção de pinheiro-bravo, que se caracterizam pela 

existência de uma vegetação bastante homogénea e pela baixa diversidade do coberto 

arbustivo. 

 Eucaliptal – Floresta densa onde ocorre a produção de eucalipto, que também é 

caracterizada pela existência de uma vegetação bastante homogénea e pela baixa 

diversidade do coberto arbustivo. 

 Matos – Áreas dominadas por vegetação arbustiva. Encontram-se, maioritariamente, nos 

locais de maior altitude e em encostas que arderam nos últimos anos. 
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 Blocos rochosos – Penedos de Góis – Corresponde a uma zona rochosa localizada na 

área envolvente ao traçado estudado, que é incluída nesta análise devido à sua importância 

como local de nidificação de espécies de aves ameaçadas.  

 Carvalhal – Corresponde a pequenas manchas de Quercus sp, representados 

essencialmente por árvores jovens e que se encontram rodeados por manchas de maiores 

dimensões de pinheiro-bravo e eucalipto. 

 Olival – Parcelas relativamente pequenas de oliveiras, localizadas, maioritariamente nas 

proximidades das povoações.  

 Cursos de água – A maioria das ribeiras interceptadas pela área de afectação da linha 

apresentam um elevado interesse para a fauna devido à presença de uma galeria ripícola 

mais ou menos bem desenvolvida. 

 Pomares e Hortas – Engloba pequenas parcelas agrícolas, cultivadas com hortícolas e 

árvores de fruto, e que são encontradas, nomeadamente, perto das povoações. 

 Área social – Estas áreas compreendem as povoações e casas habitadas ou abandonadas 

que se encontram dispersos, e onde também se encontram alguns jardins e parques. 

De modo a obter uma caracterização mais completa da área de estudo e, consequentemente, 

avaliar mais correctamente o seu valor ecológico, realizou-se uma listagem das espécies faunísticas 

que, para além de incluir as detectadas no terreno durante o trabalho de campo, contempla as 

espécies de ocorrência potencial.  

As espécies potenciais foram listadas tendo em conta os habitats observados e os requisitos 

ecológicos das várias espécies, e também mediante a consulta de informação já publicada ou obtida 

em trabalhos de atlas actualmente em curso e coordenados pelo ICN. No caso dos mamíferos estes 

dados foram obtidos em Mathias (1999), Rainho et al. (1998) e junto do ICN. Para as aves acedeu-se 

à informação do Novo Atlas das Aves Nidificantes (ICN) e a Rufino (1989) e, por fim, para os répteis e 

anfíbios consultou-se Oliveira & Crespo (1989), Javier & Escrivã (1987) e os dados do Atlas Nacional 

dos Anfíbios e Répteis, que se encontra actualmente em curso. O Plano Sectorial da Rede Natura 

2000 (PSRN2000) também foi consultado neste âmbito em www.icn.pt. 

A importância em termos de conservação da área de afectação foi avaliada com base na lista 

de espécies e tendo presente: 

 O estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (ICN 2005); 

 A Directiva Habitats – 92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992 – transposta pelo DL 140/99 de 

24 de Abril e DL 49/2005 de 24 de Fevereiro, anexos B-II e B-IV; 
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 A Directiva Aves – 79/409/CEE, de 2 de Abril de 1979 – transposta pelo DL 140/99 de 24 de 

Abril e DL 49/2005 de 24 de Fevereiro. 

O Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal atribui os seguintes estatutos às espécies: 

EX – Extinto 

EW – Extinto na Natureza 

CR – Criticamente em Perigo 

EN – Em Perigo 

VU – Vulnerável 

NT – Quase Ameaçado 

LC – Pouco Preocupante 

DD – Informação Insuficiente 

NE – Não Avaliado 

A Directiva Habitats define que para a conservação das espécies de interesse comunitário 

constantes no Anexo II devem ser designadas Zonas Especiais de Conservação (ZEC’s) e para as 

constantes no Anexo IV é necessária uma protecção rigorosa na sua área de repartição natural. Esta 

protecção rigorosa prevê, entre outras, a proibição da perturbação intencional dessas espécies, 

nomeadamente durante o período de reprodução, de dependência, de hibernação e de migração e a 

deterioração ou a destruição dos locais de reprodução ou áreas de repouso.  

As espécies mencionadas no Anexo I da Directiva Aves devem ser objecto de medidas de 

conservação especial respeitantes ao seu habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e a sua 

reprodução na sua área de distribuição. Esta directiva proíbe também a perturbação intencional, 

nomeadamente durante o período de reprodução e de dependência, de todas as aves que vivem 

naturalmente em estado selvagem. 
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4.3.2.1.3  -  Áreas Classificadas 

A possível afectação de áreas com estatuto de protecção também foi considerada. Para isso, 

analisaram-se as áreas classificadas existentes na região em estudo, que incluem as Áreas 

Protegidas, os Sítios de Interesse para a Conservação (SIC) e as Zonas de Protecção Especial 

(ZPE), referindo-se estas duas últimas categorias aos Sítios propostos pelo Estado Português para 

integrar a Rede Natura 2000. 

Considerou-se ainda as áreas designadas como Sítios Importantes para as Aves (IBA - 

Important Bird Areas), listados pela SPEA / BirdLife International, uma vez que a designação destas 

áreas se apoia em critérios semelhantes aos que servem de base à designação de ZPE’s. 

4.3.3  -  RESULTADOS 

4.3.3.1  -  Flora e Vegetação 

4.3.3.1.1  -  Caracterização da Área de Estudo 

• Área de estudo 

Fitogeograficamente, a área de estudo é caracterizada do ponto de vista biogeográfico como 

pertencendo à Região Mediterrânica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense.  

Embora a maior parte da área de estudo se encontre dentro do Subsector Beirense Litoral, 

os dois primeiros quilómetros da linha pertencem ainda ao Superdistrito Estremenho (incluído no 

Subsector Oeste-Estremenho) caracterizado pela presença do carvalho-cerquinho (Quercus faginea 

ssp. broteroi). 

O Subsector Beirense Litoral na zona de estudo caracteriza-se por ser essencialmente 

silicioso e acidentado, situar-se no andar mesomediterrânico e possuir ombroclima subhúmido a 

húmido. As formações dominantes seriam os carvalhais de Quercus pyrenaica e os sobreirais de 

Quercus suber. A implantação de explorações florestais na zona de estudo limitou a ocorrência 

destas formações a pequenas manchas fortemente intervencionadas. 

4.3.3.1.2  -  Habitats e Formações Vegetais 

• Áreas sociais 

Nesta classe são incluídos os espaços urbanos, industrias, infra-estructuras e equipamentos. 
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• Cultivos 

Dentro desta classe estão compreendidas todas as explorações agrícolas. 

• Linhas de água 

Foram cartografadas nesta classe os cursos de água que apresentassem alguma cobertura 

vegetal natural mas sem chegarem a constituir formações definíveis como habitats. Na área de 

estudo, fortemente florestada, as linhas de água são ocupadas principalmente por formações 

arbustivas dominadas por salgueiros, Salix spp., silvas (Rubus ulmifolius), e por outros matos 

espinhosos, Crataegus monogyna e Rosa canina. É de salientar a ocorrência de diversas espécies 

de acácias (nomeadamente Acacia dealbata), as quais têm um comportamento claramente 

infestante. 

• Explorações florestais 

Dentro desta classe estão compreendidas todas as explorações que visam a produção de 

madeira, nomeadamente pinhais (Pinus pinaster) e eucaliptais (Eucaliptus globulus). 

O valor ecológico destas formações está fortemente ligado às práticas florestais a que são 

submetidas: enquanto os eucaliptais podiam ser caracterizados como cultivos, devido à baixa 

biodiversidade, certos pinhais maduros, nomeadamente quando possuem um sob-coberto arbustivo 

de carvalho-negral (Quercus pyrenaica), podem possuir algum valor ecológico. Na área de estudo 

esta situação só se regista nos pinhais próximos à subestação de Tábua. 

• Charnecas secas europeias (4030) 

São as formações de substituição das florestas que potencialmente ocupariam a quase 

totalidade da área de estudo. São formações muito densas. As espécies mais frequentes pertencem 

às famílias das ericáceas (Erica e Calluna), cistáceas (gén. Halimium, Helianthemum, Tuberaria e, 

pontualmente, Cistus) e leguminosas (gén. Genista, Stauracanthus, Pterospartum e Ulex). 

Ocorrem na maior parte da área de estudo formando o sob-coberto arbustivo das florestas 

naturais e das explorações florestais ou, resultado da acção do fogo, dominando a paisagem. Neste 

último caso, podemos encontrar indivíduos das espécies arbóreas que potencialmente dominariam o 

espaço, facto que foi utilizado, como foi já referido, na elaboração da cartografia. 
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• Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica (8210) 

São comunidades vasculares casmofíticas e calcícolas que colonizam fissuras verticais e 

horizontais estreitas de rochas carbonatadas. Caracterizam-se pela presença dos fetos Asplenium 

petrarchae e Asplenium ruta-muraria, e de Chaenorrhiunum origanifolium e Cheilanthes acrostica. 

Dada a altura do ano em que foi realizado o trabalho de campo, a possibilidade da ocorrência da 

espécie Narcissus calcicola, (endemismo português e constante nos Anexos II e IV da Directiva 

Habitats) não pôde ser avaliada. 

Esta formação ocorre nos afloramentos rochosos de, praticamente, toda a área de estudo. Esta 

presença pontual, constante e de reduzida representação espacial, fez com que não fosse 

cartografada independentemente. 

• Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (91EO, habitat prioriário) 

São bosques de amieiros, Alnus glutinosa, de margens de cursos de água permanentes 

(galerias ripícolas). Frequentemente encontram-se, junto dos amieiros, freixos (Fraxinus angustifolia) 

e salgueiros (Salix atrocinerea). Os habitats naturais inventariados estão em bom estado de 

conservação, localizando-se ao longo dos principais cursos de água existentes na região.  

• Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis (9240) 

Comunidade florestal dominada pelo carvalho-cerquinho, Quercus faginea subsp. broteroi. No 

estrato arbustivo são frequentes Viburnum tinus, Arbutus unedo, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, 

Ruscus aculeatus. Na área de estudo muitas destas formações ficaram reduzidas à ocorrência de 

alguns pés adultos. Foram cartografadas como matos de Q. faginea as áreas onde se constatou a 

ocorrência de formas arbustivas da espécie ou de indivíduos isolados. 

• Carvalhos galaico-portugueses de Quercus pyrenaica (9230) 

Formações dominadas pelo carvalho-negral, Quercus pyrenaica. Junto do sobreiro seria a 

espécie que dominaria as formações florestais da zona de estudo. O actual uso de solo limitou a 

ocorrência destas formações a núcleos de reduzido tamanho. 

• Florestas de Castanea sativa (9260) 

Formações dominadas pelo castanheiro, Castanea sativa. Embora se trate de um tipo de 

cultivo, o sob-coberto arbustivo e herbáceo, assim como o solo, não estão sujeitos a qualquer 

intervenção pelo que são considerados formações semi-naturais de alto valor ecológico. 
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• Florestas de Quercus suber (9330) 

São formações dominadas pelo sobreiro, Quercus suber. A ocorrência desta formação na zona de 

estudo seria muito importante, mas o actual uso do solo eliminou este habitat na quase totalidade. A 

ocorrência de indivíduos dispersos desta espécie é testemunho da, em outros tempos, ampla distribuição. 

• Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340) 

São comunidades dominadas pela azinheira, Quercus rotundifolia. Na zona de estudo esta 

formação encontra-se apenas nas encostas mais pronunciadas onde o cultivo ou a plantação de 

espécies florestais é impossível e onde as outras espécies naturais não conseguem concorrer com a 

azinheira, dada a limitação de recursos hídricos destes locais. 

4.3.3.1.3  -  Flora de Interesse 

Das espécies dos Anexos II, IV e V cuja ocorrência foi apontada como possível na área de 

estudo, apenas foi registada a presença de Ruscus aculeatus. 

 Anexo II – espécies vegetais de interesse comunitário: 

Arabis sadina 

Narcissus asturiensis 

Narcissus calcicola 

Narcissus scaberulus 

Silene longicilia 

 Anexo IV – espécies vegetais que exigem uma protecção rigorosa (inclui todas as 

espécies vegetais enumeradas no anexo II e ainda as espécies a seguir indicadas): 

Murbeckiella sousae 

Narcissus triandrus 

 Anexo V – espécies vegetais de interesse comunitário cuja colheita na Natureza e 

exploração podem ser objecto de medidas de gestão: 

Ruscus aculeatus 

Scrophularia grandiflora ssp. grandiflora 

Teucrium salviastrum ssp. salviastrum 
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Ao longo dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do EIA da Linha de Alta Tensão Penela-

Tábua no Outono de 2006, não foi possível determinar a ocorrência de Narcissus asturiensis, 

Narcissus calcicola (espécies incluídas no Anexo II e IV da Directiva Habitat) e Narcissus triandrus 

(Anexo IV) dado serem espécies bolbosas de floração primaveril. Para completar estes trabalhos foi 

realizado o levantamento destas espécies em Março de 2007 (Anexo D2). Deste levantamento não 

se verificou a ocorrência destas espécies na área em estudo.  

Tendo em consideração que os trabalhos de localização destas populações não detectaram a 

sua ocorrência na área afecta à LMAT, não se verifica a necessidade de realizar campanhas de 

monitorização. 

A ocorrência de Arabis sadina é pouco provável, já que foram feitos trabalhos de prospecção 
aprofundados no centro do país e não foi encontrada. 

A não ocorrência de Narcissus scaberulus, embora se trate também de uma bolbosa 
primaveril, pode ser garantida, já que se trata de um endemismo de distribuição reduzida e limitada a 
solos graníticos, os quais, não ocorrem na área de estudo. 

Não foi, também, detectada a presença de Murbeckiella sousae, Scrophularia grandiflora ssp. 
grandiflora nem de Teucrium salviastrum ssp. salviastrum. 

4.3.4  -  FAUNA 

4.3.4.1.1  -  Mamíferos 

Tendo em consideração os habitats presentes, é expectável que ocorram quarenta e sete 
espécies de mamíferos na área de afectação da LMAT (Quadro 4.3.3). Destas, oito espécies (17%) 
apresentam estatuto de conservação desfavorável, o morcego-de-ferradura-mediterrânico está 
classificado como Criticamente em Perigo, o morcego-de-Bechstein é considerado Em Perigo, 
enquanto que o morcego-de-ferradura-grande, o morcego-de-ferradura-pequeno, o morcego-rato-
grande, o morecego-de-franja, o morcego-de-peluche e a toupeira-de-água apresentam o estatuto 
Vulnerável. No que diz respeito à Directiva Habitats, nove das espécies estão incluídas nos anexos II 
e IV e doze apenas no Anexo IV. 

Os habitats que apresentam maior diversidade específica são o carvalhal e os cursos de água. 
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Quadro 4.3.3 - Estatuto de conservação das espécies de mamíferos (segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados e a 

Directiva Habitats) de ocorrência potencial ou confirmada (*) na área de afectação e habitats em que 

devem ocorrer. 
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Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC  X X   X X  X  
Sorex minutus Musaranho-de-dentes-vermelhos DD        X   
Neomys anomalus Musaranho-de-água DD        X   
Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC      X X  X X 
Crocidura suaveolens Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno NE           
Suncus etruscus Musaranho-anão LC       X  X X 
Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água VU II, IV       X   
Talpa occidentalis Toupeira LC  X    X X  X  
Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU II, IV     X     
Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU II, IV   X  X X X X  
Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico CR II, IV   X  X     
Myotis bechsteini Morcego-de-Bechstein EN II, IV     ?     
Myotis myotis Morcego-rato-grande VU II, IV     X     
Myotis nattereri Morcego-de-franja VU IV     X  X   
Myotis mystacinus Morcego-de-bigodes DD IV     X  X   
Myotis daubentonii Morcego-de-água LC IV     X  X   
Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC IV     X X X X X 
Pipistrellus kuhli Morcego de Kuhl LC IV     X X X X X 
Nyctalus leisleri  Morcego-arborícola-pequeno DD IV    X X     
Nyctalus noctula Morcego-arborícola-grande DD IV     X  X  X 
Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante DD IV     X    X 
Eptesicus serotinus Morcego-hortelão LC IV   X X X X X X X 
Barbastella barbastellus Mrocego-negro DD II, IV     X  X   
Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho DD IV     X  X   
Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento LC IV   X X X  X   
Miniopterus schereibersii Morcego-de-peluche VU II, IV   X X      
Tadarida teniotis Morcego-rabudo DD IV   X X X X X X X 
Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT    X  X X X X  
Sciurus vulgaris * Esquilo-vermelho LC  X         
Arvicola sapidus Rata-de-água LC        X   
Microtus agrestis Rato-do-campo-de-rabo-curto LC      X X  X  
Microtus lusitanicus Rato-cego LC       X  X  
Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC      X X  X X 
Rattus norvegicus Ratazana NA        X  X 
Mus domesticus Rato-caseiro LC        X  X 
Mus spretus Rato-das-hortas LC  X     X  X X 
Vulpes vulpes Raposa LC    X  X X  X  
Mustela nivalis Doninha LC    X  X X  X  
Martes foina Fuinha LC     X X    X 
Martes martes Marta DD  X    X     
Meles meles Texugo LC      X X  X  
Lutra lutra Lontra LC II, IV       X   
Genetta genetta Geneta LC     X X  X   
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Quadro 4.3.3 - Estatuto de conservação das espécies de mamíferos (segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados e a 

Directiva Habitats) de ocorrência potencial ou confirmada (*) na área de afectação e habitats em que 

devem ocorrer. 

Nome Científico Nome Vulgar 
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Herpestes ichneumon Sacarrabos LC    X    X   
Sus scrofa Javali LC    X  X X  X  
Cervus elaphus Veado LC  X  X  X     
Capreolus capreolus Corço LC  X  X  X X    

No que diz respeito à prospecção de abrigos de morcegos, visitaram-se, no total, 82 estruturas 

(duas pontes e as restantes casas de habitação ou de apoio agrícola). Em nenhum destes locais 

foram observados indivíduos, no entanto, numa pequena casa de xisto, localizada perto do Cadafaz 

(Figura 4.3.2), foram detectados alguns excrementos, em pequena quantidade, que podem pertencer 

a morcegos. 

 

Figura 4.3.2 - Local onde foram detectados excrementos que podem pertencer a morcegos (Vão 101 – 102 - 

sinalizado a verde). 

De acordo com a informação cedida pelo ICN (Figura 4.3.3) existem abrigos de morcegos, 

com importância a nível nacional ou regional, a uma distância de 5,3 km do traçado da LMAT. Após 

ter sido contactado e informado sobre esta questão, o ICN adiantou que “não são expectáveis 

impactes negativos significativos sobre a população de morcegos que utiliza o abrigo em causa” 

(Anexo G1 do Volume 4). De igual modo, segundo informação cedida pelo ICN, na área envolvente à 

área de afectação existem cursos de água com presença confirmada de lontra, a uma distância 

superior a 3km, e de toupeira-de-água, a cerca de 6 km. 
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Figura 4.3.3 - Informação cartográfica existente para algumas espécies de mamíferos com um estatuto de 

conservação desfavorável na envolvente à LMAT “Penela - Tábua” (informação fornecida pelo 

ICN): locais de distribuição de lontra e toupeira de água e localização de abrigos de morcegos de 

importância nacional ou regional. 

4.3.4.1.2  -  Aves 

Para a área de afectação da LMAT foram listadas cento e nove espécies de ocorrência 

potencial, dezoito das quais apresentam um estatuto de conservação desfavorável em Portugal 

(Quadro 4.3.4). O tartaranhão-caçador e a águia-de-Bonelli estão designados como Em Perigo, a 

cegonha-preta, o falcão-abelheiro, o tartaranhão-azulado, o açor, a ógea, o falcão-peregrino, o 

maçarico-das-rochas, o noitibó-cinzento e o chasco-ruivo estão incluídos na categoria Vulnerável, e, 

por sua vez, a águia-cobreira, a águia-calçada, o bufo-real, a toutinegra-tomilheira, o papa.-moscas-

cinzento, o picanço-barreteiro e o corvo estão classificadas como Quase Ameaçados.  

É nos carvalhais e nos cursos de água que um maior número de espécies pode ser encontrado.  
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Quadro 4.3.4 - Estatuto fenológico (R- residente; E- estival, I- invernante) e estatutos de conservação (segundo o Livro 

Vermelho e a Directiva Aves) da avifauna com ocorrência confirmada (*) ou potencial na área de 

afectação e habitats em que devem ocorrer. 
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Ardea cinerea Garça-cinzenta * I LC         X  
Ciconia nigra Cegonha-preta E VU I    X X   X  
Anas platyrhynchos Pato-real R LC         X X 
Pernis apivorus  Falcão-abelheiro E VU I     X     
Milvus migrans Milhafre-preto E LC I     X  X  X 
Circaetus gallicus Águia-cobreira E NT I     X     
Circus cyaneus Tartaranhão-azulado I VU I   X       
Circus pygargus Tartaranhão-caçador E EN I   X       
Accipiter gentilis Açor R VU      X     
Accipiter nisus Gavião * R LC      X     
Buteo buteo Águia-de-asa-redonda * R LC      X X  X  
Hieraaetus pennatus Águia-calçada E NT I     X     
Hieraaetus fasciatus Águia de Bonelli R EN I     X   X  
Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar * R LC     X X X X  X 
Falco subbuteo Ógea E VU      X     
Falco peregrinus Falcão-peregrino R VU I    X      
Alectoris rufa Perdiz-comum * R LC II   X X X X X   
Coturnix coturnix Codorniz E LC       X X   
Gallinula chloropus Galinha-de-água R LC         X  
Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas I VU         X  
Columba livia Pombo-da-rocha * R DD          X 
Columba palumbus Pombo-torcaz R LC II, III     X     
Streptopelia decaocto Rola-turca R LC      X X   X 
Streptopelia turtur Rola * E LC II     X   X  
Cuculus canorus Cuco E LC      X   X  
Tyto alba Coruja-das-torres R LC      X   X X 
Otus scopus Mocho-d’orelhas E DD      X X   X 
Bubo bubo Bufo-real R NT I    X      
Athene noctua Mocho-galego R LC      X X    
Strix aluco Coruja-do-mato R LC      X    X 
Asio otus Bufo-pequeno R DD      X     
Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento E VU I  X   X     
Apus apus Andorinhão-preto E LC   X X X X X  X X 
Apus pallidus Andorinhão-pálido E LC     X X    X 
Alcedo atthis Guarda-rios R LC I        X  
Merops apiaster Abelharuco E LC      X X X X  
Upupa epops Poupa R LC      X  X   
Jynx torquilla Torcicolo E DD      X X X X  
Picus viridis Peto-verde R LC      X X  X  
Dendrocopos major Pica-pau-malhado-grande R LC  X    X   X  
Dendrocopos minor Pica-pau-galego R LC      X X X   
Galerida theklae Cotovia-do-monte R LC I     X X X   
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Quadro 4.3.4 - Estatuto fenológico (R- residente; E- estival, I- invernante) e estatutos de conservação (segundo o Livro 

Vermelho e a Directiva Aves) da avifauna com ocorrência confirmada (*) ou potencial na área de 

afectação e habitats em que devem ocorrer. 

Nome científico Nome vulgar 
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Lullula arborea Cotovia-pequena R LC I     X     
Alauda arvensis Laverca R LC II   X  X     
Riparia riparia Andorinha-das-barreiras E LC         X  
Ptynoprogne rupestris Andorinha-das-rochas * R LC     X     X 
Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés E LC      X   X X 
Hirundo daurica Andorinha-dáurica E LC      X   X  
Delichon urbica Andorinha-dos-beirais E LC         X X 
Anthus pratensis Petinha-dos-prados I LC       X X   
Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta * R LC         X  
Motacilla alba Alvéola-branca * R LC         X X 
Cinclus cinclus Melro-de-água R LC         X  
Troglodytes troglodytes Carriça * R LC    X  X   X X 
Prunella modularis Ferreirinha * I LC  X  X  X   X X 
Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo * R LC  X    X X X X X 
Luscinia megarhynchos Rouxinol E LC      X   X  
Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto * R LC     X     X 
Saxicola torquata Cartaxo R LC    X  X   X  
Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento E LC     X   X   
Oenanthe hispanica Chasco-ruivo E VU     X    X  
Monticola solitarius Melro-azul R LC     X      
Tudus merula Melro-preto * R LC II  X X  X X  X X 
Turdus philomelos Tordo-músico I LC II     X X  X  
Turdus viscivorus Tordoveia R LC II     X   X X 
Cettia cetti Rouxinol-bravo R LC         X  
Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos R LC    X     X  
Hippolais polyglotta Felosa-poliglota E LC      X   X  
Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete * R LC    X     X  
Sylvia conspicillata Toutinegra-tomilheira E NT    X       
Sylvia undata  Felosa-do-mato * R LC I   X  X     
Sylvia cantillans Toutinegra-de-bigodes E LC    X  X   X  
Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta * R LC    X     X X 
Phylloscopus bonelli Felosa-de-papo-branco E LC    X  X     
Phylloscopus ibericus Felosa Ibérica E LC      X     
Phylloscopus collybita Felosa-comum I LC      X   X  
Regulus ignicapillus Estrelinha-real * R LC      X   X  
Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento E NT      X   X X 
Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo * R LC      X X  X  
Parus cristatus Chapim-de-poupa R LC      X   X  
Parus ater Chapim-carvoeiro R LC      X    X 
Parus caeruleus Chapim-azul * R LC      X   X X 
Parus major Chapim-real * R LC      X   X X 
Sitta europaea Trepadeira-azul * R LC      X    X 
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Quadro 4.3.4 - Estatuto fenológico (R- residente; E- estival, I- invernante) e estatutos de conservação (segundo o Livro 

Vermelho e a Directiva Aves) da avifauna com ocorrência confirmada (*) ou potencial na área de 

afectação e habitats em que devem ocorrer. 

Nome científico Nome vulgar 
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Certhia brachydactyla Trepadeira * R LC      X   X X 
Oriolus oriolus Papa-figos E LC      X X X X  
Lanius meridionalis Picanço-real R LC      X X X X  
Lanius senator Picanço-barreteiro E NT      X X X X  
Garrulus glandarius Gaio * R LC      X X X X  
Pica pica Pega-rabuda R LC      X X X   
Corvus corone Gralha-preta * R LC     X X X   X 
Corvus corax Corvo * R NT     X      
Sturnus vulgaris Estorninho-malhado I LC      X X X  X 
Sturnus unicolor Estorninho-preto * R LC      X X X  X 
Passer domesticus Pardal-comum * R LC       X X  X 
Passer montanus Pardal-montês R LC      X   X X 
Petronia petronia Pardal-francês R LC     X X    X 
Fringilla coelebs  Tentilhão * R LC      X   X X 
Serinus serinus Milheirinha * R LC      X X X X X 
Carduelis chloris Verdilhão * R LC      X   X X 
Carduelis carduelis Pintassilgo * R LC      X X X X X 
Carduelis spinus Lugre I LC          X 
Carduelis cannabina Pintarroxo  R LC    X  X X X X X 
Pyrrhula pyrrhula Dom-fafe * I LC      X   X X 
Coccothraustes coccothraustes Bico-grossudo * R LC      X   X  
Emberiza cirlus Escrevedeira R LC      X   X X 
Emberiza cia Cia R LC    X X      
Emberiza hortulana Sombria E DD I     X     
Miliaria calandra Trigueirão R LC       X X X  

 

Da análise da lista de espécies, das observações efectuadas no decorrer do trabalho de 

campo e do resultado da consulta ao ICN, destaca-se a importância dos Penedos de Góis (também 

denominados por Serra do Penedo), situados na zona envolvente à área de estudo (a cerca de 3 km). 

Este tipo de formação, caracterizada por apresentar rocha nua, nomeadamente escarpas, é uma das 

ocupações do solo classificadas como prioritárias para as espécies de aves ameaçadas continentais, 

de acordo com o relatório da Comissão Técnico-Científica do Protocolo REN/ICN (Neves et al. 2005). 

Segundo os dados do Novo Atlas das Aves, nesta área existe um casal de cegonha-preta, um de 

bufo-real, um de falcão-peregrino e outro de corvo (Carlos Pacheco com pess.), as duas primeiras 

classificadas como espécies de risco de colisão elevado com linhas eléctricas, pela mesma 

Comissão (Neves et al. 2005). 
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Na lista de espécies potenciais da área de estudo também figuram outras aves susceptíveis de 

colidirem com linhas de muito alta tensão, particularmente aves planadoras (milhafre-preto, águia-

cobreira, águia-calçada, águia-de-Bonelli, entre outras). 

É ainda de referir que durante o trabalho de campo se observou a existência de um dormitório de 

grandes dimensões de gralha-preta nas imediações do traçado em estudo (a cerca de 5,2km do traçado 

da LMAT). Estimou-se que esse dormitório, localizado num eucaliptal, estivesse a ser utilizado pelo 

menos por duas centenas de aves desta espécie. No entanto, dada a distância a que se encontra da 

LMAT é pouco expectável que estas aves venham a ser afectadas pela implementação da linha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.4 - Localização dos Penedos de Góis e do 

dormitório de gralha-preta na envolvente da 

LMAT Penela - Tábua. 

4.3.4.1.3  -  Répteis e Anfíbios 

Para a área de afectação foram identificadas vinte espécies de répteis (Quadro 4.3.5), das quais 

cinco apresentam estatuto de conservação desfavorável em Portugal. A cobra-austríaca e a víbora-

cornuda estão classificadas como Vulneráveis, enquanto que a lagartixa-de-dedos-denteados e a 

lagartixa-do-mato-ibérica estão Quase Ameaçados. Quando se considera a Directiva Habitats verifica-

se que três das espécies potenciais estão inseridas nos anexos II e IV, e quatro no Anexo IV. 

A área de afectação atravessa locais onde foi confirmada a presença de Lagarto-de-água 

(Figura 4.3.5).  

No que diz respeito aos anfíbios, na área de estudo podem ocorrer dezasseis espécies, três 

com estatuto de conservação desfavorável. A salamandra-lusitanica e o tritão-palmado estão incluídos           

na categoria Vulnerável, e a rã-de-focinho-pontiagudo está classificada como Quase-Ameaçada. Por 



  
 

LMAT Penela - Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     102  

outro lado, duas das espécies estão incluídas nos anexos II e IV da Directiva Habitats e sete no Anexo 

IV. 

Os habitats que na área de afectação têm potencial para albergarem maior diversidade de 

répteis e anfíbios são a área pedregosa, os cursos de água e os matos. 

Quadro 4.3.5 - Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios de ocorrência potencial ou 

confirmada (*) na área de afectação e habitats em que devem ocorrer. 
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Mauremys leprosa 
Cágado LC II, 

IV       X   

Tarentola mauritanica Osga LC     X     X 
Anguis fragilis Cobra-de-vidro LC    X  X  X   
Blanus cinereus Cobra-cega LC     X X X  X  
Acanthodactylus erythrurus Lagartixa-de-dedos-denteados NT    X       
Lacerta lepida Sardão LC    X X X X  X  
Lacerta schreiberi 

Lagarto-de-água LC II, 
IV       X   

Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica LC IV    X X    X 
Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC    X       
Psammodromus hispanicus Lagartixa-do-mato-ibérica NT    X X      
Chalcides bedriagai Cobra-de-pernas-pentadáctila LC IV   X X      
Chalcides striatus Fura-pastos LC      X     
Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura LC IV   X X  X  X X 
Coronella austríaca Cobra-austríaca VU IV   X X X     
Coronella girondica Cobra-lisa-bordalesa LC    X X X     
Elaphe scalaris Cobra-de-escada LC    X X X   X X 
Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC  X X X X X X X X X 
Natrix maura Cobra-de-água-viperina LC        X   
Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar LC        X   
Vipera latastei Vibora-cornuda VU    X X      
Chioglossa lusitanica 

Salamandra-lusitânica VU II, 
IV     X X X X  

Pleurodeles waltl Salamandra-de-costas-salientes LC        X   
Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas LC        X X  
Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja LC      X  X X  
Triturus helveticus Tritão-palmado VU      X X X X  
Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC IV     X  X X  
Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum LC IV       X X  
Discoglossus galganoi 

Rã-de-focinho-pontiagudo NT II, 
IV       X   

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra LC IV        X  
Pelodytes punctatus Sapinho-de-verrugas-verdes NE      X     
Bufo bufo Sapo LC      X  X X  
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Quadro 4.3.5 - Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios de ocorrência potencial ou 

confirmada (*) na área de afectação e habitats em que devem ocorrer. 

Nome científico Nome vulgar 
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Bufo calamita Sapo-corredor LC IV        X  
Hyla arbórea Rela LC IV       X   
Hyla meridionalis Rela-meridional LC IV       X   
Rana ibérica Rã-ibérica LC IV       X   
Rana perezi Rã-verde * LC V       X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.5 - Presença confirmada do lagarto-de-

água na zona de afectação e do 

cágado e da salamandra-lusitânica na 

envolvente à LMAT Penela – Tábua 

(informação disponibilizada pelo ICN e 

obtida no âmbito do “Novo atlas dos 

répteis e anfíbios de Portugal 

continental”).  

4.3.4.2  -  Áreas classificadas 

Na área envolvente ao traçado estudado da LMAT Penela – Tábua estão presentes algumas 

“áreas sensíveis”, segundo o definido no Artigo 2.º alíneas b) i) e ii) do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de 



  
 

LMAT Penela - Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     104  

Maio, com a última redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, que 

compreendem entre outras, as Áreas Protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas no âmbito do 

Decreto-Lei nº 19/93 de 23 de Janeiro, e as Áreas Classificadas no âmbito do Decreto-Lei nº  140/99 

de 24 de Abril (rectificação Decreto-Lei nº  49/2005 de 24 de Fevereiro), nomeadamente (Figura 4.3.6): 

 Paisagem protegida da Serra do Açor 

 Sítio Nacional da Rede Natura 2000 Sicó/Alvaiázere (PTCON0045) 

 Sítio Nacional da Rede Natura 2000 Complexo do Açor (PTCON0051) 

 Sítio Nacional da Rede Natura 2000 Serra da Lousã (PTCON0060). 

 

 

 

Figura 4.3.6 - Áreas classificadas presentes na envolvente da área de afectação da LMAT Penela - Tábua.  

Refira-se, contudo, que a área de estudo apresenta-se apenas limítrofe ao Sítio da Rede 

Natura 2000 – Serra da Lousã (PTCON0060), interferindo marginalmente com o Sítio da Rede Natura 

2000 Sicó/Alvaiázere (PTCON0045), adjacente à localização prevista para a Subestação de Penela 

(com projecto aprovado), onde se deverá ligar a linha em estudo. 

Sítio 
Serra da Lousã 

Sítio 
Sicó/Alvaiázere 

Sítio Complexo do 
Açor 

Paisagem Protegida  Serra 
do Açor 
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A designação SIC – Sicó / Alvaiázere deve-se à presença de 23 habitats listados no Anexo I da 

Directiva 92/43-CEE (Dir. Habitats), sendo 8 de conservação prioritária.  

A designação SIC – Serra da Lousã deve-se à presença de 16 habitats listados no anexo I da 

Directiva 92/43-CEE (Directiva Habitats), sendo 3 de conservação prioritária.  

Relativamente às IBAs, refere-se que na área em estudo não existe nenhuma. 
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4.4  -  PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.4.1  -  INTRODUÇÃO 

A vertente patrimonial do presente estudo tem como objectivos principais identificar os 

elementos patrimoniais, arqueológicos e edificados, que possam sofrer um impacte directo ou 

indirecto decorrente da construção da infra-estrutura em causa, analisar esses impactes e preconizar 

medidas minimizadoras dos mesmos.  

4.4.2  -  METODOLOGIA 

A análise dos impactes ambientais decorrentes da construção da linha de muito alta tensão em 

estudo sobre o património cultural da região realizou-se de acordo com a redefinição da metodologia 

a adoptar na caracterização do património nos estudos ambientais de projectos de linhas de alta 

tensão, por parte do Instituto Português de Arqueologia (IPA). 

Desta forma, o estudo desenvolveu-se em duas fases distintas: 1) o estudo de grandes 

condicionantes e 2) o projecto de execução. A primeira fase incluiu uma pesquisa bibliográfica e 

documental na área em estudo definida (que abrangia sensivelmente um corredor de 3.000 metros), 

permitindo compreender as principais características histórico-culturais da região, tendo contribuído 

para a definição do corredor de 400 m onde se iria inserir a LMAT. 

A pesquisa bibliográfica e documental foi exaustiva, incluindo a consulta das bases de dados 

do Instituto Português de Arqueologia (IPA) – Endovélico –, da Direcção-Geral de Edifícios e 

Monumentos Nacionais (DGEMN) – Thesaurus – e do Instituto Português do Património 

Arquitectónico (IPPAR), das monografias e publicações da especialidade sobre a região (incluindo os 

Planos Directores Municipais), e finalmente dos processos existentes no IPA, referentes a sítios 

arqueológicos e projectos de investigação na zona. A pesquisa bibliográfica foi ainda 

complementada, quer com o contacto com diversas entidades locais que forneceram informações 

indispensáveis à realização deste estudo (ver capítulo 9  - Entidades Contactadas), quer com a 

análise toponímia e fisiográfica da cartografia.  

Nesta primeira fase do estudo foram identificados 62 elementos patrimoniais (os quais constam 

do Quadro 2 do  Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, apresentado no Volume 5 do EIA) 

tendo sido elaborada uma carta de condicionantes ao nível do património cultural. 

Na segunda fase, após a emissão da autorização da realização de prospecção arqueológica 

pelo Instituto Português de Arqueologia (Anexo E1 do Volume 4 – Anexos Técnicos), realizou-se a 

prospecção sistemática de um corredor de 100 m centrado no traçado proposto (50 m para cada lado 

do eixo da LMAT) durante a qual foram localizados os elementos patrimoniais conhecidos, in situ, 
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permitindo ainda identificar elementos patrimoniais inéditos, obter as suas coordenadas geográficas 

com o GPS e posteriormente identificá-los à escala 1/25.000 e 1/2.000. Contudo, considerou-se 

conveniente integrar igualmente nesta fase do estudo, todos os elementos patrimoniais, identificados 

através da pesquisa bibliográfica e documental, localizados num corredor de 200 m para cada lado 

da LMAT de modo a precaver eventuais impactes indirectos decorrentes da construção da LMAT 

sobre os mesmos. 

Foi realizada uma ficha de sítio baseada na ficha de sítio do Instituto Português de Arqueologia 

para cada um dos elementos identificados (Anexo E2 do Volume 4 – Anexos Técnicos), e os 

mesmos foram cartografados à escala 1:25.000 (Desenho 7 do Volume 3 – Peças Desenhadas). 

A prospecção arqueológica sistemática efectuou-se por faixas paralelas, distando 15 metros, 

de forma a cobrir toda a área. Contudo, a vegetação existente dificultou, e por vezes impediu, a 

visibilidade do solo, como se pode verificar no desenho que consta do Anexo E3 do Volume 4 – 

Anexos Técnicos, onde se indica cartograficamente a visibilidade do solo ao longo do traçado em 

análise. Da análise desta figura, verifica-se que a visibilidade do solo é muito deficiente em 

praticamente todo o corredor prospectado. Embora tenham sido verificadas todas as áreas 

respectivas aos apoios, é necessário sublinhar que a densidade da vegetação dificulta, e muitas 

vezes impossibilita a visibilidade do solo ao longo do corredor de 50 metros prospectado. Contudo, 

existem bolsas, que correspondentem a campos agrícolas, olivais, entre outras onde o solo era 

parcialmente visivel.  

Não foram prospectadas as áreas de instalação de estaleiros, as áreas de depósitos 

temporários e empréstimos de terras, nem os caminhos de acesso que venham a ser eleitos, uma 

vez que não estava definida no projecto a sua localização na data de realização deste estudo. 

Assim, na presente fase de Projecto de Execução, uma vez que se limitou a envolvente do 

estudo a uma área de 400 m (200 m para cada lado), apenas se assinalaram e relocalizaram 15 

elementos patrimoniais. Os restantes, dado a sua localização geográfica, distância e condições de 

relevo não serão afectados pela execução dos trabalhos que levarão à construção deste projecto.  

A classificação do valor patrimonial dos elementos identificados seguiu os critérios propostos 

por José Manuel Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva para estudos deste tipo: 

Estado de Conservação da Estrutura; Potencial Científico; Tipicidade; Grau de Raridade; Valor 

Estético; Dimensão/Monumentalidade; Inserção Paisagística; Significado Histórico-Cultural; 

Antiguidade; Originalidade/Singularidade; Interesse Público. 

A avaliação dos impactes e a preconização das medidas de minimização teve em 

consideração não só a possível destruição do elemento patrimonial mas também a alteração da sua 

envolvente paisagística. Foi igualmente ponderada a eventualidade do revolvimento do solo 
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determinar a destruição de vestígios arqueológicos, nomeadamente nas proximidades de áreas de 

dispersão de achados de superfície. 

Foram, desta forma, considerados dois tipos de impactes: impactes directos negativos, quando 

é determinada a destruição do elemento patrimonial pela construção da infra-estrutura; e impactes 

indirectos negativos, quando o elemento patrimonial é afectado indirectamente, quer pela alteração 

da envolvente paisagística, quer pela passagem de maquinaria e pessoal afectos à obra, ou pelo 

revolvimento do solo, não se esperando contudo que sofra uma acção directa sobre a sua integridade 

física. 

As medidas de minimização preconizadas têm como objectivo a preservação integral de todos 

os elementos de valor patrimonial identificados na área afecta ao projecto e a salvaguarda de toda a 

informação arqueológica que eventualmente poderá ser afectada pelo revolvimento de solos. 

A compilação de todos os dados e análise posterior dos impactes sobre o património 

decorrentes da implantação da LMAT em estudo, bem como a preconização das medidas de 

minimização resultou na elaboração de um relatório o qual foi já entregue no Instituto Português de 

Arqueologia para aprovação (ver Anexo E4 no Volume 4 – Anexos Técnicos). 

4.4.3  -  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Linha de Muito Alta Tensão Penela – Tábua atravessa os concelhos de Tábua, Arganil, Góis, 

Castanheira de Pêra, Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Penela. Nesta região, a exploração do 

solo assenta essencialmente na florestação, nomeadamente de eucaliptais, o que poderá explicar 

uma relativa escassez de vestígios arqueológicos. 

No concelho de Tábua, e muito devido aos trabalhos de relocalização levados a cabo no 

âmbito do Levantamento Arqueológico do Concelho de Tábua (PNTA/99), são conhecidos 

significativos testemunhos de paleocupação humana. Contudo, as freguesias que a LMAT em estudo 

atravessará, S. João da Boavista, Espariz, Pinheiro de Coja e Meda dos Mouros, não são das mais 

ricas em património histórico.  

Em S. João da Boavista, foi o período medieval que legou a mais relevante herança. Foram 

até hoje descobertas nove sepulturas escavadas na rocha, na Matosa, em Oliveira de Fazemão, na 

Quinta do Prado, na Quinta do Olival de Valacolos e nas Conchadas, e um povoado, na Quinta das 

Cruzes, que remontam à medievalidade. As sepulturas, embora predominantemente 

antropomórficas, apresentam cabeceiras com tipologias distintas, que variam entre as rectangulares 

e as com arco de volta perfeita. A orientação das mesmas é igualmente variável, denotando-se uma 

tendência para as orientações Norte-Sul e Noroeste-Sudeste. O provável povoado 
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medieval/moderno da Quinta das Cruzes foi identificado a partir de fragmentos de cerâmica rolada 

à superfície. 

Na freguesia de Espariz, todavia, é conhecido um casal rústico que recua já ao período romano 

– na Quinta das Várzeas. Numa encosta orientada a Sudoeste é visível abundante material de 

construção e cerâmica comum desta época – tegullae, imbrice e fragmentos de bordos, bojos entre 

outros. Há igualmente notícia que já foram identificadas moedas neste local. 

Em Pinheiro de Coja é também conhecida uma mancha de ocupação que recua à antiguidade 

clássica na Quinta da Telhadela. Apesar do material identificado não ser muito significativo, a tradição 

oral refere que “na Telhadela existia muito ouro havia nela”. Finalmente na freguesia de Meda dos 

Mouros surgem amontoados de conhos romanos numa área de 800 m2, no local do Castelo. 

O concelho de Arganil é rico em vestígios arqueológicos e o projecto em estudo atravessa 

algumas das freguesias onde foram identificados dos mais relevantes testemunhos – Coja, Folques, 

Arganil e Celavisa. Na primeira é possível que os mais antigos indícios de ocupação humana se 

localizem na Gruta de Luadas, referida por Leite Vasconcelos, que levanta a hipótese de ter sido 

ocupada durante pré-história. Da romanização, porém, existem muitos outros testemunhos, 

nomeadamente um tesouro exumado durante obras no Paço. Durante a reconstrução da igreja foi 

igualmente descoberto um marco miliário do século IV pertencente ao Imperador Teodósio. No Vale 

do Carro foi identificada uma villa romana a partir dos materiais que surgem durante a lavra dos 

terrenos junto a ribeiro – tegullae, imbrices, cerâmica e pedras de cantaria. Vestígios diversos desta 

época surgem ainda em Castelos e em Vale Moreiro – pedras de cantaria, cascalheiras de 

exploração de minério, cerâmica de construção e muros de granito.  

É referida a existência de um castelo medieval na povoação de Coja, doado por D. Teresa no 

ano de 1122 a Fernão Castelo Peres de Trava. Contudo, os vestígios materiais do local são 

escassos, somente alguns blocos de cantaria nos muros. 

Na freguesia de Arganil os mais antigos vestígios de paleocupação remonta ao neo-calcolítico. 

Na rua do cemitério localizaram-se alguns machados de pedra polida. Mas é do período romano que 

são mais testemunhos conhecidos. No Paço Grande e paço Pequeno localizaram-se várias minas de 

função incerta, mas onde foi exumada uma lucerna romana decorada. 

Na cascalheira, existe uma villa romana localizada num terreno junto ao rio Alva, numa área 

com pedra rolada, e grande concentração de calhaus de rio que induzem que existiu uma antiga 

exploração das areias auríferas do Alva. Nesta estação foram identificados inúmeros materiais de 

superfície – tegullae, peso de tear, mós de granito, moedas e pedra polida. 



  
 

LMAT Penela – Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     110  

Também em Arganil se julga que terá existido um castelo medieval anterior ao Paço dos 

senhores de Arganil erguido no século XII, e que hoje é denominado de Paço Grande e Paço 

Pequeno. No local que se situaria a torre de menagem e a fortificação mais antigas foi construída a 

Escola Conde Ferreira. 

Na freguesia de Folques, em Vale de Moleiro, foram descobertas pedras de cantaria, cerâmica 

comum e tegullae e há notícia de ai ter sido igualmente exumado um pote de moedas de prata.  

Finalmente, para atestar a continuidade da ocupação humana ao longo da história, sublinhe-se 

a via que atravessa a crista da montanha do Cabeço do Peão, caracterizada pelos sulcos na pedra, 

que terá sido utilizada desde o período romano até à modernidade. 

Entre os mais antigos monumentos destaca-se a Igreja de S. Pedro (Monumento Nacional) foi 

mandada construir por Fernão Rodrigues Redondo e D. Marinha Afonso, donatários de Arganil e 

Pombeiro, na segunda metade do séc. XIII. Esta igreja, do tipo gótico provincial primitivo, apresenta 

grande simplicidade planimétrica e formal, construída com paredes de irregular, com cantarias 

apenas nos cunhais e arcos. Do Pelourinho de Arganil (Imóvel de Interesse Público) restam apenas 

duas pedras da coluna guardadas na Câmara Municipal de Arganil.  

A Igreja da Misericórdia de Arganil (em vias de classificação desde 1977) é um bom exemplo 

de arquitectura religiosa barroca. É um edifício setecentista de grande austeridade, de planta 

rectangular simples, paredes muito planificadas e pouca decoração, que a reforma oitocentista pouco 

alterou. A Capela do Senhor da Agonia, (Imóvel de Interesse Público) já se aproxima mais do rocócó 

como atesta a decoração interior, designadamente os ricos retábulos da cabeceira. O restante 

edifício, porém, enquadra-se na típica construção religiosa de província da segunda metade de 

setecentos, sóbria e simples. 

O Hospital de Arganil é de tipologia neoclássica tardia. É um bloco único de grande contenção 

decorativa, com utilização de elementos da arquitectura clássica na frontaria. O Teatro Alves Coelho, 

projectado pelo Arquitecto Mário de Oliveira, foi edificado nos anos 50 do século XX e representa a 

arquitectura civil modernista. 

O Pelourinho de Coja (Imóvel de Interesse Público) enquadra-se na arquitectura civil, pública 

do século XVI. Trata-se de um pelourinho de pinha apresentando superiormente elementos 

caracteristicamente manuelinos, de grande simplicidade. 

O Mosteiro de Folques, recheio artístico e quinta são Imóveis de Interesse Público, tendo sido 

fundado no século X, mas sofreu alterações e acrescentos até ao século XX. Os elementos 

existentes mais antigos são a torre sineira e o claustro anterior, dos séculos XV – XVI, enquadrados 

em edifício do tipo seiscentista. O outro claustro data do século XVIII e a ala sul e a fachada são 

remodelações do séc. XIX, bem como o lagar. 
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São atravessadas pelo projecto as freguesias de Cadafaz, Góis e Álvares do concelho de 

Góis. Na primeira os testemunhos de paleocupação humana recuam ao Calcolítico. No sítio do 

Monte das Mestras são conhecidas três estações de arte rupestre, embora a abertura de estradas 

tenha destruído ou entulhadas duas destas. 

À antiguidade clássica recuam provavelmente os vestígios de antigas vias – a Estrada do 

Pepio e a Estrada das Malhadas 2 e 3 – ainda possam igualmente ser atribuídas ao período 

medieval. O primeiro arqueosítio caracteriza-se por sulcos rasgados na rocha ao longo de uma 

extensão considerável de terreno, ao longo da cumeada da serra de Entre-Campelos. Os dois 

segundos encontram-se em elevado estado de degradação devido à abertura da actual estrada. 

Na freguesia de Góis são conhecidos testemunhos medievais tais como o povoado cujos 

vestígios se dispersam desde a igreja até ao local designado de Quinta da Torrinha. Nesta área 

foram recolhidas cerâmica alto-medieval e moderna, numismas do século XIV, fibúlas, vidros e 

dardos. A ponte sobre o rio Ceira, Imóvel de Interesse Público, atesta a continuidade a ocupação 

daquele território entre a medievalidade e a modernidade. Data do século XVI e apresenta as armas 

nacionais, a Cruz de Cristo e a Esfera Armilar. 

A freguesia de Álvarez integra uma importante estação arqueológica denominada de Pedra 

Letreira, classificada de Imóvel de Interesse Público. Trata-se de uma pedra de xisto em plano 

horizontal onde foram insculpidas uma série de motivos característicos da Idade do Bronze, entre as 

quais um arco e uma flecha. 

A Igreja de Góis (Monumento Nacional) gótica, manuelina e oitocentista possui planta 

longitudinal irregular, de volumes articulados dispostos na horizontal, composta por nave, capela-mor, 

duas capelas laterais, sacristia e antiga sacristia. O Pelourinho (Imóvel de Interesse Público) era 

igualmente quinhentista, contudo este elemento já não existe. 

Refira-se que do século XVI, é ainda a Ponte sobre o Rio Ceira (Imóvel de Interesse Público), 

ponte renascentista de três arcos, sendo o do meio de maior altura, e a Cisterna do Pombal, 

quadrangular e revestida a azulejos hispano-árabes, e finalmente, a Capela de Santo António, da 

época manuelina, embora o corpo principal tenha sido totalmente alterado no século XIX ou XX. 

Testemunhando a continuidade da ocupação durante o século XVII refira-se a Casa da Praça 

em Góis como caso de arquitectura civil, privada, barroca. É uma casa urbana de dois pisos em que 

se destacam as guardas das janelas da fachada principal, um notável trabalho em ferro forjado. 

A Igreja da Misericórdia de Góis foi igualmente fundada no século XVII, mantendo o estilo 

revivalista. Finalmente, recua a esta época a Capela maneirista de Nossa Senhora do Amparo, 

capela de planta única com retábulo maneirista. 
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A Capela barroca de São Sebastião (Imóvel de Interesse Público), data do século XVIII, sendo 

um edifício de planta hexagonal, com cobertura em telhado de seis águas. Fachada principal está 

orientada a Sul e apresenta embasamento de pedra apresenta seis panos e faces delimitados por 

pilastras adossadas nos ângulos. O Solar Beirão da Quinta da Capela é igualmente setecentista, 

representando a arquitectura residencial, privada, barroca, assim como o Fontanário do Pombal. 

O Edifício dos Paços do Concelho (Imóvel de Interesse Público) é um edifício de planta 

longitudinal com dois pisos, exemplo de arquitectura civil, política, administrativa, barroca.  

O núcleo histórico da vila inserido em meio concentrou-se na margem direita do rio Ceira, 

expandindo-se à outra margem de forma mais dispersa, conserva vestígios arquitectónicos e 

estrutura de malha urbana do século XVI.  

No concelho de Castanheira de Pêra, na freguesia com o mesmo nome não foram ainda 

identificados vestígios arqueológicos. Contudo, existem testemunhos que devem recuar à 

medievalidade, uma vez que embora as Alminhas de Castanheira de Pêra não tenham cronologia 

indeterminada são características desta época. Este exemplar possui edícula com decoração 

arquitectónica com embasamento saliente e ainda é utilizado para o culto. 

A Ermida de Nossa Senhora da Guia foi construída entre os séculos XVIII e XIX e apresenta 

capela de nave única e capela-mor com torre sineira adossada ao frontespício. Finalmente, a Igreja 

da Misericórdia de Castanheira de Pêra e o Lar de Idosos de São José constituem um exemplo de 

arquitectura civil assistencial e religiosa, revivalista, neo-gótica do século XX. 

Do concelho de Pedrogão Grande são afectadas pela LMAT as freguesias de Pedrogão 

Grande e uma pequena parte de Vila Facaia. Os elementos patrimoniais conhecidos neste concelho 

situam-se na sua maioria na freguesia homónima. Os mais antigos achados remontam à pré-história 

– no Cabeço da Cotovia indústria lítica e em casalinho um núcleo de sílex. 

São conhecidos ainda dois povoados proto-históricos no Penedo do Granada e no Monte da 

Nossa Senhora dos Milagres. O primeiro é um local com uma boa situação geográfica e com boas 

características defensivas. Foi recolhida cerâmica fina, média e grosseira apresentando incisões e 

mamilos, elementos de mó em granito, pesos de xisto e calhaus rolados, um núcleo e lascas de sílex 

e uma conta de colar. O segundo apresenta condições naturais semelhantes, embora a Norte esteja 

mais vulnerável. Neste local foi identificada uma cultura material muito parecida. 

Da romanização datam expressivos vestígios: um fragmento de uma estátua em Bronze, em 

Campo Maior, que inclui antebraço, braço e mão incompleta; o forno da época imperial do Cabeço da 

Cotovia, implantado na base de uma encosta e com a fornalha ao nível do subsolo; o povoado do 

Calvário ou Devesa, numa pequena elevação na zona urbana de Pedrógão Grande, onde numa 

sondagem foram identificadas estruturas e materiais diversos, tais como cerâmica de cozinha e 

armazenamento; e, finalmente, a ara dedicada a Nábia encontrada em Roqueiro. 
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Do alvor do período moderno destaque-se: a Igreja quinhentista Paroquial de Pedrógão 

Grande (Monumento Nacional), exemplar da arquitectura religiosa manuelina e barroca; a Ponte do 

Cabril (Igreja Paroquial de Pedrógão Grande) sobre o rio Zêzere, atribuída à época filipina, ponte de 

um tabuleiro, assente em tripla arcada; o Pelourinho manuelino de Pedrógão Grande (Imóvel de 

Interesse Público), datado do século XVI; e finalmente as Portas Manuelinas da Rua Padre 

Fernandes, da Rua da Nogueira e da Rua do Penedo. 

Do século XVII, verifica-se a Casa seiscentista da Albergaria de São Pedro, edifício com 

fachada rasgada por portas no piso térreo e janelas no piso superior, de moldura em cantaria 

aparelhada; a Igreja da Misericórdia de Pedrógão Grande e edifício contíguo (Imóvel de Interesse 

Público); a Ponte de Pêra, de cantaria aparelhada lançada num só arco sob tabuleiro; a Capela 

barroca de São Sebastião, de planta longitudinal, cingida por contrafortes; e a Capela de São 

Vicente, de nave única e capela-mor com retábulo. 

Da contemporaneidade registam-se a Casa da Criança de Pedrógão Grande, casa oitocentista 

de emigrante brasileiro; a Capela oitocentista do Calvário, com planta longitudinal com sineira 

colocada no topo do frontispício; a Capela de Nossa Senhora dos Milagres, fundada no século XV 

integrando o Convento Dominicano de Nossa Senhora da Luz, e reconstruída no século XIX; a Igreja 

de Nossa Senhora do Carmo, construída entre os séculos XVIII e XIX, protótipo da arquitectura 

religiosa, vernácula e romântica; o Museu Pedro Cruz, exemplo de arquitectura civil educativa e 

cultural oitocentista; e a Casa-Museu Comendador Manuel Nunes Corrêa, outro modelo de 

arquitectura civil, mas este residencial e vernacular. 

Na freguesia de Campelo no concelho de Figueiró dos Vinhos, não há notícia de 

paleocupação humana, contudo na Aguda são conhecidos a Villa romana do Olival e na Serra dos 

Carrascos ou da Aguda foi descoberto um machado de talão de características atlânticas.  

O património edificado atesta o povoamento desta zona desde a modernidade. Do Pelourinho 

manuelino de Aguda (Imóvel de Interesse Público), datado do século XVI, resta a base quadrangular 

sobre o qual assenta a coluna de cerca de dois metros de altura, rematada por anel e bola. 

O concelho de Penela, pelas suas características geográficas, foi ocupado por populações 

humanas desde os tempos mais remotos. A Linha eléctrica em estudo atravessará as freguesias da 

Cumeeira e Penela (S. Miguel).  

Na primeira destacam-se os testemunhos do período castrejo preservados – o povoado 

fortificado do Moinho do Furadouro ou do Castelo do Sobral. O primeiro recua à Idade do Bronze –

Final tendo sido também possivelmente ocupado na Idade do Ferro. O sítio localiza-se onde existe 

hoje um moinho, onde foram descobertos fragmentos de cerâmica manual: taças carenadas, bordos 

de perfil em S; dormentes de granito e um possível fragmento de machado em anfibolito. 
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O Castelo do Sobral é um povoado da Idade do Ferro que se localiza nas imediações do marco 

geodésico do Castelo do Sobral. Conserva-se a linha de muralha do lado Norte que delimita uma 

pequena plataforma abrigada onde existem vestígios de ocupação humana do sítio. Foi possível detectar 

a presença de materiais arqueológicos cerâmicos da Idade do Ferro e alguns fragmentos de sílex.  

No local de Castelos há notícia de uma mancha de ocupação de cronologia indeterminada mas 

que recuará possivelmente à pré-história e poderá ter sido reaproveitada durante o domínio romano. 

Numa plataforma lavrada localizada na base de um pequeno cabeço identificaram-se alguns fragmentos 

de cerâmica comum e de construção, assim como raros fragmentos de líticos de quartzito. 

Finalmente, em Campo de Póvoa, nos terrenos do vale da Ribeira de Camporez identificaram-

se alguns materiais líticos em sílex, quartzo e quartzito, fragmentos de cerâmica pré-histórica e de 

épocas mais recentes. 

Na freguesia de Penela (Santa Eufémia) é conhecida a Villa de S. Simão localizada no Vale da 

Dueça, junto à capela da Senhora da Graça. Neste local foram identificados um pavimento de 

mosaico e de opus signinum e um muro, e exumadas telhas, tegulas, imbrex, assim como tijolos, um 

tijolo segmentar de coluna, fragmentos soltos de pavimento de mosaico policromo e de opus 

signinum, tesselas, mós manuais, pesos de tear, cerâmica comum, uma moeda e conchas de ostra.  

Situada em zona calcária, pertencente ao Dogger ou Jurássico Médio foi descoberta a Gruta 

do Supradouro do Algarinho, onde foram identificados materiais líticos rolados e algumas cerâmicas 

recentes. Em 2006, foi notificado a aparecimento de três crâneos humanos. 

O concelho de Penela apresenta um rico património arquitectónico, o que traduz a sua 

importância ao longo da história: castelos de Germanelo e Penela, a vila romana de Rabaçal, o 

convento de Santo António, os pelourinhos de Penela e Podentes, as igrejas de S. Miguel e Santa 

Eufémia em Penela, entre outros. A serra calcária propicia a formação de inúmeras riquezas 

espeleológicas, como as Grutas das Taliscas, recentemente descobertas, que trouxeram à luz do dia 

novos conhecimentos sobre a ocupação humana pré-histórica daquela zona. 

Na freguesia de Penela (Santa Eufémia) destaca-se o Convento de Santo António (Imóvel de 

Interesse Público), fundado no século XVI, exemplar da arquitectura religiosa franciscana, como 

testemunha a entrada principal sob arco abatido característica da ordem; Igreja renascentista de 

Santa Eufémia (Monumento Nacional), que segue tipologia da arquitectura que Diogo de Castilho e 

João de Ruão introduziram na região centro do país e a Igreja maneirista da Misericórdia de Penela, 

inserida na sua zona de protecção; a Capela tardo-barroca de São Lourenço, construída em 1801. 

Na freguesia de Penela (S. Miguel),  sobre a serra de Sicó, situa-se o castelo medieval de 

Penela (Monumento Nacional), num cume rochoso do relevo montanhoso, integrando a linha 

defensiva do Mondego. Integra características estilísticas da arquitectura militar românica, gótica, e 

manuelina. O Pelourinho de Penela (Monumento Nacional) localiza-se na mesma divisão 
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administrativa. Cronologicamente insere-se na Idade moderna. Conserva a base composta por 3 

degraus quadrangulares, fuste simples, cilíndrico, tendo como remate uma pinha, onde estão 

gravados dois escudos da vila.  

4.4.4  -  LOCAIS DE INTERESSE PATRIMONIAL IDENTIFICADOS 

Através da pesquisa bibliográfica e do Estudo de Grandes Condicionantes (Volume 5 do EIA) 

que se realizou, foram identificados 62 elementos patrimoniais, como já foi referido. Com o trabalho 

de campo realizado e com a delimitação da área de estudo, foram assinalados 15 elementos de 

interesse patrimonial, para os quais foi criado uma ficha de identificação individual (apresentada no 

Anexo E2 do Volume 4 – Anexos Técnicos), da qual consta: 

 Número de identificação do elemento patrimonial – corresponde ao número atribuído ao 

elemento patrimonial;  

 Designação – corresponde à designação pela qual o elemento patrimonial é conhecido; 

 Tipo de Sítio – identificação da tipologia do elemento detectado; 

 Localização – corresponde à sua posição na área em estudo, incluindo coordenadas, 

altitude, localização em relação à LMAT (apoio e distância), bem como a sua localização 

administrativa (lugar, freguesia, concelho); 

 Descrição – pequena descrição do elemento patrimonial, com indicação da época em que 

se insere; 

 Espólio – descrição do espólio arqueológico eventualmente existente, relacionado com o 

elemento; 

 Período cronológico - indicação da época em que se insere; 

 Classificação/Legislação/Protecção – referência à existência ou não de protecção do 

elemento patrimonial por parte das entidades competentes; 

 Fonte – modo como se obteve conhecimento do elemento patrimonial; 

 Bibliografia – referências bibliográficas ao elemento patrimonial; 

 Uso do Solo – actual uso do solo no local onde se situa o elemento patrimonial; 

 Registo fotográfico – fotografias dos locais de interesse patrimonial; 

 Localização geográfica – indicação do distrito, concelho, freguesia, do meridiano, do 

paralelo, da altitude e da Carta Militar de Portugal onde se situa o elemento patrimonial; 
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 Valor Patrimonial –valor patrimonial, científico e artístico, bem como o grau de raridade e 

interesse conservacionista do elemento;  

 Localização em cartografia à escala 1:2.000 (sempre que o elemento patrimonial se 

encontre dentro da faixa restituída cartograficamente). 

No Quadro 4.4.1 é apresentada uma breve descrição desse elemento, bem como a sua 

localização, relativamente ao apoios, sendo a distância medida do elemento patrimonial ao apoio.  

Quadro 4.4.1 - Localização e breve caracterização do elemento de interesse patrimonial na envolvente do projecto 

Nº Nome do Sítio Valor 
Patrimonial Concelho Freguesia Lugar Localização face aos apoios 

1 Maçãs Elevado Penela 
Penela 

(S. Miguel) 
 

Maçãs Na orla do Apoio 1 

2 Castro do Castelo do 
Sobral Elevado Penela 

Penela 
(S. Miguel) 

 

Castro do 
Castelo do 

Sobral 

300 m a Sul  do Apoio 6 
300 m a Sudoeste do Apoio 7 

 

3 Alagoa 1 Médio 
Pedrógão 
Grande 

 
Vila Facaia Alagoa 

250 m a  Oeste do Apoio 38 
150 m a Este do Apoio 39 

4 Alagoa 2 Médio 
Pedrógão 
Grande 

 
Vila Facaia Alagoa 175 m a Norte do Apoio 39 

5 Sarzedas de S. Pedro Indeterminado Castanheira 
de Pêra 

Castanheira 
de Pêra 

Sarzedas de 
S. Pedro 

150 m a Nordeste do Apoio 44 
250 m a Sudoeste do Apoio 45 

6 Escalos Cimeiros Indeterminado Pedrógão 
Grande 

Pedrógão 
Grande 

Escalos 
Cimeiros Na orla do Apoio 50 

7 Picha Elevado Pedrógão 
Grande 

Pedrógão 
Grande Picha 

300 m a Sul do Apoio 56 
175 m a Sul do Apoio 57 

225 m a Sudoeste do Apoio 58 

8 Casal do Neto Médio Pedrógão 
Grande 

Pedrógão 
Grande Casal do Neto 100 m a Sudoeste do Apoio 57 

9 Roda Fundeira Médio Góis Alvarez Roda Fundeira 125 m a Sul do Apoio 82 

10 Muro Indeterminado Góis Alvarez Muro 
150 m a Oeste do Apoio 92 

175 m a Noroeste do Apoio 91 
11 Entre Ribeiros Indeterminado Góis Alvarez Entre Ribeiros 375 m a Noroeste do Apoio 101 

12 Cadafaz Médio Góis Cadafaz Cadafaz 
250 m a Noroeste do Apoio 106 

250 m a Norte do Apoio 107 
13 Fonte do Asno Indeterminado Arganil Celavisa Fonte do Asno 125 m a Este do Apoio 129 
14 Mosteiro de Folques Elevado Arganil Folques Folques 200 m a Oeste do Apoio 138 

15 Salgueiral Indeterminado 
Arganil 

 
Coja Salgueiral 150 m a Sudoeste do Apoio 

144 
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4.5  -  PAISAGEM 

4.5.1  -  INTRODUÇÃO  

O corredor da linha em estudo desenvolve-se com uma orientação geral SW-N, entre as 

futuras Subestações de Penela (com projecto aprovado) e de Tábua, numa extensão de 

aproximadamente 66 kms, atravessando de sul para norte os concelhos de Penela, Góis, Arganil e 

Tábua, no distrito de Coimbra; e os concelhos de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra e 

Pedrógão Grande, integrados no distrito de Leiria, em que o extremo norte da linha se ligará à futura 

Subestação de Tábua. 

4.5.2  -  METODOLOGIA 

A paisagem é o resultado da acção do homem sobre o sistema biofísico ao longo do tempo, 

pelo que esta se encontra em permanente mutação, dependendo a sua sustentabilidade do equilíbrio 

dinâmico das interacções operadas sobre esse sistema.  

A análise da Paisagem implica o conhecimento de factores intrínsecos da paisagem, factores estes 

que são independentes da acção humana e de âmbito biofísico, como sejam a geologia, a morfologia do 

terreno, recursos hídricos, solos, biocenoses entre outros e, por outro lado, de factores extrínsecos. Estes 

últimos constituem aspectos de ordem sociocultural, que actuam ao nível do sistema biofísico e que se 

reflectem em formas de apropriação do território pelo homem. Desta forma, pode afirmar-se que a acção 

do homem condiciona de forma decisiva a paisagem. 

No presente estudo recorreu-se a uma metodologia de análise da paisagem baseada em 

parâmetros como a qualidade e a absorção visual da mesma, no sentido de se identificar a 

sensibilidade da paisagem. A qualidade visual da paisagem está relacionada com aspectos como a 

grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade, a representatividade, etc.. A definição da qualidade da 

paisagem encontra-se subjacente à ideia de uma valorização ou avaliação dessa paisagem, ou dos 

seus atributos. Esta valorização ou avaliação pressupõe uma atitude interveniente por parte do 

homem. Ocorre assim, uma reacção a um estímulo estético. 

A absorção visual da paisagem é uma medida da susceptibilidade ou sensibilidade visual da 

paisagem, ou seja, da sua maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual. Esta 

dependerá essencialmente da morfologia do território e da ocupação do solo observada na área de 

inserção do projecto. 

Uma intrusão visual na paisagem é um factor negativo a ter em conta na avaliação da sua 

qualidade, podendo ocorrer associada a inúmeras situações degradantes, tais como: lixeiras, 

depósitos de ferro velho, pedreiras, saibreiras, areeiros, estruturas ou infra-estruturas que pela sua 
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localização, altura, volumetria, cor, falta de qualidade arquitectónica, emissão de fumos, etc., entre as 

quais se incluem as linhas de alta tensão. Estas situações podem comprometer a qualidade da 

paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual. 

Por fim, a vulnerabilidade ou sensibilidade da paisagem é o grau de susceptibilidade face a 

uma degradação. Pode definir-se também como o inverso da capacidade de absorção de possíveis 

alterações sem perda de qualidade. 

A qualidade visual da paisagem deve ser considerada um recurso natural e, à semelhança de 

todos os recursos naturais, não é inesgotável, nem se mantém inalterável perante as actividades 

humanas, daí a necessidade de a proteger. 

A definição do ambiente visual do projecto é tarefa fundamental para a avaliação dos impactes 

visuais do mesmo sobre a paisagem. 

A análise do ambiente visual pode subdividir-se pela análise das suas componentes conforme 

descrito na Figura 4.5.1. 

AMBIENTE VISUAL 

RECURSOS VISUAIS UNIVERSO DE OBSERVADORES 

CARÁCTER  
VISUAL 

QUALIDADE 
VISUAL 

EXPOSIÇÃO
DOS OBSERVADORES

SENSIBILIDADE 
DOS OBSERVADORES 

ALTERAÇÃO DO RECURSO RESPOSTA DO OBSERVADOR 

 

Figura 4.5.1 - Definição do ambiente visual do projecto 

O ambiente humano afectado contém dois componentes distintos: a sensibilidade dos 

observadores expostos e o número e tipo de pessoas envolvidas. Da sua sensibilidade em relação à 

mudança nos recursos existentes, por implantação do projecto, depende, ou não, a aceitação local 

do mesmo.  

A definição de zonas homogéneas da paisagem, em termos de características biofísicas e 

culturais, e consequente qualidade, é assim, uma forma de avaliar a sensibilidade dessas unidades 

de paisagem em relação a alterações induzidas por um projecto. 
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Assim, procedeu-se à delimitação de unidades visuais na paisagem, sendo estas identificáveis 

por diferentes padrões de ocupação do território, os quais constituem a expressão visual de uma 

conjugação específica de parâmetros, sendo que o seu conhecimento se torna premente para que seja 

efectuada uma diagnose da sensibilidade da paisagem mais integrada e abrangente (Figura 4.5.2). 

Ocupação
do Solo

Rede
Viária

ANÁLISE PARAMÉTRICA ANÁLISE DE
INDICADORES

Produtividade
Valores

Culturais 
e Naturais

Intrusões
Visuais Declives Exposições Pontos

Miradouros

Parâmetros Inerentes à Paisagem Parâmetros Inerentes às
Condições de Observação

Qualidade Visual da Paisagem
Zonas Homogéneas

Capacidade de Absorção 
Visual da Paisagem 
Zonas Homogéneas

Densidade
- População
Residente

Frequência de Visibilidades

Análise Estética da Paisagem
Ordem, Grandeza, Diversidade

Ocupação
do Solo

Rede
Viária

ANÁLISE PARAMÉTRICA ANÁLISE DE
INDICADORES

Produtividade
Valores

Culturais 
e Naturais

Intrusões
Visuais Declives Exposições Pontos

Miradouros

Parâmetros Inerentes à Paisagem Parâmetros Inerentes às
Condições de Observação

Qualidade Visual da Paisagem
Zonas Homogéneas

Capacidade de Absorção 
Visual da Paisagem 
Zonas Homogéneas

Densidade
- População
Residente

Frequência de Visibilidades

Análise Estética da Paisagem
Ordem, Grandeza, Diversidade

 

Figura 4.5.2 - Metodologia para a Definição de Zonas Homogéneas de Qualidade Visual e de Absorção Visual 

Na determinação da frequência de visibilidades, parâmetro essencial à definição da 

capacidade de absorção visual da paisagem, recorreu-se ao software ArcView. Este permitiu criar 

uma carta de visibilidades efectuada com base no modelo digital do terreno e na definição de pontos 

preferenciais a partir dos quais a linha poderia ser visível. 

Desta forma, seleccionaram-se, de acordo com a metodologia estabelecida e após visita de 

campo, 8 pontos na envolvente à linha em estudo que, pela potencial afluência de pessoas, se 

julgaram suficientes para caracterizar, do ponto de vista das visibilidades, o território em estudo, 

nomeadamente, a partir dos principais aglomerados, da rede viária (privilegiando-se cruzamentos 

com outras estradas, mais concretamente da EN2), e de pontos altos acessíveis que funcionam 

como miradouros sobre a paisagem, destacando-se Castelo do Sobral e Louriceira. Efectuou-se, 

contudo, e de modo a obter uma análise mais rigorosa, visibilidades desde aproximadamente 80 

pontos, dada a presença de um elevado número de pequenas povoações na proximidade da linha. 

Estas visibilidades encontram-se em Anexo, tendo sido analisadas com a ajuda do trabalho de 

campo, uma vez que o programa só permite efectuar esta imagem global para um menor número. A 
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aplicação desta metodologia (Figura 4.5.2) resulta na delimitação de áreas homogéneas, quer de 

absorção visual (Desenho 2 do Volume 3), quer de qualidade visual (Desenho 3 do Volume 3), o que 

foi feito através de um processo de síntese, utilizando o Software ArcView como meio informático, 

mediante operações de análise espacial e utilizando uma estrutura em malha com dimensão de 10 x 

10 m, considerada apropriada para a escala de trabalho. 

A agregação de áreas homogéneas em três classes (alta, média e baixa), de qualidade visual e 

de absorção visual, permite estabelecer relações entre pares ordenados, conforme descrito no 

Quadro 4.5.1, donde resulta uma síntese final que descreve áreas homogéneas de sensibilidade da 

paisagem à implantação da nova infra-estrutura – a linha de muito alta tensão em estudo (Desenho 4 

do Volume 3). 

Quadro 4.5.1 - Avaliação da Sensibilidade da Paisagem 

QUALIDADE VISUAL ABSORÇÃO VISUAL 
Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Média Baixa 
Média Elevada Média Baixa 
Baixa Elevada Média Baixa 

No sentido de se proceder à identificação das unidades de paisagem presentes na área de 

inserção do projecto, procedeu-se à caracterização de parâmetros que se consideraram ser 

fundamentais para a sua definição, de acordo com o definido na Figura 4.5.2. 

O substrato geológico é um factor fundamental no aparecimento de diferentes unidades de 

paisagem, uma vez que a substratos geológicos diferentes correspondem, geralmente, morfologias e 

ocupações do território diversas, determinando este, de um modo geral, a disponibilidade de recursos 

hídricos e pedológicos. Estes, por sua vez associados à morfologia do território, condicionam a 

humanização da paisagem, nomeadamente a implantação de aglomerados e infra-estruturas várias, 

nomeadamente, vias, linhas de alta tensão, saneamento básico, etc., e a progressiva substituição da 

mata paraclimácica por sistemas de produção agrícola e/ou florestal.  

As tipologias de ocupação resultantes da conjugação destes factores são em última instância a 

base para a definição da paisagem, e consequentemente para a individualização de unidades 

distintas no território em estudo. Na identificação e descrição das unidades de paisagem presentes 

no território atravessado pela linha recorreu-se, quer ao trabalho já desenvolvido por uma equipe 

pluridisciplinar da Universidade de Évora sob a coordenação dos Exmos. Prof. Cancela d’Abreu, 

Teresa Pinto Correia e Rosário Oliveira que resultou na publicação da obra “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem de Portugal Continental”, quer a uma análise mais 

pormenorizada das características biofísicas e da ocupação actual do solo na área de estudo de 

1000m onde se desenvolverá a linha, complementada com trabalho de campo, a qual permitiu o 
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estudo rigoroso da qualidade e absorção visual da paisagem, necessários à determinação da sua 

sensibilidade à introdução de um objecto estranho como é neste caso a LMAT em estudo, bem como 

da visibilidade potencial que a linha terá a partir de determinados pontos. 

4.5.3  -  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PAISAGEM 

O traçado da linha em estudo atravessa uma área considerável da região centro. Desenvolve-se 

inicialmente na bacia do rio Mondego, passando posteriormente para a bacia do rio Zêzere, afluente 

da margem direita do rio Tejo, voltando a atravessar a bacia do rio Mondego, com o cruzamento da 

sub-bacia do rio Corvo. (Figura 4.5.3). 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.3 - Regiões Naturais de Portugal Continental, simplificadas 

a partir da Carta das Regiões Naturais de Pina Manique 

e Albuquerque (Fonte: Atlas do Ambiente, 

http://www.iambiente.pt/atlas/c_regnaturais.html) 

 

A área em análise abrange um território com cotas que variam entre os 200 m e 1.200 m, 

fazendo parte do Sistema Montanhoso Luso-Castelhano, que constitui o prolongamento ocidental da 

Cordilheira Central Ibérica formada pela Serra da Lousã (1.204 m) em ligação com a Serra do Açor e 

a da Estrela (1.991m). É das formações montanhosas mais importantes de Portugal, sendo 

fundamentalmente xistosa e precâmbrica, portanto geologicamente muito antiga.  

A Serra da Lousã estende-se particularmente do Pico do Espinhal até aos Penedos de Góis, 

com o ponto mais alto no Trevim. Constituída fundamentalmente por xistos, pouco ou quase nada 

apresenta do revestimento florístico natural e original, apresentando-se nua ou revestida por espécies 

exóticas como as acácias e eucaliptos. Está-se, assim perante uma paisagem bastante monótona e 

esvaziada de habitantes, devido essencialmente à presença de afloramentos rochosos e de encostas 

escarpadas, com um coberto florestal de um modo geral monoespecífico dominado por pinheiros e 

eucaliptos, com extensas zonas de matos. 

LMAT em estudo 
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A influência mediterrânica faz-se sentir predominantemente no Verão, estando associada a 

temperaturas e insolação elevadas e a uma quase total ausência de precipitação. A influência atlântica 

caracteriza-se pelas superfícies frontais predominantes no Inverno e que, deslocando-se de oeste para 

este, são responsáveis pela maior parte da precipitação que ocorre na região. 

É uma área de apreciável interesse paisagístico caracterizada pela presença de imponentes 

cristas quartzíticas de valor geomorfológico significativo, acompanhadas de cascalheiras (depósitos 

de vertente, criando um relevo bastante ondulado de onde sobressaem pontualmente grandes linhas 

estruturantes do território. A Serra da Lousã, respectivamente a poente da área em estudo, o rio 

Mondego a norte e o rio Zêzere a sul, assumem-se como as linhas estruturantes do relevo da região 

em estudo (Figura 4.5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.4 - Morfologia do território atravessado pela LMAT em estudo. 
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É de referir a existência de duas grandes superfícies de armazenamento de água, uma a 

poente do concelho de Tábua - a albufeira da Aguieira -, e a outra a sul do concelho de Góis, a 

Albufeira do Cabril. 

Apesar dos seus cerca de 66 kms a linha em estudo atravessa assim uma área do país 

relativamente homogénea do ponto de vista físico, o denominado Maciço Central1, cuja paisagem é 

caracterizada por enormes e escuras manchas florestais de pinhal e eucaliptal em contraste com as 

zonas de vale, mais abertos e planos com zonas de vinha inserida. Apresenta algum isolamento e 

monotonia.  

A paisagem altera-se pontualmente nas serras já referidas, reflectindo de forma evidente o 

distinto contexto climático e litológico a estas associado, o qual se repercute necessariamente sobre 

a ocupação do solo, formações vegetais e grupos faunísticos presentes.  

Refira-se que as particularidades biofísicas da Serra da Lousã, mais concretamente a 

presença de numerosos Habitats Naturais e de espécies da fauna e flora incluídos na Directiva 

“Habitats” (ICN, 1996 e Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2000, de 5 de Julho), justificaram 

a sua inclusão na lista nacional de Sítios da Rede Natura 2000.  

A Serra da Lousã, alvo a partir dos anos 40 de uma florestação maciça à base do eucalipto e 

pinheiro bravo viu simplificada a sua paisagem, outrora caracterizada por uma vegetação e ocupação 

do solo diversificada, da qual decorreu a desertificação humana e consequente degradação. 

Na zona inicial (do Ap1 ao Ap12) e final (do Ap134 ao Ap170) do traçado da Linha em estudo, 

embora sem se verificar um contexto climático distinto, foi possível individualizar uma nova unidade 

de paisagem que se optou por denominar Montes Ocidentais da Beira Alta1 no seguimento da 

classificação adoptada em “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem de 

Portugal Continental”, em resultado da alteração do substrato litológico, o qual foi neste local facto 

suficiente para o surgimento de uma paisagem diversa.  

Verifica-se que os sistemas culturais são largamente condicionados pelos factores biofísicos 

(morfologia do território, litologia, solos, clima, etc.), surgindo as ocupações florestais nas zonas de 

relevo mais vigoroso e de solos mais pobres, e um mosaico agrícola de malha apertada nas zonas 

mais aplanadas e de maior aptidão agrícola dos solos, as quais dão lugar às culturas de regadio 

quando a disponibilidade hídrica é maior.  

                                                      

1 Unidades de paisagem identificadas de acordo com a classificação apresentada na obra “Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem de Portugal Continental” desenvolvida por uma equipe pluridisciplinar da Universidade de Évora 
sob a coordenação dos Exmos. Prof. Cancela d’Abreu, Teresa Pinto Correia e Rosário Oliveira (DGOTDU, 2004). 
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Da mesma forma que a morfologia do terreno, a litologia, e o clima condicionaram o uso do 

solo, também estes factores físicos se reflectiram na vegetação espontânea em presença. A área em 

estudo encontra-se assim integrada segundo Pina Manique e Albuquerque nas Regiões Naturais da 

Beira Alta e Beira Serra, atravessando de norte para sul uma zona de transição, de um clima com 

influência mediterrânica para um clima já marcadamente atlântico. Assim, a metade norte da área (de 

3.000 m) em estudo, atravessa a zona fitoclimática de nível basal, cotas inferiores a 400 m, 

Mediterrâneo-atlântica (MA) caracterizada pela presença de castanheiro (Castanea sativa), pinheiro 

bravo (Pinus pinaster), pinheiro manso (Pinus pinea), carvalho roble (Quercus robur) e sobreiro 

(Quercus suber). O corredor atravessa depois a meio do seu trajecto a zona fitoclimática 

Subatlântica (SA) integrada no andar montano com cotas superiores a 400 m e inferiores a 700 m, 

correspondendo à transposição da Cordilheira Central (Lousã – Açor – Estrela), cuja maior altitude 

determina o aparecimento de espécies distintas como a bétula (Betula celtiberica), o carvalho negral 

(Quercus pyrenaica) e o teixo (Taxus baccata) conjuntamente com os castanheiros da zona a norte, 

terminando finalmente em zona fitoclimática Atlante-mediterrânica (AM), passando naturalmente 

pelas zonas de transição SA.MA.AM e MA.AM, onde aos pinheiros e sobreiros que revestem a zona 

norte, acrescem o zambujeiro (Olea europaea var. silvestris) e o carvalho cerquinho (Quercus 

faginea).  

Verifica-se, assim, que a vegetação climácica da área em estudo seria dominada pelo 

carvalhal, dominado pelo carvalho, a norte, pelo carvalho cerquinho mais a sul, surgindo nos pontos 

mais altos o carvalho negral, que coexistiam com os sobreirais disseminados um pouco por toda a 

área. Contudo, os povoamentos monoespecíficos que caracterizam esta região do país têm vindo a 

substituir progressivamente estas matas de carvalho, cujos poucos testemunhos das formações são 

os resquícios de carvalhos que se encontram nalguns vales da Serra da Lousã.  

4.5.4  -  UNIDADES DE PAISAGEM 

Com base na metodologia definida inicialmente e de acordo com as presentes considerações, 

foi possível distinguir na região envolvente à linha em estudo duas unidades de paisagem, ambas 

directamente atravessadas pela Linha em estudo.  

Verifica-se, que a área em estudo se encontra integrada em duas unidades de paisagem 

correspondentes ao Maciço Central, e aos Montes Ocidentais da Beira Alta (Figura 4.5.5). 
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Figura 4.5.5 - Unidades de Paisagem atravessadas pela LMAT Penela – Tábua. 
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b) a) 

A unidade do Maciço Central, é aquela que é atravessada pela linha em maior extensão, 

sensivelmente do apoio Ap13 ao Ap133, em que as cotas variam de um modo geral entre os 400 e os 

900 m num relevo bastante acidentado, observando-se declives globalmente superiores a 8%, que se 

reduzem em zonas mais aplanadas e baixas nos vales mais abertos, e se elevam atingindo 

inclinações de 60% e superiores em alguns vales de linhas de água mais encaixadas, nomeadamente 

o rio Zêzere, rio Unhais e rio Ceira, assim como em zonas de cumeada. (0 e 4.5.7). 

Nesta unidade, correspondente à Serra da Lousã, no relevo acidentado encaixa uma rede 

hidrográfica que acolhe ecossistemas responsáveis por alguma diversidade biológica e paisagística 

numa unidade dominada por matos e matas. Predomina o xisto, responsável por solos delgados e 

ácidos, com grandes limitações em termos de fertilidade e que sustentaram sistemas agrícolas e 

pastoris muito frágeis e vulneráveis.  

Ao longo de toda a Cordilheira Central, os centros urbanos com alguma dimensão dispõem-se 

na base do maciço montanhoso (Arganil, Lousã, Castanheira de Pêra, Pampilhosa da Serra, e Góis); 

apresentando algumas povoações de reduzida dimensão no seu interior. Nas envolventes das 

aldeias onde ainda persistem alguns habitantes, pratica-se uma agricultura de subsistência.  

Da análise da ocupação actual do solo verifica-se que a LMAT atravessará essencialmente áreas 

florestais e de matos caracterizadas globalmente por uma reduzida a média qualidade e uma elevada 

absorção visual, logo de média a reduzida sensibilidade visual à introdução da infra-estrutura linear em 

causa. Esta aumenta contudo pontualmente nas zonas agricultadas que surgem de um modo geral na 

dependência de linhas de água, na proximidade de resquícios de organizações agro - pastoris 

interessantes (raras aldeias e seus arredores), bem como componentes naturais de forte carácter. 

 

Fotografia 4.5.1 - Unidade do Maciço Central caracterizada por um maior ondulado do relevo e pela dominância 

das áreas florestais. a) Fotografia da Povoação de Cabreira, a poente do traçado da Linha; b) 

Fotografia desde o Alto do Loureiro para a zona onde irá passar a Linha.  
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A unidade de paisagem dos Montes Ocidentais da Beira Alta apresenta colinas com altitudes 

mais reduzidas, e com um padrão de paisagem mais diversificado, derivado essencialmente de um 

mosaico policultural nos vales mais abertos na envolvente dos principais aglomerados urbanos. 

Existem na região algumas zonas de vinha inseridas nas regiões vitícolas da Beira Alta, Beira 

Litoral e Terras de Sicó, surgindo com maior expressão ao longo dos vales aluvionares que envolvem 

as povoações, nomeadamente, Carragosela, São João da Boa Vista, Sargudo, Pinheiro de Côja, 

Bogalhas, Meda de Mouros, Folques, Escalos Cimeiros e Vila Facaia. Os principais sistemas 

agrícolas são os que se encontram ligados à policultura onde dominam as culturas arvenses e a 

polipecuária (ovinos e caprinos, especialmente estes últimos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.6- Hipsometria na envolvente ao traçado da LMAT Penela – Tábua. 
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Figura 4.5.7 - Declives na envolvente ao traçado da LMAT Penela – Tábua. 

Embora esta unidade ocupe uma área onde as cotas oscilam sensivelmente entre os 150 e os 

450 m, observando-se pontualmente zonas mais baixas associadas aos vales de alguns rios e 

superfícies de água (ex. rio Dueça e rio Alva), a LMAT em estudo atravessa nesta unidade terrenos 

com cotas entre os 190 e 430m predominando os declives entre 0-8 %, os quais se elevam aos 16 % 

(pontualmente mais) na dependência de algumas linhas de água, destacando-se o rio Corvo e as 

ribeiras de S. Simão e de Folques. 

Numa unidade de densa ocupação populacional, na qual o povoamento surge concentrado em 

aglomerados de pequena a média dimensão, de um modo geral localizados em zonas de vale, numa 

paisagem caracterizada pelos grandes maciços florestais, bem como o mosaico agrícola de malha 

apertada, como já se referiu.  
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a) b

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4.5.2 - Unidade dos Montes Ocidentais da Beira Alta caracterizada por um ondulado mais suave, 

mas também dominado pela floresta de pinhal e eucaliptal, intercaladas culturas agrícolas e 

olivais na envolvente aos aglomerados. a) Fotografia do vale entre as povoações de Bogalhas 

e Pinheiro de Côja.b) Fotografia desde a EN 344 – Variante a Côja, para o vale do rio Alva, 

onde irá passar a Linha.  

 

 

 

 

 

Fotografia 4.5.3 - Fotografia da Estrada de Viavai com vista para a povoação de Viavai, numa situação de vale, 

em que domina o pomar e pequenas parcelas agrícolas, rodeado por encostas cobertas de 

pinhal e folhosas.  

Embora o pinhal e o eucaliptal se assumam como o uso dominante (florestal) desta unidade de 

paisagem, na área atravessada pela linha verifica-se, contudo, uma extensa representação das áreas 

de folhosas e matos, pontuando de vez em quando a paisagem, pequenas áreas agrícolas na 

envolvente aos aglomerados urbanos, onde se reparte o terreno pelas parcelas de regadio, pomares, 

o olival e as vinhas, constituindo-se esta última como uma cultura de destaque nesta região.  

Assim, nesta área verifica-se uma grande variação na absorção visual, resultante essencialmente dos 

diferentes usos do solo, observando-se quer áreas que pela sua amplidão e ocupação com culturas 

agrícolas de sequeiro ou regadio se caracterizam por apresentar uma reduzida absorção, quer áreas 

que detêm uma média a elevada absorção em resultado da morfologia do terreno e duma ocupação 

essencialmente florestal. De igual modo, a qualidade visual é variável, verificando-se contudo que 

esta unidade se caracteriza globalmente por apresentar uma média a elevada qualidade. Considera-

se desta forma que esta unidade detém uma média a elevada sensibilidade à introdução de 

elementos estranhos à paisagem.  
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4.6  -  USO DO SOLO, ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

4.6.1  -  INTRODUÇÃO 

A caracterização da situação actual da área abrangida pelo projecto, na perspectiva do Uso do 

Solo, Ordenamento e Gestão do Território, pretende constituir a situação de referência para a 

posterior identificação de eventuais impactes decorrentes da concretização do projecto sobre esta 

componente ambiental.  

Assim, serão aqui considerados os instrumentos de gestão territorial e de política de solos 

aplicáveis à área em estudo, assim como os efeitos das servidões administrativas e restrições de 

interesse público constituídas que possam ser condicionantes ao desenvolvimento deste projecto. 

4.6.2  -  METODOLOGIA 

A metodologia seguida neste EIA incluiu a realização de uma primeira fase do Estudo, 

destinada ao levantamento e avaliação das grandes condicionantes ambientais à definição de um 

corredor para desenvolvimento do traçado, tendo nessa fase sido já levados em consideração os 

principais aspectos relacionados com a gestão e o ordenamento do território na área a afectar pelo 

projecto. 

Nessa primeira fase, cujas peças escritas e desenhadas constituem o Volume 5 - Estudo das 

Grandes Condicionantes Ambientais do presente EIA, fez-se o levantamento de uma área 

alargada do território, dentro da qual se identificaram as situações consideradas ambientalmente 

mais sensíveis e se procedeu à identificação das restrições legais e regulamentares e das servidões 

que o projecto deveria considerar. 

Neste descritor assumem-se, assim, os resultados dessa primeira análise, centrando-se o EIA, 

agora, na caracterização do território nas suas componentes que possam ser afectadas pelas 

diversas fases da infra-estrutura, sobretudo nas acções de construção e durante a sua exploração. 

Parte da informação aqui utilizada resultou da consulta directa a diversas entidades, 

nomeadamente as autarquias abrangidas, as entidades interessadas nas actividades aqui 

desenvolvidas e os organismos com a tutela ou a concessão de serviços ou de áreas de intervenção 

da administração pública. A documentação relativa a esses contactos, desde a primeira fase do EIA, 

apresenta-se referenciada no Anexo C do Volume 5 deste EIA, bem como no Anexo G1 do Volume 

4 – Anexos Técnicos. 

Além destas consultas, foi feita a análise da cartografia e da fotografia aérea da área de 

estudo, considerando já a escala de projecto, e realizado trabalho de campo para melhor aferição das 

diversas situações identificadas e recolha de informação adicional. 
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Foram também consultados a base de dados da Direcção-Geral do Ordenamento do Território 

e Desenvolvimento Urbano e os instrumentos de gestão territorial em vigor nestes concelhos. 

A análise da Ocupação actual do solo foi efectuada com base na planta parcelar, e é 

apresentada sobre ortofotomapa, na escala 1: 25.000, excedendo o corredor em análise, nos locais 

onde surgem Áreas Sociais. Os locais exactos de implantação dos apoios foram analisados com 

detalhe, por forma a definir qual o uso do solo que será afectado, nas parcelas de ocupação mista. 

Assim, no Desenho nº 6 do Volume 3 – Peças Desenhadas apresenta-se a cartografia da 

Ocupação Actual do Solo sobre ortofotomapa na faixa restituída pelo projecto. Neste desenho foram 

cartografadas as seguintes classes de ocupação do solo: Eucaliptal (Eu), Pinhal (Pn), Matos (Ma), 

Culturas de Sequeiro (Ca), Olival (Ol), Vinha (V), Folhosas (F) e Áreas Sociais (AS). São ainda 

assinalados os pontos de água usados no combate a incêndios, de acordo com base de dados 

disponível na internet da Rede de Informação de Situações de Emergência 

(http://scrif.igeo.pt/ASP/pa_forms.asp) e com a informação fornecida pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil. 

Nos Desenhos nº 7 e 8 do Volume 3 – Peças Desenhadas apresenta-se uma Síntese de 

Condicionantes e Ordenamento à implantação do Traçado na área de intervenção do projecto, tendo 

sido considerado um corredor de 1.000 m. Optou-se por fundir as condicionantes e o ordenamento do 

território, dado que as classes consideradas relativamente a este último constituem também, em 

última instância, condicionantes à implantação da LMAT em estudo. 

4.6.3  -  USO ACTUAL DO SOLO 

A área em estudo apresenta uma considerável homogeneidade de ocupação do solo, dadas as 

características orográficas e de povoamento dominantes nesta região, prevalecendo as paisagens de 

montanha, com alguns relevos bem marcados por vales associados a linhas de água, sendo a maior 

parte da área coberta por matos e floresta de produção, particularmente de eucalipto e pinheiro 

bravo. 

Apenas em áreas um pouco mais aplanadas se encontram usos agrícolas com alguma 

expressão, como acontece na envolvente de ambos os extremos da linha, no início do traçado junto à 

Subestação de Penela, com solos de boa aptidão e relativamente aproveitados, até cerca do apoio 

P10, e no final do traçado, na aproximação ao local previsto para a Subestação de Tábua. 

Na primeira destas situações assinaladas, a linha desenvolve-se sensivelmente de ocidente 

para nascente, atravessando áreas agrícolas constituídas por um mosaico de culturas de sequeiro, 

olival e pequenas áreas de vinha, que se desenvolvem nos terrenos circundantes às povoações aqui 

presentes, nomeadamente junto a Viavai, Venda de Moinhos e Grocinas. 
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No segundo caso, o traçado tem um desenvolvimento dominante de sul para norte, podendo 

considerar-se que os terrenos mais aplanados se iniciam sensivelmente a partir das proximidades de 

Coja, embora já haja terrenos de cultivo com alguma expressão um pouco mais para sul, junto a 

Folques (apoio P138) e Salgueiral (apoio P143). Mas é a partir da vizinhança de Coja, praticamente 

desde o apoio P148, que aumenta a frequência de terrenos cultivados, geralmente em pequenas 

parcelas, repetindo-se o mosaico de culturas de sequeiro, olival e vinha, até junto ao local da 

Subestação, próximo a S. João da Boa Vista. 

Entre estas duas áreas assinaladas apenas é de referir uma outra zona onde se manifesta 

algum aproveitamento agrícola dos terrenos, entre Alagoa e Sarzeda do Vasco (apoios P38 a P43), 

com características semelhantes às anteriores. 

Toda a restante área atravessada apresenta o mesmo padrão de matos e floresta de produção, 

com excepção de alguns locais onde sobressai o carvalhal, logo no início do traçado, entre os apoios 

P2 e P6, e na zona dos apoios P105, P107, P108 e P116. 

Considerando as classes de uso do solo já referidas (Eucaliptal, Pinhal, Matos, Culturas de 

Sequeiro, Olival, Vinha, Folhosas e Áreas Sociais) e uma ocupação definitiva média de 42m2 por 

apoio, apresenta-se no quadro a relação das áreas a ocupar pelos apoios da linha: 

Quadro 4.6.1 - Relação da ocupação por classe de uso do solo 

Classes Área a ocupar 
Eucaliptal 3 444 m2 (82 apoios) 

Pinhal 2 394 m2 (57 apoios) 
Matos 1 134 m2 (27 apoios) 

Culturas de Sequeiro 84 m2 (2 apoios) 
Olival 84 m2 (2 apoios) 
Vinha Sem ocupação directa 

Folhosas Sem ocupação directa 
Áreas Sociais Sem ocupação directa 

 

Refira-se que no caso do atravessamento de áreas florestadas com espécies de crescimento 

rápido (eucalipto e pinheiro) será aberta uma faixa de protecção à linha com 45 m de largura, em 

consequência da constituição da respectiva servidão administrativa.   

O tipo de povoamento dominante é o de lugares aglomerados de serra, com muito pouca 

dispersão intercalar e poucas habitações isoladas, mas alguns dos lugares têm muito pouca 

expressão, sendo por vezes apenas um aglomerado de cerca de uma dezena de edifícios. 

Ainda assim, deve referir-se que as condições difíceis, que o relevo oferece para o 

desenvolvimento da linha implicou algumas interferências pontuais com aglomerados urbanos, como 

ocorre em Roda Fundeira (apoios P81 a P82) e Salgado (apoios P117 a P118), ambos no concelho 
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de Góis, além de uma aproximação significativa aos limites das povoações de Vale de Lameira 

(Figueiró dos Vinhos) e de Adcasal e Pracerias (ambos em Arganil). De referir que estas povoações 

se localizam no sopé das Serras, bastante afastadas da linha em estudo que se desenvolve na 

encosta. 

Ao longo da área de estudo ocorrem ainda algumas pedreiras e extracção de inertes, embora 

sem interferência directa pela linha, devendo referir-se que desde a Subestação de Penela até ao 

apoio P25 a linha desenvolve-se sobre uma extensa área para a qual existe na Direcção-Geral de 

Geologia e Energia um pedido de prospecção de ouro e prata. 

A linha não sobrepassa áreas de equipamentos ou de infra-estruturas significativas, embora 

se preveja que a nascente da Subestação de Penela se venha a desenvolver o traçado do IC 3 entre 

Tomar em Condeixa, que se encontra ainda em fase de estudo prévio, sem que se conheçam ainda 

as propostas para essa via (Anexo B do Volume 5) , e que a sul da futura Subestação de Tábua se 

desenvolva o projecto do IC 6, entre Catraia dos Poços e Venda de Galizes, devendo ser 

sobrepassado pelo vão entre os apoios P166 e P167. 

Mais longe do traçado, mas devendo referir-se pela sua especificidade, situa-se o aeródromo 

de Coja/Arganil Engº Sebastião Mendes Ferrão, certificado para helicópteros e aeronaves do tipo 

ULM, que tem utilização sobretudo no combate a incêndios por meios aéreos e, esporadicamente, 

por vôos turísticos. O aeródromo não tem servidão legalmente constituída, passando a linha a cerca 

de 2,5 km a ocidente do limite das pistas, não se prevendo interferências com esta estrutura 

aeroportuária. 

4.6.4  -  INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E DE POLÍTICA DE SOLOS 

4.6.4.1  -  Localização Administrativa 

O traçado proposto para a linha Penela – Tábua atravessa parcialmente os seguintes 

concelhos e freguesias, seguindo a orientação do traçado: 

 Concelho de Penela: freguesias de (Penela) São Miguel e Cumieira; 

 Concelho de Figueiró dos Vinhos: freguesias de Aguda e Campelo; 

 Concelho de Castanheira de Pêra: freguesia de Castanheira de Pêra; 

 Concelho de Pedrógão Grande: freguesias de Vila Facaia e Pedrógão Grande; 

 Concelho de Góis: freguesias de Alvares, Cadafaz e Colmeal; 

 Concelho de Arganil: freguesias de Celavisa, Arganil, Folques e Coja; 
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 Concelho de Tábua: freguesias de Meda de Mouros, Pinheiro de Coja, Espariz e São João 

da Boa Vista. 

Embora estes concelhos se encontrem repartidos pelos distrito de Leiria (Castanheira de Pêra, 

Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande) e pelo distrito de Coimbra (os restantes), todos pertencem à 

Região Centro (NUTS II) e ao Pinhal Interior Norte (NUTS III), testemunhando a sua homogeneidade 

territorial já referida acima. A NUTS III do Pinhal Interior Norte é ainda composta pelos municípios de 

Alvaiázare, Ansião, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Vila Nova 

de Poiares. 

O traçado da linha tem cerca de 66 km, sendo suportada por 170 apoios. 

Nas Figuras 3.1 e 3.2 no capítulo 3 do presente Volume do EIA apresenta-se a localização 

administrativa do projecto. 

4.6.4.2  -  Áreas Sensíveis 

A definição de áreas sensíveis, de acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, com as 

últimas alterações introduzidas pelo Decreto – Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, inclui Áreas 

Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação, Zonas de Protecção 

Especial (avifauna) e zonas de protecção ao Património Cultural classificado. 

Nenhuma destas situações ocorre ao longo do traçado da linha, iniciando-se esta já a norte do 

limite do Sítio de Sicó - Alvaiázare. 

 

4.6.4.3  -  Planos de Ordenamento do Território 

No quadro seguinte indicam-se os planos de ordenamento do território em vigor na área de 

estudo que se consideram pertinentes para a caracterização da área atravessada, na perspectiva da 

posterior análise deste projecto. Estes instrumentos são apenas os Planos Directores Municipais 

(PDM), não havendo a registar qualquer Plano de Pormenor em vigor ou previsto na envolvente 

próxima do traçado, nem este é abrangido por qualquer Plano Intermunicipal de Ordenamento do 

Território. 

Além destes Planos, os concelhos atravessados são igualmente abrangidos pelos seguintes 

instrumentos de gestão do território, que não se consideram pertinentes, pela sua escala de 

aplicação, área de incidência ou especificidade temática, para a análise desenvolvida neste EIA: 

Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego (Decreto Regulamentar nº 9/2002 de 1 de Março), Plano de 

Bacia Hidrográfica do Tejo (Decreto Regulamentar nº 18/2001 de 7 de Dezembro), Plano Regional 

de Ordenamento do Território da Zona Envolvente da Albufeira da Aguieira, Coiço e Fronhas 
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(Decreto Regulamentar nº 22/92 de 25 de Setembro, Plano de Ordenamento das Albufeiras do Cabril, 

Bouçã e Santa Luzia (Resolução do Conselho de Ministros nº 45/2002 de 13 de Março), Plano de 

Ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode (em revisão, conforme a Resolução do Conselho de 

Ministros nº 69/2003 de 10 de Maio), Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior 

Norte (Decreto Regulamentar nº 9/2006 de 19 de Julho).  

O Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Centro está em elaboração, 

conforme foi determinado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2006, de 23 de Março.  

Há ainda a considerar o Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei nº 222/98 de 17 

de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de Julho, pela Declaração de 

Rectificação nº 19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto. 

Sem chegar a haver interferência pelo traçado, refira-se a proximidade da área de protecção 

da albufeira de Cabril, que se inscreve para nascente da linha, cerca do seu apoio P68. 

Os Desenhos 7 e 8 apresentam a cartografia do ordenamento do território pertinente para a 

análise de impactes da infra-estrutura em estudo num corredor de 1.000 m centrado no traçado, 

como já se referiu.  

Quadro 4.6.2 - Planos de ordenamento do território 

Área do Plano Plano Diploma de aprovação/ratificação 

Concelho de Arganil Plano Director Municipal Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/95 de 21 de 
Novembro 

Concelho de Castanheira de 
Pêra Plano Director Municipal Resolução de Conselho de Ministros n.º 84/94 de 20 de Setembro 

Concelho de Figueiró dos Vinhos Plano Director Municipal Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/95, de 10 de Fevereiro 
Concelho de Góis Plano Director Municipal Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2003, de 26 de Março 

Concelho de Pedrógão Grande Plano Director Municipal Resolução de Conselho de Ministros n.º 135/95 de 11 de 
Novembro 

Concelho de Penela Plano Director Municipal Resolução de Conselho de Ministros n.º 40/93 de 17 de Maio 
Concelho de Tábua Plano Director Municipal Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/94, de 28 de Outubro 

 

Os PDM de Arganil e de Tábua iniciaram já o seu processo de revisão, mas ainda se 
encontram numa fase desse processo que não permite a sua consideração nesta análise. 

De entre as classes de espaço definidas nas cartas de ordenamento dos PDM, destaca-se a 
proximidade da linha a diversas áreas urbanas, ocorrendo a sobrepassagem das mesmas em Salgado 
(Góis), entre os apoios P117 e P118, e a passagem nos seus limites em Adcasal e Pracerias (Arganil), 
entre os apoios P124 e P125; situação semelhante acontece em Vale de Lameira (Figueiró dos Vinhos), 
entre os apoios P28 e P29, e em Roda Fundeira (Góis), entre os apoios P81 e P82, embora nestas casos 
estas áreas não estejam cartografadas como perímetros urbanos. Refira-se que geralmente a linha passa 
junto a estas povoações a cotas bastante mais elevadas do que aquelas a que as áreas edificadas se 
encontram, ocorrendo a sobrepassagem de quatro habitações em Roda Fundeira. 

Nas restantes situações o traçado conseguiu evitar estas sobrepassagens. 
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Em relação a outras áreas de características urbanas, como sejam zonas industriais, não se 

verifica nenhuma sobrepassagem pelo traçado da linha. 

De entre os espaços agrícolas cartografados nos PDM, a linha atravessa-os entre a 

Subestação de Penela e o apoio P5, entre os apoios P7 e P10, entre os apoios P38 e P40, entre os 

apoios P70 e P71, entre os apoios P153 e P154, entre os apoios P158 e P160 e do apoio P168 até 

ao local da Subestação de Tábua. 

A maior parte do traçado, no entanto, desenvolve-se fora deste tipo de espaços, passando 

sobretudo em espaços florestais e silvo-pastoris, onde os condicionamentos à presença das linhas é 

menor. Estes espaços são constituídos essencialmente por floresta de produção, dominando o 

eucalipto e o pinheiro bravo, embora haja algumas manchas de carvalhal, como acontece logo no 

início, entre os apoios P3 e P6 e junto ao apoio P43. 

Entre os espaços florestais atravessados merece referência especial o atravessamento dos 

perímetros florestais de Góis (apoios P95 a P102), Rabadão (apoios P113 a P116 e P118 a P123) e 

Aveleira (apoios P125 a P131), submetidos a regime florestal parcial. 

Próximo do traçado, mas sem interefrência directa do mesmo, existem também algumas áreas 

previstas para equipamento turístico, nos concelhos de Figueiró dos Vinhos e de Arganil, mas sem 

qualquer concretização dos mesmos. 

4.6.5  -  SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS CONDICIONADAS 

De acordo com informação recolhida relativamente aos condicionamentos impostos à 

implantação da linha, quer decorrente dos instrumentos de gestão do território quer junto dos 

diversos organismos tutelares ou concessionários de serviços públicos, salientam-se as áreas mais 

sensíveis na área em estudo, designadamente: 

 Áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Áreas de exploração mineral; 

 Servidões rodoviárias; 

 Servidões aeronáuticas; 

 Feixes hertzianos; 

 Pontos de água utilizados para combate a incêndios por meios aéreos. 
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Tal como já foi referido, nos Desenhos 7 e 8 do Volume 3 são reflectidas as principais 

condicionantes presentes nas Cartas de Condicionantes dos PDM e outras referidas pela entidades 

contactadas, que condicionaram a definição do corredor de 400 m para desenvolvimento do projecto. 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

As áreas da RAN encontram-se cartografadas e consagradas nas Cartas de Ordenamento dos 

PDM dos concelhos atravessados pelo projecto. Nas áreas abrangidas pela RAN, e de acordo com 

os Artigos nº 8, 9 e 10 do Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92, 

de 12 de Dezembro, os solos devem ser exclusivamente afectos à agricultura, sendo proibidas todas 

as acções que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas. A utilização dos solos de 

RAN para outros fins, que não os agrícolas, carece de parecer favorável das comissões regionais da 

Reserva Agrícola, como é o caso das obras de interesse público, onde se incluem as linhas de alta 

tensão e subestações (artº 12º do Decreto-Lei nº 29/2006, de 15 de Fevereiro). Ao longo do traçado 

são atravessadas algumas manchas de RAN, que surgem com maior expressão na envolvente aos 

locais das subestações, mas apenas um apoio se situa sobre uma destas manchas, o apoio P1, logo 

no início do traçado, o que se pode estimar como uma potencial afectação directa da RAN em cerca 

de 42 m2, embora na fase de obra possa ocorrer uma afectação temporária superior. 

• Reserva Ecológica Nacional 

O levantamento das áreas classificadas sob o regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) 

foi efectuado com base na cartografia da REN fornecida pela CCDR do Centro, com discriminação 

das categorias constituintes da REN. Ao longo do traçado existem 93 apoios previstos sobre áreas de 

REN, nas suas categorias de áreas com risco de erosão, áreas de máxima infiltração, e cabeceiras 

de linhas de água (Quadro 4.6.3).  

Quadro 4.6.3 – Ecossistemas da REN afectados 

Reserva Ecológica Nacional N.º de Apoios/média de área afectada 
Áreas com risco de erosão 78 apoios / cerca de 3.276 m2 
Áreas de máxima infiltração 2 apoios / cerca de 84 m2 
Cabeceiras de linhas de água 13 apoios / cerca de 546 m2 

 

Conforme se verifica no Anexo IV do Decreto-Lei nº180/2006, rectificado pela Declaração de 

Rectificação nº 76/2006, de 6 de Novembro, apenas os apoios colocados sobre as zonas ameaçadas 

pelas cheias carecem de autorização da CCDR da área onde se situam, sendo as outras situações 

consideradas como insusceptíveis de prejudicar o equlíbrio ecológico das áreas integradas na REN, 

não carecendo sequer de comunicação prévia a sua ocupação. Assim, da análise efectuada verifica-

se que não existe interferência dos apoios com zonas ameaçadas pelas cheias, estando apenas o 

apoio P149 sobre o limite de uma destas áreas.  
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• Áreas de Exploração Mineral e de Recursos Geológicos 

Segundo informação da DGGE, a parte inicial do traçado desenvolve-se sobre uma extensa 

área que foi objecto de pedido de prospecção e pesquisa para ouro e prata. 

Esta área estende-se por vários quilómetros, sendo impossível evitar o seu atravessamento, 

abrangendo o traçado da linha desde o seu início até ao apoio P25. 

Dado o carácter extensivo desta situação e a ausência de áreas efectivas de prospecção, não 

se esperam interferências directas decorrentes deste projecto. 

Na envolvente do traçado foram identificadas diversas pedreiras e áreas de indústria extractiva, 

mas todas elas são evitadas a distâncias suficientes para que não se esperem condicionamentos 

daqui decorrentes; as situações de maior proximidade à linha são as das pedreiras com os números 

6504 (Vale do Forno) e 6443 (Casarias), de acordo com a descrição efectuada no Capitulo 4.12 – 

Geologia e Geomorfologia. 

• Infra-estruturas lineares 

As principais situações potencialmente condicionantes relacionadas com infra-estruturas 

lineares sobrepassadas pelo traçado correspondem a vias integrantes do Plano Rodoviário Nacional 

mas ainda não construídas. 

De facto, o traçado do futuro troço do IC 3 entre Condeixa e Tomar está previsto para uma 

zona a nascente da Subestação de Penela, mas ainda se encontra em fase de elaboração do seu 

estudo prévio, não se conhecendo, ainda, as suas hipóteses de traçado (de acordo com o Oficio das 

Estradas de Portugal, EPE apresentado no Anexo B do Volume 5 – Estudo das Grandes 

Condicionantes); no outro extremo da linha, será sobrepassado o troço do IC 6 entre Catraia dos 

Poços e Venda de Galizes, que já tem o seu projecto aprovado, no vão entre os apoios P166 e P167 

(distando à estrada cerca de 187 e 70 m, respectivamente). 

A concretização destas vias implicará a verificação das medidas respeitantes às áreas de 

servidão “non aedificandi” de 35 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 m da 

zona da estrada. Será necessário igualmente considerar o disposto nos artigos 85º, 86º, 91º, 92º e 

115º do Decreto Regulamentar nº 1/92 (RSLEAT), nomeadamente quanto às alturas mínimas dos 

cabos em relação à estrada, e o disposto na Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, 

nomeadamente quanto à balizagem de apoios e de cabos na proximidade e na travessia de vias 

deste tipo. 

Refere-se que a linha entre os apoios 7 e 8, sobrepassa o IC 3, estando previsto para este vão 

a respectiva balizagem, de acordo com o referido no Capitulo 3. 
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Não haverá sobrepassagem de vias férreas nem de gasodutos. 

• Servidões aeronáuticas 

Segundo informação recebida da ANA – Aeroportos de Portugal, SA, a única infra-estrutura 

aeronáutica na proximidade do traçado é o aeródromo de Coja/Arganil Engº Sebastião Mendes 

Ferrão. 

Este aeródromo, dotado de duas pistas, está certificado para helicópteros e para vôos por 

aparelhos ULM, servindo essencialmente para operações de combate a incêndios e, ocasionalmente, 

para vôos de carácter turístico, e não dispõe de servidão de desobstrução constituída. 

O traçado passa a cerca de 2,5 km do limite das pistas, considerando o apoio P154. 

Conforme o disposto na CIA 10/2003 e nas informações enviadas pela ANA, deverá ser 

respeitado um círculo com 2 100m centrado no ponto central dos heliportos e um rectângulo com 

510m x 930m no prolongamento dos eixos das pistas, no caso de pistas para aparelhos ULM, pelo 

que a linha se desenvolve fora destas áreas restritivas, não se podendo considerar como um 

obstáculo à navegação aérea, nos termos do ponto 3.1 da CIA 10/2003. 

• Servidões radioeléctricas 

O traçado da linha intersecta três feixes hertzianos, Pedra de Altar <> aeródromo da Lousã, no 

vão dos apoios P28 / P29, Trevim <> Cardim / Sertã, entre os apoios P56/P57, e Trevim <> 

Gardunha, entre os apoios P87/P88, mas que se desenvolvem a cotas bastante superiores, não se 

esperando a ocorrência de interferências radioeléctricas (de acordo com o Oficio da ANACOM 

apresentado no Anexo G1 do Volume 4 do EIA).  

• Protecção do sobreiro e da azinheira 

A protecção do sobreiro e da azinheira, pela sua importância ambiental e económica, é objecto 

do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

155/2004, de 30 de Junho (medidas de protecção aos povoamentos de sobreiro e de azinheira). 

A conversão de povoamentos de sobreiro e azinheira não é permitida, excepto em casos de 

“utilidade pública ou projectos de relevante e sustentável interesse para a economia local” (DL nº 

169/2001, Artº 6º). O arranque ou corte em povoamento ou isolados estão sujeitos a restrições e 

carecem de autorização do Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e Pescas, o qual pode 

determinar medidas compensatórias. 
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Ao longo do traçado ocorrem algumas áreas com espécies de sobreiro e azinho de pequena 

dimensão, salientando-se as manchas existentes nas proximidades dos apoios 138 (nas margens da 

ribeira de Folques) e 112 (nas margens do rio Ceira), respectivamente. 

É prática da REN, SA que nos montados e noutros povoamentos de espécies de menor altura 

que não haja necessidade de arranque de exemplares, havendo o controle das situações de 

segurança debaixo da linha. 

• Outras Condicionantes 

Foi feito o levantamento de pontos de água com potencial de utilização no combate a 

incêndios por meios aéreos, a partir da base de dados da Rede Informação de Situações de 

Emergência e das informações fornecidas directamente pelo SNBPC. 

O SNBPC considera que qualquer destes pontos que seja aproximado por uma linha eléctrica 

a menos de 250 m fica inutilizado para o recurso a meios aéreos, devendo as linhas que se situarem 

entre 250 e 500 m de distância ser sinalizadas para os meios aéreos. 

Da cartografia destes pontos, com um círculo de 500m de raio associado, resulta a verificação 

de que não se espera qualquer interferência pelo traçado, sendo as situações mais aproximadas as 

que passam tangencialmente ao referido círculo de 500m, entre os apoios P25 e P27 e junto ao apoio 

P44. 

Igualmente não se espera qualquer interferência com a visibilidade dos diversos marcos 

geodésicos existentes na envolvente da linha, seja pela diferença de cotas a que ocorrem seja 

porque nenhum deles se localiza a menos de 100 m de distância do traçado. Recorde-se que a sua 

zona de protecção é de 15 m. 
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4.7  -  COMPONENTE SOCIAL 

4.7.1  -  INTRODUÇÃO  

A caracterização do território onde se desenvolve o projecto da LAT Penela – Tábua, a 220kV, 

na perspectiva da Componente Social, fundamenta a situação de referência para a posterior 

identificação e avaliação de impactes decorrentes da sua construção e funcionamento. 

Assim, apresentam-se aqui as características actuais dos factores socioeconómicos 

considerados mais significativos para a apreensão deste território, em função do tipo de projecto em 

estudo, e da previsível evolução futura dessas características sem considerar os efeitos do projecto. 

Fundamentalmente, neste descritor é abordada a componente demográfica e a ocupação 

dominante do território, nas suas funções de habitação e de actividades produtivas para, através da 

sua localização, tentar prever as interferências que a concretização do projecto poderá ter sobre elas 

e, simultaneamente, o modo como essas características podem assumir aspectos condicionantes do 

projecto. 

4.7.2  -  METODOLOGIA 

O EIA da linha teve uma primeira fase de levantamento e avaliação das grandes 

condicionantes ambientais à definição de um corredor para desenvolvimento do traçado agora em 

análise, tendo nessa fase sido já considerados os principais aspectos relacionados com a 

componente social do território, nomeadamente os usos dominantes do solo e a localização de 

actividades ou de ocupações que pudessem constituir factores especialmente sensíveis à presença e 

funcionamento de uma linha de muito alta tensão, em particular os aglomerados urbanos, a 

localização de equipamentos, as áreas de práticas agrícolas mais valorizadas, as áreas classificadas 

ou condicionadas ou a localização de indústrias extractivas. 

Nessa primeira fase, cujas peças escritas e desenhadas se apresentam no Volume 5 (Estudo 

das Grandes Condicionantes Ambientais), fez-se o levantamento de uma área alargada do território, 

dentro da qual se discutiram e avaliaram comparativamente as opções a considerar para o 

desenvolvimento do traçado, procurando evitar desde o início as situações com maior potencial de 

impacte negativo. 

Neste descritor assume-se, assim, o resultado dessa primeira análise, centrando-se o EIA, 

agora, nos aspectos que melhor possam contribuir para a caracterização do território a atravessar, na 

perspectiva dos elementos desse território que possam ser afectadas pelas diversas fases da       
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infra-estrutura, sobretudo nas suas acções de construção e durante a sua exploração, ou que 

constituam condicionantes específicas ao desenvolvimento do projecto. 

Grande parte da informação aqui utilizada resultou da consulta directa a diversas entidades, 

das autarquias abrangidas a entidades interessadas nas actividades aqui desenvolvidas e a 

organismos com a tutela ou a concessão de serviços públicos ou de áreas de intervenção da 

administração pública. A documentação relativa a esses contactos, desde a primeira fase do EIA, 

apresenta-se referenciada no Anexo G1 do Volume 4 e Anexo B do Volume 5 deste EIA. 

Além destas consultas, foi feita a análise da cartografia (Carta Militar de Portugal e cartografia 

temática, como as cartas de usos do solo do CNIG e as peças desenhadas dos Planos Directores 

Municipais) e da fotografia aérea da área de estudo e realizado trabalho de campo para melhor 

aferição desta informação documental e recolha de informação adicional. 

Além das informações assim obtidas, consultou-se ainda a base de dados da Direcção-Geral 

do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, os elementos disponíveis no Instituto 

Nacional de Estatística e os instrumentos de gestão territorial em vigor nos concelhos abrangidos 

pelo traçado da linha. 

4.7.3  -  ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

O traçado da linha Penela - Tábua percorre parcialmente os concelhos de Penela, Figueiró dos 

Vinhos, Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Góis, Arganil e Tábua, seguindo a ordem do projecto. 

Inicialmente a linha desenvolve-se numa orientação para nascente, até atravessar Pedrógão 

Grande, após o que se orienta francamente para norte, até final do traçado. 

Embora estes concelhos se repartam pelos distritos de Leiria (Castanheira de Pêra, Figueiró 

dos Vinhos e Pedrogão Grande) e de Coimbra (Penela, Góis, Arganil e Tábua), apresentam uma 

relativa homogeneidade, quer de carácter físico quer de ocupação humana, o que é bem reflectido no 

facto de todos eles se encontrarem inseridos na mesma unidade estatística territorial ao nível de 

NUTS III, o Pinhal Interior Norte. De facto, toda a área é dominada por uma sucessão de relevos 

relativamente marcados e por grandes extensões florestadas, com predomínio do eucalipto e do 

pinheiro, embora subsistam algumas  manchas  de folhosas, em particular de carvalhos, como nas 

imediações do Castelo de Sobral. 

Esta sensação de homogeneidade é ainda acentuada pelo facto de o traçado se desenvolver 

essencialmente pelas áreas rurais deste território, evitando-se, tanto quanto possível, a proximidade 

às áreas urbanas e de maior densidade de ocupação. 

O tipo de povoamento dominante nesta área é o de lugares aglomerados (tipo serrano), para 

seguirmos a tipologia proposta por Orlando Ribeiro, sendo constituído por lugares de pequena, e por 
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vezes muito pequena, dimensão, com excepção das sedes concelhias e algumas freguesias com 

localização mais favorável e ocorrem escassas situações de habitações isoladas. 

Estamos perante um território que é escassamente povoado, em processo de perda 

demográfica, ainda que num ritmo menor que noutras áreas do país. O conjunto dos concelhos 

atravessados pela linha tinha um total de 56 420 residentes recenseados em 1991 e apenas 53 163 

em 2001, não havendo um único destes concelhos que tenha contrariado esta tendência. Aliás, este 

movimento demográfico regressivo verifica-se quer no Pinhal Interior Norte quer na própria Região 

Centro. 

Estes baixos quantitativos populacionais traduzem-se, naturalmente, numa fraca densidade, 

embora os valores aqui oscilem em função da repartição administrativa de concelhos e freguesias, 

mas chegando a atingir valores como 17,5 hab/km2 em Góis, com as freguesias deste concelho 

atravessadas pela linha (Alvares, Cadafaz e Colmeal) a apresentarem valores inferiores a 10 

hab/km2. 

Ainda assim, os índices de envelhecimento não são muito elevados, se bem que todos acima 

da média da Região, apresentando apenas em Góis e Pedrógão Grande um valor consideravelmente 

mais elevado, já próximo dos 300%. 

Em relação ao emprego, é de destacar que, atendendo às características demográficas e à 

presença dominante de áreas florestadas, o sector primário apresenta genericamente valores baixos, 

destacando-se Castanheira de Pêra com apenas 2,7% de emprego no sector em 2001, certamente 

pela escassez de boas áreas com aptidão agrícola e pela pouca necessidade de mão de obra 

permanente do tipo de exploração florestal aqui presente. No entanto, a fileira florestal contribui em 

muitos dos concelhos para o emprego industrial, que se apresenta relativamente elevado.  

O sector prevalecente é, contudo, o terciário em todos os concelhos, como reflexo da 

conjugação da presença de serviços da Administração e de equipamentos colectivos em concelhos 

com escassos contigentes de população activa, ainda que as taxas de actividade tenham vindo a 

aumentar. 

A generalidade dos indicadores estatísticos demográficos e sociais respeitante a este conjunto 

de concelhos e freguesias ilustra bem a situação sintetizada acima, salientando-se, por um lado, a a 

relativa homogeneidade de todo o território (apenas Tábua apresenta, pontualmente, alguma 

discrepância em termos de organização territorial, mais patente nos dados referentes às suas 

freguesias) e, por outro, os sinais de pouca dinâmica territorial e de enfraquecimento demográfico, 

com a progressiva rarefação da ocupação deste território, a ausência de centros polarizadores e de 

baixos graus de equipamento e de urbanização. 
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No Quadro 4.7.1 apresentam-se alguns indicadores estatísticos básicos de caracterização 

socioeconómica destes concelhos. Nesse mesmo Quadro, os valores do Indicador per Capita de 

Poder de Compra concelhio, construído pelo Instituto Nacional de Estatística com base na análise 

de 20 variáveis, incluindo contribuições fiscais, rendimento colectável, valores de movimentos 

financeiros, indicadores de conforto, nível de instrução, equipamentos, número e dimensão das 

empresas, densidade populacional, entre outros, revelam bem a situação descrita. 

Este indicador compara as regiões e os concelhos com um padrão de referência (Portugal = 

100), sendo os concelhos com maior IPC, em 2004, Lisboa (277,93) e Porto (198,48) e o concelho 

com menor poder de compra Celorico de Basto (41,77). De entre os concelhos da área em estudo, o 

que apresenta um valor mais elevado é Castanheira de Pêra com 62,30, o único acima da média do 

Pinhal Interior Norte, beneficiando, certamente, de ser um concelho pequeno onde tem um papel 

significativo para a determinação de indicadores de urbanização a sua sede concelhia. Todos os 

outros não só apresentam valores bastante baixos como são, mesmo, inferiores à média do 

agrupamento.  

Refira-se que apesar de ter havido uma subida deste Indicador em todos os concelhos, no 

Pinhal Interior Norte e na Região Centro, demonstrando uma progressiva convergência com a média 

nacional, as posições relativas da Região e do agrupamento baixaram desde 2000 no conjunto das 

unidades territoriais consideradas, passando, respectivamente, do 73º para o 93º lugar e do 172º 

para o 217º lugar. 

Repare-se que na tipologia das freguesias desenvolvida pelo INE e pela DGOTDU, nenhuma 

das freguesias abrangidas pelo traçado é considerada como predominantemente urbana, incluindo as 

situações em que a freguesia em causa corresponde a uma das freguesias de sede de concelho, 

ficando-se pela classificação de medianamente urbana, o que apenas reflecte a consideração de um 

critério administrativo, não significando, necessariamente, a ocorrência de características urbanas ou 

de densidades significativas nesses locais. 
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Quadro 4.7.1 - Indicadores estatísticos básicos de caracterização socioeconómica dos concelhos abrangidos pelo projecto 

 
 

Centro 
(NUTS II) 

Pinhal 
Interior 

Norte (NUTS 
III) 

Arganil Castanheira 
de Pêra 

Figueiró 
dos Vinhos Góis Pedrógão 

Grande Penela Tábua 

Área (km2) 28 197 2 616 333 67 173 263 129 135 200 
Densidade populacional (2004) (hab/km2) 84,3 52,7 39,6 51,9 40,8 17,5 33,1 47,6 62,3 

Ano de 1991 2 258 768 139 413 13 929 4 442 8 012 5 372 4 643 6 919 13 101 População residente 
(indivíduos) Ano de 2001 2 348 397 138 535 13 623 3 733 7 352 4 861 4 398 6 594 12 602 

Índice de envelhecimento (2004) (%) 138,2 175,0 206,8 210,7 219,0 290,6 298,5 229,6 154,4 
Jovens 15,0 14,5 13,8 13,0 13,5 11,9 11,6 12,5 15,6 
Adultos 65,6 61,9 60,1 61,6 61,0 56,1 56,3 60,3 60,5 População por grupos etários 

(2001) (%) 
Idosos 19,4 23,6 26,1 25,4 25,5 32,0 32,1 27,2 23,9 

Sector primário 3,9 4,1 7,7 3,3 8,0 13,0 2,1 2,7 4,0 
Sector secundário 27,5 32,7 28,7 40,7 28,3 29,3 25,7 35,9 32,5 Sociedades (2004) (%) 

Sector terciário 68,6 63,2 63,6 56,0 63,6 57,7 72,1 61,4 63,5 
Sector primário 6,8 7,2 16,2 2,7 10,9 14,8 8,3 6,3 7,8 

Sector secundário 38,1 40,8 41,2 46,8 37,8 34,9 28,9 41,4 44,7 Emprego por sectores de actividade 
(2001) (%) 

Sector terciário 55,1 52,0 42,6 50,5 51,3 50,3 62,8 52,3 47,5 
Doméstico 2,1 1,6 1,3 1,4 1,7 1,0 1,4 1,6 1,5 Consumo de electricidade por 

consumidor (2003) 
(milhares de kWh) Industrial 132,1 56,1 34,3 46,4 28,1 7,9 35,9 35,2 57,3 

Ano de 1991 41,6 36,3 34,8 37,9 35,3 27,4 30,6 32,7 37,1 
Taxa de actividade (%) 

Ano de 2001 45,5 41,9 43,2 38,7 40,6 38,6 34,9 38,7 40,0 
Ano de 1991 14,0 16,7 17,0 14,4 18,8 21,6 24,4 15,4 15,2 

Taxa de analfabetismo(%) 
Ano de 2001 10,9 13,1 12,8 13,1 14,6 17,6 19,9 13,3 13,0 
Ano de 2000 77,53 58,84 58,01 50,80 48,97 52,77 54,48 44,42 52,23 

IpCPC (Portugal=100) 
Ano de 2004 79,01 60,52 60,06 62,30 53,89 55,65 55,72 54,43 54,62 
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Quadro 4.7.2 - Alguns dados estatísticos das freguesias abrangidas pelo projecto 

Freguesia Área 
(km2) 

População 
2001 

Densidade 
populacional 2001 

Sup. agrícola utilizada 
(ha) 1999 

Tipologia 
INE/DGOTDU 

Arganil (conc.) 333 13 623 39,6 (2004) - - 
Arganil 34,3 3 981 116 182 mediana. urbana 
Celavisa 15,3 283 18,5 28 predomin. rural 
Coja 21 1 650 78,8 122 predomin. rural 
Folques 18,4 458 25 74 predomin. rural 
Castanheira Pêra (conc.) 67 3 733 51,9 (2004) - - 
Castanheira de Pêra 50,4 3 579 71 84 mediana. urbana 
F. Vinhos (conc.) 173 7 352 40,8 (2004) - - 
Aguda 39,7 1 394 35,1 109 predomin. rural 
Campelo 51,6 359 7 21 predomin. rural 
Góis (conc.) 263 4 861 17,5 (2004) - - 
Alvares 100,6 1 007 10 118 predomin. rural 
Cadafaz 37,2 283 7,6 19 predomin. rural 
Colmeal 33 229 6,9 57 predomin. rural 
Pedr. Grande (conc.) 129 4 398 33,1 (2004) - - 
Pedr. Grande 80,3 2 788 34,7 339 mediana. urbana 
Vila Facaia 17,1 702 41,2 83 predomin. rural 
Penela (conc.) 135 6 594 47,6 (2004) - - 
Cumieira 21,3 1 273 59,8 317 predomin. rural 
S. Miguel 32,8 1 741 53 613 mediana. urbana 
Tábua (conc.) 200 12 602 62,3 (2004) - - 
Espariz 9,3 759 81,6 106 predomin. rural 
Meda de Mouros 7,6 222 29,2 58 predomin. rural 
Pinheiro de Coja 12,2 372 30,4 79 predomin. rural 
S. João Boa Vista 10 484 48,6 118 predomin. rural 

 

4.7.4  -  DESCRIÇÃO DAS ÁREAS ATRAVESSADAS PELO TRAÇADO DA LINHA 

Nesta fase do EIA (Projecto Executivo), interessa fundamentalmente uma abordagem 

específica do traçado projectado e eventualmente, quando se justifique, do seu corredor de 

enquadramento, definido como um corredor com 400 m centrado no eixo da linha. Assim, os factores 

considerados são dirigidos para a efectiva ocupação e usos sociais do território, nas suas vertentes 

de habitação, produção e equipamento, para que melhor se possam analisar os potenciais impactes 

decorrentes desta infra-estrutura. 

Como já foi referido, praticamente todo o traçado se desenvolve sobre áreas com 

características marcadamente rurais, muito marcados por relevo acidentado e com predomínio de 

áreas florestadas. 

A identificação dos usos actuais do solo foi efectuada com base na carta de ocupação do solo 

elaborada pelo CNIG, na escala 1:25.000, e nas cartas de ordenamento e de condicionantes dos 

PDM de cada concelho, aferida através de interpretação de fotografia aérea e confirmada através de 
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trabalho de campo. Foi igualmente analisada a cartografia militar da área abrangida pela área em 

estudo, à escala 1:25.000.  

Como também já se referiu, o corredor utilizado para a inscrição do traçado em análise resulta 

da análise prévia de um território mais alargado, tendo-se procurado identificar e evitar previamente, 

tanto quanto possível, a maioria das grandes condicionantes ou situações potencialmente mais 

sensíveis decorrentes dos usos dominantes ou especiais do solo, actuais e previstos, assumindo o 

princípio preventivo de ser preferível evitar, tanto quanto possível, os impactes potencialmente mais 

significativos do que a sua minimização através da introdução de medidas adicionais ao projecto. 

O traçado tem início na Subestação de Penela, tomando um sentido sensivelmente para 

nascente, numa área onde ainda se verifica algum aproveitamento agrícola; a envolvente da 

Subestação de Penela corresponde, aliás, à principal mancha de terrenos agrícolas em todo o 

traçado da linha.  

Ainda no concelho de Penela, a linha passa entre as áreas urbanas de Venda dos Moinhos, 

Grocinas e Viavai, fora dessas áreas, aproximando-se de terrenos mais acidentados e de 

características já marcadamente serranas, continuando no sentido nascente. Atravessa os concelhos 

de Figueiró dos Vinhos, Penela e Castanheira de Pêra, essencialmente por terrenos acidentados e 

com predomínio de floresta. 

No vértice correspondente ao apoio P42, no concelho de Castanheira de Pêra, entre as áreas 

urbanas de Sarzedas de S. Pedro e Sarzedas do Vasco, o traçado começa a girar para norte, mas as 

características gerais do território mantém-se semelhantes. 

O sentido norte acentua-se a partir do apoio P63, no concelho de Góis e já depois do 

atravessamento de Pedrógão Grande, mantendo sensivelmente nesse sentido até ao final do 

traçado. 

O território atravessado, como já se referiu, tem características relativamente homogéneas na 

sua maior parte, com terrenos acidentados e marcados por alguns vales pronunciados, sendo 

escassas as áreas agrícolas com importância e sem povoações de assinalar na proximidade imediata 

da linha. 

As situações mais notáveis a referir, e que constituem excepção ao panorama enunciado, são 

o atravessamento de áreas onde ocorrem manchas de vinha, entre Escalos Cimeiros e Escalos 

Cimeiros e a norte de Venda da Gaita, no concelho de Pedrógão Grande, e na envolvente a Meda e 

Salgueiral, no concelho de Arganil, mas sem que a linha se sobreponha a estas vinhas. Haverá ainda 

a transposição de alguns solos com boas características agrícolas, geralmente associados a linhas 

de água, sobretudo na parte inicial, à saída da Subestação de Penela, como já se disse, também 

entre Venda dos Moinhos, Grocinas e Viavai e em Alagoa, já no concelho de Pedrógão Grande, e no 

final do traçado, na envolvente a Pinheiro de Coja e ao local da futura Subestação de Tábua, junto a 
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S. João da Boa Vista. Estes terrenos são cultivados num mosaico de culturas de sequeiro, olival e 

pequenas vinhas. 

Serão ainda atravessados parcialmente os perímetros florestais de Góis, do Rabadão e da 

Aveleira. 

Em termos de ocupação urbana, a principal situação é a interferência com dois pequenos 

lugares no concelho de Góis, entre os apoios P117 e P118, e com Adcasal e Pracerias, em Arganil, 

ainda que de forma marginal, entre os apoios P124 e P125. Não serão sobrepostas áreas de 

localização industrial. 

Ao longo de toda a área de estudo ocorrem diversas situações de exploração de pedreiras e 

recursos minerais, praticamente todas evitadas pelo traçado, sendo de destacar, no entanto, que por 

toda a área a nascente da Subestação de Penela estende-se uma faixa com vários quilómetros de 

largura sobre a qual existe um pedido para prospecção e pesquisa de ouro e prata, na Direcção-

Geral de Geologia e Energia, tornando praticamente impossível que seja evitada pelo traçado; a linha 

percorre esta área de potencial interesse para a indústria extractiva desde o início até ao apoio P25. 

Quanto a equipamentos de nível superior aqui existentes ou previstos, deve referir-se o futuro 

IC 3, entre Condeixa e Tomar, ainda em fase de estudo prévio mas que se prevê que venha a 

inscrever-se a nascente da Subestação de Penela, podendo, como tal, prever-se que virá a ser 

sobreposto pela linha, o IC6 Catraia dos Poços – Venda de Galizes, já em fase de projecto de 

execução e com o seu traçado definido, prevendo-se que venha a ser sobreposto no vão entre os 

apoios P166 e P167, e o aeródromo de Coja/Arganil Engº Sebastião Mendes Ferrão, licenciado para 

helicópteros e ultra ligeiros motorizados, que é sobretudo utilizado no combate a incêndios e, 

esporadicamente, para voos turísticos. A linha passa a mais de 2,5 km do extremo das pistas deste 

aeródromo, não sendo de prever qualquer interferência com a sua operacionalidade. 

Não são atravessadas áreas protegidas ou incluídas na Rede Natura 2000. Não existem, nesta 

área, perímetros de rega ou outras infra-estruturas hidroagrícolas. 

No Desenho 6 do Volume 3 pormenoriza-se a ocupação do solo na faixa de 400 m envolvente 

do traçado. 
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5  -  EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ÁREA NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 
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O presente capítulo pretende efectuar uma previsão da evolução da área de intervenção caso 

não se efectue o projecto em estudo, tendo em conta cada um dos descritores ambientais analisados, 

chamando-se a atenção para o facto desta poder ser alterada ao longo do tempo, caso não se 

verifiquem alguns dos pressupostos considerados. 

• Factores Físicos 

A implantação de uma linha de muito alta tensão, assim como a beneficiação/rectificação dos 

caminhos existentes para a sua implantação não irão provocar grandes alterações na área em 

estudo. 

Tendo em consideração a tipologia do projecto em estudo, e considerando que da sua 

implantação não decorrerão alterações climáticas, pode afirmar-se que também num cenário de não 

construção da linha o clima não sofrerá qualquer modificação. 

Ao nível geomorfológico e geológico, muito embora o projecto se localize numa região de 

topografia acidentada, dada a tipologia do projecto, não se prevêem impactes com significado 

decorrentes da implantação da LMAT, pelo que num cenário de não execução do projecto não se 

observariam diferenças significativas a este nível. No que se refere à exploração de recursos 

minerais, verifica-se a proximidade da linha a duas pedreiras em funcionamento, bem como o 

atravessamento de uma extensa área para prospecção e pesquisa de ouro e prata. Muito embora 

não se prevendo uma afectação directa mas apenas um potencial condicionamento da exploração 

destes recursos no futuro na proximidade da LMAT,a não construção da LMAT, mantem a situação 

existente. 

Sem o presente projecto, as características dos solos existentes manter-se-iam sem 

alterações significativas, pois são o resultado do equilíbrio entre os processos naturais de formação 

do solo e os fenómenos erosivos. As áreas incluídas na RAN manter-se-iam também sem alterações 

significativas, ou seja, continuariam defendidas da destruição para fins diferentes do interesse 

público. Refere-se contudo, que o projecto em estudo apresenta apenas um apoio em área RAN.  

No que respeita às características hidrológicas e hidrogeológicas, muito embora não sendo 

significativo, sem a implantação do projecto, a rede de drenagem natural irá manter-se, não 

ocorrendo impactes ao nível quer da impermeabilização do solo, quer da recarga de aquíferos. 

Chama-se, no entanto, a atenção para o facto da maioria dos impactes previstos ser desde logo 

minimizada através de opções de projecto, apresentando-se a construção da presente infra-estrutura 

pouco prejudicial ao nível ambiental no que se refere a este descritor. 
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• Qualidade do Ambiente 

Relativamente à Qualidade da Água, as actuais directrizes da política nacional apontam para 

uma melhoria significativa dos níveis quantitativos e qualitativos de atendimento em matéria de 

abastecimento de água e de tratamento de efluentes domésticos e industriais, tendo como referência 

respectivamente o valor médio europeu de 85% e 75%, pelo que é expectável a prossecução do 

investimento em infra-estruturas de saneamento, com a consequente melhoria da qualidade nos 

meios hídricos. Para além disso, os projectos previstos ao nível do Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo-Mondego e do Sistema de Raia, Zêzere e 

Nabão, permitirão solucionar grande parte dos problemas existentes actualmente, ao nível do 

abastecimento de água e de tratamento das águas residuais.  

Quanto à Qualidade do Ar, na ausência da LMAT Penela – Tábua, não estão previstas 

transformações do uso actual do solo que afectem significativamente a qualidade do ar da área de 

estudo, pelo que se esperaria a manutenção dos padrões de boa qualidade do ar actualmente 

existentes. 

Relativamente ao Ambiente Sonoro local, na ausência deste projecto não estão previstas 

transformações do uso actual do solo que possam vir a alterar o ambiente sonoro existente junto dos 

receptores sensíveis identificados.  

Em termos da Gestão de Resíduos, a produção e capitação de RSU apresentam uma tendência 

evolutiva crescente estimando-se, segundo o Instituto do Ambiente, um aumento anual da produção de 

RSU de cerca de 3%. As metas estabelecidas pelo PERSU para a redução de resíduos foram de 5% e 

de 25% para a reciclagem até ao passado ano de 2005. Prevê-se ainda, de acordo com a estratégia 

comunitária de gestão de resíduos, o aumento quantitativo de RSU sujeito a valorização da fracção 

orgânica, através de compostagem e digestão anaeróbia, tendo em vista minimizar o envio de resíduos 

urbanos biodegradáveis para aterro. No que se refere aos resíduos industriais a estratégia de gestão de 

resíduos industriais definida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/97, de 25 de Julho retoma a 

hierarquia dos princípios de gestão aprovada pela União Europeia, designadamente a prevenção, a 

reciclagem, a valorização energética e, finalmente a deposição em aterro. É colocado a cargo dos 

privados a construção/exploração de aterros para resíduos industriais. 

• Sistemas Ecológicos 

Efectuar uma avaliação sobre a projecção de referência do projecto em causa para o descritor 

de ecologia implica inferir sobre os aspectos de dinâmica populacional de todo um ecossistema. Este 

facto torna uma avaliação deste tipo dependente da experiência e dos conhecimentos existentes para 

situações similares, estando sempre sujeita a um grau de subjectividade. 
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Existem alguns projectos na área em estudo, nomeadamente o IC3 e o IC6, que poderão 

alterar a situação de referência caracterizada neste EIA, mesmo que não seja implementada a LMAT 

Penela – Tábua. 

• Património Cultural 

Do ponto de vista do património podemos afirmar que a não construção da infra-estrutura 

evitaria potenciais impactes indirectos negativos sobre cinco elementos patrimoniais. 

Não obstante os impactes negativos que eventualmente a construção do projecto em estudo 

determine, o acompanhamento arqueológico dos trabalhos permitirá, possivelmente, detectar 

vestígios arqueológicos que, desde que devidamente estudados, beneficiarão o conhecimento da 

dinâmica ocupacional da região.  

• Paisagem 

A evolução da paisagem resulta da apropriação do território pelo Homem, pelo que este se 

encontra em constante transformação. A sua sustentabilidade e perpetuação depende assim, 

essencialmente do equilíbrio dinâmico resultante da interacção do Homem com o sistema biofísico 

envolvente, sobre o qual actua. 

A área em análise insere-se na região do pais onde se regista um elevado envelhecimento da 

população, acompanhado do progressivo abandono da actividade agrícola que tendencialmente 

ficará restringida às áreas de melhor aptidão dos solos mas apenas para consumo próprio. 

Paralelamente, verificar-se-á, o aumento da área florestal, o que já se observa em grande parte da 

área em estudo, com a presença de povoamentos de produção de espécies de crescimento rápido 

como o eucalipto, que darão lugar a espécies de crescimento mais lento, especialmente o pinheiro. 

Assim, é previsível uma alteração com alguma expressão da paisagem a médio/longo prazo, 

em especial no que se refere a aspectos que possam ser relevantes para as características da região 

com significado para este tipo de projectos, uma vez que se prevê o aumento das áreas florestais.  

• Usos do Solo, Condicionantes e Ordenamento do Território 

Com excepção do município de Góis, todos os outros PDM em vigor são já relativamente 

antigos, encontrando-se os de Arganil e de Tábua já em processo de revisão, a que se seguirão, 

certamente, os restantes. 

É ainda prematuro considerar-se o resultado dessas revisões para a análise do presente 

projecto, mas pode prever-se, dadas as características deste território e as escassas situações com 



  
 

LMAT Penela – Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     153  

implicação em alterações significativas no seu ordenamento, que não venham a surgir questões com 

implicação directa para o projecto da linha ou que devam ser considerados por este. 

Está igualmente em preparação o Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, 

mas ainda numa fase inicial, sendo que, de qualquer modo, a sua escala de aplicação dificilmente 

terá implicações directas para este tipo de projectos, assim como não se prevê o surgimento de 

alterações significativas às características do território considerado. 

As já referidas novas vias do Plano Rodoviário Nacional que se encontram em 

desenvolvimento nesta zona (IC 3 e IC 6), uma vez concretizadas, serão directamente responsáveis 

pela definição de servidões administrativas e, muito provavelmente, por novas dinâmicas territoriais, 

mas essencialmente de carácter local, nas proximidades dos seus nós de acesso; mas que terão 

implicações pouco significativas no ordenamento do território na perspectiva de projectos deste tipo.   

• Componente Social 

O quadro socioeconómico actual na área de estudo já apresenta alguns indícios do que poderá 

vir a ser a sua evolução a médio prazo, considerando a projecção da situação presente e o que se 

conhece de intenções e projectos para esta área. 

Apesar do reforço previsto das acessibilidades rodoviárias, não se espera que ocorram 

grandes efeitos de transformação do território, podendo esperar-se que o seu contributo seja mais o 

de reforço dos principais centros já existentes, sem grandes reflexos na processo de regressão 

demográfica e nas características de utilização do solo.  

Não se esperam, portanto, alterações significativas das características actuais da região a 

médio prazo, no que respeita à sua componente social, sobretudo em aspectos que possam ser 

pertinentes para a avaliação deste tipo de projectos. 
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6  -  ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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6.1  -  FACTORES FÍSICOS 

6.1.1  -  CLIMA 

6.1.1.1  -  Análise dos Impactes Ambientais 

Como já referido, dadas as características do projecto em análise, não se prevêem impactes 

do mesmo sobre o clima. 

6.1.1.2  -  Medidas de Minimização 

Uma vez que não se prevêem impactes do projecto sobre este factor, não se preconizam 

medidas de minimização. 

6.1.2  -  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.1.2.1  -  Identificação e Avaliação de Impactes do Projecto 

De seguida procede-se à análise dos impactes ambientais decorrentes da implantação da nova 

linha, para a fase de construção, exploração e desactivação da mesma. 

6.1.2.1.1  -  Fase de Construção 

As principais actividades susceptíveis de induzir impactes sobre a geologia e geomorfologia 

são as escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios, nomeadamente ao nível da 

fisiografia, alterando-se a topografia preexistente, o que se apresenta como um impacte negativo 

muito pouco significativo. 

Refira-se que sempre que possível serão utilizados ou melhorados acessos existentes, pelo 

que a abertura de novos acessos será efectuada apenas se estritamente necessário.  

Quanto às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios, verificou-se que os 

volumes de escavação e de betão das fundações dos apoios neste projecto totalizam cerca de 

6.380 m3 e 1.598 m3, respectivamente. O volume de terras sobrantes é de aproximadamente 

4.782 m3, terras estas que serão espalhadas junto de cada apoio. Salienta-se que este volume de 

terras sobrantes é o somatório de todos os volumes de 170 apoios dispostos ao longo dos cerca de 

66 km de linha em estudo, pelo que em média trata-se de um volume de 28,1 m3 por apoio. 
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As fundações dos apoios atingem, normalmente, uma profundidade entre 3 e 4 metros, 

originando uma reduzida quantidade de terras sobrantes. Na maior parte das situações, e de acordo 

com os proprietários, essas terras sobrantes são utilizadas para regularizar o terreno entre o 

afloramento das sapatas das fundações, não se considerando, como tal, a ocorrência de qualquer 

impacte com significado. 

Refere-se ainda que as escavações serão realizadas, sempre que possível, por meios 

mecânicos, prevendo-se a utilização de explosivos apenas nas fundações em rocha, e no caso dos 

outros métodos de escavação se revelarem ineficazes. No caso de existirem situações que obriguem 

a utilização de explosivos para o desmonte, será tida 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”. 

Aquando da caracterização da situação de referência verificou-se que o traçado da linha se 

desenvolve na proximidade de algumas concessões mineiras, não se verificando contudo qualquer 

tipo de afectação, cumprindo os limites de protecção legais, estabelecidos no DL n.º 90/90 de 16 de 

Março. 

O trecho inicial da linha entre os apoios AP1 e AP25 atravessa uma  extensa área objecto de 

pedido de prospecção e pesquisa de ouro e prata (PP-DM-004).  Tendo em consideração, o tipo de 

projecto em estudo, as dimensões e posicionamento da área objecto de pedido de prospecção e 

pesquisa em relação à área de estudo, e ainda informação disponibilizada pela DGGE, não existem 

condicionantes à passagem da linha nesta extensa área de prospecção e pesquisa. Para além disso, 

refere-se o facto da Subestação de Penela se encontrar localizada nesta área, não sendo possivel 

evitar o seu atravessamento pela linha em estudo, para além de que a localização dos apoios face a 

esta área também não inviabiliza futuras prospecções que venham a ocorrer nestas manchas 

alargadas. 

Em termos de elementos geológicos com valor susceptível de serem preservados e 

concessões de água mineral, não se prevêem impactes negativos decorrentes da implantação da 

linha. 

6.1.2.1.2  -  Fase de Exploração 

Não se prevê que as actividades associadas às operações de manutenção da linha originem 

impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia.  

Em termos de risco sísmico, de referir que o projecto em estudo se implanta numa região de 

risco sísmico médio. Constata-se que a linha entre os apoios 12 e 13, atravessa a falha Seia-Lousã, 

estando contudo salvaguardada a segurança do projecto.  
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As acções de dimensionamento das linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT) são as 

indicadas na regulamentação em vigor (Decreto-Lei nº 180/91, de 14 de Maio, Decreto-Lei nº 235/83, 

de 31 de Maio e NP EN50341-1). Por outro lado, o tipo de estruturas utilizadas nas linhas aéreas, 

associado à flexibilidade da localização dos apoios eliminam eventuais incidências da sismicidade e 

dos fenómenos associados. 

Após o traçado seleccionado e projectado, durante a fase de construção, e uma vez garantidas 

as condições técnicas para a fundação dos apoios e para a estabilidade das estruturas, dos cabos e 

das cadeias de isoladores, a localização rigorosa de cada um dos apoios, está dependente das 

negociações com os proprietários dos terrenos. 

Considera-se que o aspecto sísmico não é relevante, uma vez que, em qualquer circunstância, 

o cálculo das estruturas respeita o regulamento de segurança sísmica (Regulamento de Segurança e 

Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, aprovado pelo Decreto-Lei nº 235/83, de 31 de Maio).  

Quanto às condicionantes técnicas consideradas aquando da selecção do traçado e na 

implantação dos apoios, estas são constituídas essencialmente pelas dimensões dos eventuais 

obstáculos a sobrepassar ou a transpor e pela necessidade de manter distâncias de segurança entre os 

elementos estruturais das linhas e os obstáculos em geral, por forma a prevenir acidentes por 

electrocussão, a minimizar os inconvenientes da presença da linha e a proporcionar permanentemente 

condições de exploração. A extensão de linhas já construídas, associada aos níveis de estabilidade e de 

fiabilidade conseguidos, evidencia que a ocorrência de terrenos possuindo características adversas para 

o estabelecimento de linhas aéreas não constitui um factor de risco e portanto condicionante mas apenas 

mais um factor de dimensionamento. Apenas a título de exemplo desse dimensionamento, refiram-se as 

travessias dos rios Tejo e Sado pelas linhas a 150 kV e a 400 kV, da Rede Nacional de Transporte, cujos 

apoios de travessia estão implantados em terrenos de aluvião sujeitos a sismicidade de zona A. 

6.1.2.1.3  -  Fase de Desactivação 

No caso de uma eventual desactivação da linha em estudo, a principal acção indutora de 

impactes negativos sobre este descritor é a desmontagem dos apoios e respectivas fundações. No 

entanto, prevê-se que o impacte será muito pouco significativo, já que deverá ser efectuada apenas 

até cerca de 80 cm de profundidade e que as depressões criadas pela remoção dos maciços serão 

depois cobertas com terra de forma a repor a superfície natural do terreno. Os impactes resultantes 

sobre a geologia e geomorfologia, serão assim, muito pouco significativos. 
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6.1.2.2  -  Análise de Impactes Cumulativos 

Os principais impactes negativos provocados pelo projecto relacionam-se com a alteração da 

topografia, decorrente da implantação dos apoios e caminhos de acesso, e o condicionamento de 

exploração de recursos minerais na imediata vizinhança da LMAT, considerados reduzidos. Ao nível 

de impactes cumulativos com outros projectos, referem-se as pedreiras existentes na região que 

provocam alterações significativas na geomorfologia da região, e o traçado do IC6 que se irá 

desenvolver no concelho de Tábua e cujas terraplenagens contribuem para um impacte cumulativo 

neste descritor. Acrescem os projectos dos desvios das linhas existentes para a Subestação de S. 

João da Boa Vista, que contribuirão para alterações morfológicas dos terrenos atravessados, se bem 

que pouco significativos. 

6.1.2.3  -  Medidas de Minimização 

Pelo que foi referido anteriormente, verifica-se que as principais medidas a ter em 

consideração na minimização dos impactes sobre a geologia e geomorfologia já são consideradas no 

Projecto de Execução, pelo que se recomenda apenas que as terras sobrantes das escavações 

necessárias à implantação dos apoios da linha deverão ser utilizadas para cobertura de depressões 

existentes nas propriedades, de acordo com o proprietário, ou deverão ser conduzidas a vazadouros 

licenciados. 

De referir também que sempre que 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”. 

6.1.3  -  SOLOS E RAN 

6.1.3.1  -  Identificação e Avaliação de Impactes do Projecto 

6.1.3.1.1  -  Fase da Construção 

Nesta fase, a principal acção do projecto sobre os solos, consiste na abertura das fundações 

para a construção dos maciços dos apoios, e sua posterior cobertura. A área afectada pela 

construção da linha de alta tensão, incluindo não só a área de implantação do apoio mas também as 

áreas de trabalho ocupadas pela grua, aquando da elevação de cada um dos apoios, considerou-se 

ser em média 400 m2 por apoio (de acordo com EQPJ/ET/DIA07), o que implica, para a totalidade do 

projecto (170 apoios) a intervenção sobre uma área de 6,8 ha.  
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Refira-se, contudo, que apesar de se verificarem trabalhos na área referida (400 m2 por apoio), 
dos quais decorrerá naturalmente a compactação dos solos (que será tanto mais gravosa quanto 
mais húmido este estiver), não ocorrerá uma alteração profunda das suas características para a 
totalidade da área, havendo apenas uma real perda de solos nas áreas directamente ocupadas pelas 
fundações a executar desde que sejam tomadas algumas precauções. De facto, após a execução 
das fundações, os maciços de betão são cobertos com as terras escavadas. 

Se estas operações não forem correctamente executadas, poderão provocar a alteração das 
características do solo nas camadas superficiais, aspecto relevante nos casos em que apresentam 
aptidão agrícola.  

O Quadro 6.1.1 esclarece acerca da localização dos apoios, relativamente às unidades-solo. 

Quadro 6.1.1 - Distribuição dos apoios pelas unidades-solo atravessadas pela LMAT 

Unidades-solo Apoios (n.º) Total de Apoios 
Fluvissolos Calcários  1 1 
Luvissolos Rodocrómicos   2 a 6 5 
Cambissolos Êutricos  7 a 11 5 
Luvissolos Órticos  12 a 15, 17 5 
Afloramentos Rochosos 
quartzíticos  

16 1 

Cambissolos Lépticos  18 1 
Cambissolos Esqueléticos  19 a 21, 66, 67, 71 a 74, 78 a 87, 95 a 119, 122 a 125, 129 a 131 52 
Leptossolos Líticos  120, 121, 126 a 128 5 
Luvissolos Estágnicos  143 a 147, 154, 160 a 169 15 
Umbrissolos Lépticos  88 a 94 6 
Regossolos Áricos  22 a 65, 68 a 70, 75 a 77, 132 a 142, 148 a 153, 155 a 160 73 
Regossolos Esqueléticos  170 1 

 

A partir da análise efectuada aos locais de implantação dos apoios, verifica-se que apenas 

o apoio nº 1 afectará Fluvissolos. 

Quadro 6.1.2 - Distribuição dos apoios pelas classes de capacidade de uso do solo (sector inicial) 

Classes de Aptidão Apoios Total de apoios 
Classe A  0 
Classe B  0 
Classe C 1, 8 2 
Classe D  0 
Classe E 2 a 7, 9 a 17 13 
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Quadro 6.1.3 - Distribuição dos apoios pelas classes de aptidão do solo (apoio nº 18 até final) 

Classes de Aptidão Apoios nº  Total de apoios 
Classe A1  0 
Classe A2  0 
Classe A3 143 a 147; 154; 160 a 170 16 
Classe A0  139 

 

No total, verifica-se que dos 170 apoios da linha eléctrica, nenhum será implantado em solos 

de boa aptidão agrícola e apenas 18 se encontram previstos para área de aptidão agrícola marginal, 

afectando uma área máxima de 0,72 ha, produzindo um impacte negativo muito reduzido, atendendo 

à natureza da maior parte desses solos e à extensão do projecto. 

Entre Secarias e Côja (apoios nºs 143 e 147), junto a Meda de Mouros (apoio nº 154) e entre 

Pinheiro de Côja e Espariz (apoios nºs 160 e 170), serão afectadas áreas de solos com aptidão 

agrícola marginal. No reconhecimento de campo efectuado, constatou-se que, nos locais previstos 

para a colocação daqueles apoios, os solos possuem abundante pedregosidade à superfície, o que 

torna inviável a sua utilização agrícola. Na verdade, a sua utilização actual, com eucaliptais, é 

reveladora das limitações referidas. 

Na generalidade dos casos, como atrás se referiu, nos locais dos apoios os declives são muito 

acentuados o que favorece a erosão do solo. A abertura das fundações dos apoios, poderá originar o 

incremento da erosão do solo, pelo que deverão ser tomadas medidas para minimizar este 

fenómeno. 

Se os materiais provenientes das escavações forem depositados em locais declivosos ou 

em linhas de escoamento pluvial, poderão ser rapidamente erosionados e originar impactes 

negativos nos solos adjacentes e nas ribeiras. 

A quase totalidade dos locais de implantação dos apoios possui caminhos rurais (florestais ou 

agrícolas) próximos, mas poderá ser necessária a realização de pequenas obras de adaptação de 

acessos provisórios para a construção das fundações e montagem dos apoios. Os referidos acessos 

poderão provocar o incremento dos fenómenos erosivos, devido à desmatação, compactação e 

impermeabilização dos solos e encaminhamento das águas pluviais. 

Sem esquecer os necessários cuidados a ter para que a obra não favoreça a erosão do solo, 

devemos contudo referir que a maior parte dos locais de intervenção, mais susceptíveis à erosão do 

solo, se situa em áreas florestais de eucalipto, ode ocorrem periodicamente operações de ripagem do 

solo e cortes rasos de vegetação, geradoras de fenómenos erosivos em larga escala. 

No que se refere à afectação de RAN, verifica-se que apenas um apoio da linha eléctrica, o 

nº 1, será colocado em áreas da Reserva Agrícola Nacional, afectando uma área de 400 m2, 

provocando um impacte negativo muito reduzido. 
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Deverá ser previamente solicitado o parecer da Comissão Regional da Reserva Agrícola, para 

a utilização não agrícola destas áreas.  

Poderá ainda ocorrer a utilização temporária de algumas áreas da RAN para acessos aos 

locais da obra, provocando um impacte negativo, muito reduzido e reversível. 

Tendo em conta todos os aspectos atrás referidos, considera-se que o projecto em análise 

provocará, na fase da construção, impactes negativos muito reduzidos e temporários nos solos 

com aptidão agrícola, nas áreas de RAN e devido aos riscos de erosão do solo, gerados pelas 

movimentações de terras para abertura das fundações e para acesso aos locais da obra. 

6.1.3.1.2  -  Fase de Exploração 

Após a conclusão da obra, a vegetação natural nas áreas envolventes dos apoios, tenderá 

gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos, temporariamente provocados. 

Nesta fase, verificar-se-á então uma real perda de solos, numa área de apenas 41,24 m2 por 

cada apoio (considerando a área média ocupada pelos apoios e respectivas fundações). No total do 

projecto, permanecerá ocupada uma área de solos com cerca de 7.010,8 m2, gerando um impacte 

negativo muito reduzido, atendendo à dimensão do projecto.  

Após a cobertura do maciço de betão, com a camada superficial do solo escavado, a área de 

solos com aptidão agrícola moderada/marginal, que permanecerá ocupada pelas estruturas dos 18 

apoios, ficará reduzida a apenas 742,32 m2, o que representa um impacte negativo muito reduzido. 

Relativamente à área afectada de Fluvissolos, tendo em consideração que o apoio n.º 1 é do 

tipo CWT será de apenas 37,54 m2, coincidente com a Reserva Agrícola Nacional.  

6.1.3.1.3  -  Fase de Desactivação 

No caso da eventual desactivação da linha em estudo, prevê-se que os impactes decorrentes 

das operações a realizar sejam reduzidos. Estas operações são sempre definidas em cada situação, 

de forma a minimizar os impactes nos solos, sendo sempre concertadas com os proprietários dos 

terrenos. Prevê-se um impacte positivo muito reduzido, após a desmontagem da linha, atendendo a 

que serão libertados os espaços ocupados pelos apoios, com destruição da parte superficial do 

maciço de betão e pela libertação da pequena área da RAN. 
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6.1.3.2  -  Análise de Impactes Cumulativos 

Como foi referido, os solos da área onde se insere o projecto apresentam globalmente 

reduzida aptidão agrícola, não se prevendo, portanto, impactes negativos significativos sobre os 

solos. Por essa razão, não são previsíveis impactes cumulativos significativos com outros projectos 

existentes ou previstos. 

6.1.3.3  -  Medidas de Mitigação dos Impactes Negativos e de Potenciação dos Impactes Positivos 

Na abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios, quando situados em 

solos com alguma profundidade, deverá ser reservada a camada superficial do solo, para posterior 

cobertura. Esta medida assume alguma importância no caso dos apoios 1 e 9, e entre Secarias e 

Côja (apoios nºs 144 a 148), junto a Meda de Mouros (apoio nº 155) e entre Pinheiro de Côja e 

Espariz (apoios nºs 161 a 170), para defesa dos solos de aptidão agrícola. Na zona destes apoios, as 

terras excedentes provenientes das camadas inferiores não deverão ser espalhadas sobre o solo. 

Por forma a que, na fase da construção, não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, junto 

às fundações dos apoios, dever-se-á : 

 Evitar a realização de movimentações de terras nos períodos de maior pluviosidade; 

 Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra; 

 Evitar a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas; 

 No final, proceder à regularização do terreno, para que a vegetação recupere mais 

rapidamente. 

Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, a abertura de acessos ou a circulação de 

viaturas sobre manchas de solos de aptidão agrícola e/ou inseridos RAN, nomeadamente junto ao 

apoio n.º 1, bem como qualquer outra acção que possa reduzir a capacidade produtiva desses solos. 

Os acessos que houver necessidade de criar deverão delinear-se de modo a reduzir ao 

mínimo as movimentações de terras a efectuar. 

Em nenhuma circunstância os estaleiros, bem como os depósitos de materiais, se deverão 

localizar no fundo dos vales ou em zonas com solos de elevada aptidão. 



  
 

LMAT Penela – Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     163  

6.1.4  -  RECURSOS HÍDRICOS 

6.1.4.1  -  Identificação e Avaliação de Impactes do Projecto 

6.1.4.1.1  -  Fase de Construção 

Dadas as características do projecto em causa e a selecção de um corredor tendo em 

consideração a minimização dos impactes detectados aquando da elaboração do Estudo das 

Grandes Condicionantes, prevê-se que os impactes sobre este descritor sejam muito pouco 

significativos e que se restrinjam à fase de construção. 

Todos os recursos hídricos constituem condicionantes ao estabelecimento das linhas eléctricas 

porque limitam a escolha dos locais de implantação dos apoios. As infra-estruturas de 

aproveitamento dos recursos hídricos constituem geralmente condicionantes na selecção dos 

corredores ou do próprio traçado da linha. 

No caso do traçado em estudo, foram factores condicionantes do corredor a travessia das 

principais linhas de água da região, como sejam, rio Alva, ribeira de Folques, rio Ceira, ribeira de 

Sinhel e ribeira do Amioso, tendo-se procurado situar a Linha em local que proporcione a 

minimização do impacte ambiental.  

Analisando os perfis longitudinais apresentados no Projecto de Execução da Linha, verifica-se 

que a localização dos apoios encontra-se afastada das linhas de água (a mais de 20 m), pelo que se 

prevê apenas impacte ao nível da circulação das máquinas afectas à obra, que poderão potenciar a 

erosão do solo, a destruição da vegetação ripícola, e o aumento de sólidos suspensos nas linhas de 

água. No entanto, se forem adoptadas as medidas adequadas, a afectação das linhas de água e 

suas margens é muito reduzida.  

O projecto em análise teve em consideração o disposto no Artigo 93.º do Decreto 

Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro, no que se refere a travessias aéreas de cursos de água, 

onde a distância dos condutores aos cursos de água não navegáveis, nas condições de flecha 

máxima, deverá manter em relação ao mais alto nível das águas uma distância mínima, para que o 

presente projecto cumpra as disposições legais aplicáveis. Refira-se ainda que no corredor da linha 

em estudo não ocorrem travessias de cursos de água navegáveis. 

De acordo com a Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro, que estabelece a titularidade dos 

recursos hídricos, a margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, 

barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m, pelo que a presente linha não 

apresenta interferências. 
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Durante a fase de construção de uma linha, as acções potencialmente geradoras de impactes 

nos cursos de água superficiais são a instalação de estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de 

terraplenagem, incluindo desmatação, escavações para fundação dos apoios, abertura de novos 

acessos e a ocupação temporária de leitos de cheia. 

Como descrito no capítulo 3, prevê-se que os  estaleiros/parques de materiais ocupem áreas já 

destinadas para esse fim, pelo que não se prevê a afectação dos recursos hídricos. Refira-se que os 

estaleiros que não sejam constituídos por armazéns existentes, serão localizados obedecendo a 

diversos requisitos, dos quais se destacam: 

 Locais afastados pelo menos 50 m das linhas de água; 

 Locais que não constituam leitos de cheia; 

 Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Relativamente ao depósito temporário de terras, embora localizado e reduzido ao curto espaço 

de tempo entre a abertura e recobrimento das fundações dos apoios, são previsíveis alguns impactes 

decorrentes da impermeabilização do solo. 

Da análise do Desenho n.º 7, referente às Condicionantes da região, verifica-se que a linha 

intercepta algumas áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN), essencialmente, áreas 

com risco de erosão. Na projecção dos apoios da linha teve-se em consideração os locais que 

permitiam o maior afastamento das linhas de água, de modo a evitar a sua interferência com os leitos 

de cheia. Em toda a extensão da linha verifica-se apenas interferência de dois apoios (AP 49 e AP 

50) com áreas de máxima infiltração. Relativamente a zonas definidas como sendo cabeceiras de 

linhas de água, verifica-se a interferência dos seguintes apoios: AP 35-38, 56, 92, 93, 116-119, 161-

163 Nas zonas de cabeceiras de linhas de água e áreas de máxima infiltração, tendo em 

consideração que os apoios não implicam escavações de montante, a interferência com o regime de 

escoamento/infiltração das linhas de água não se considera significativa. Assim como referido 

anteriormente e corroborado pela análise da localização dos leitos de cheia das linhas de água, não 

se verificam interferências dos apoios com estas áreas. A fase de construção, poderá potenciar 

impactes no normal escoamento das linhas de água, principalmente durante a época das chuvas, 

sendo contudo um impacte temporário e reversível. 

A Linha de Alta Tensão encontra-se afastada das albufeiras existentes na região envolvente, 

não apresentando qualquer interferência com as respectivas áreas de protecção. 

Relativamente à abertura de novos acessos, deverá ser efectuada de modo a evitar ou 

minimizar movimentações de terras e interferência com linhas de água. Para além disso, os acessos 

abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à reposição da 
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situação anterior (medida que aliás já é contemplada nos procedimentos habituais da REN, S.A.), 

excepto no caso de o proprietário pretender o contrário.  

Assim, de um modo geral, considera-se que os impactes durante a fase de construção são 

negativos, de magnitude reduzida, temporários e reversíveis. 

6.1.4.1.2  -  Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada pelo 

apoio da linha, não se perspectiva qualquer tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos 

aquíferos subterrâneos, quer ao nível da interferência com o sistema de drenagem superficial. 

De acordo com o referido anteriormente, verifica-se que os apoios da linha de alta tensão se 

encontram afastados das linhas de água e respectivos leitos de cheia, não se perspectivando 

qualquer interferência com o normal escoamento destas, durante a fase de exploração da linha. 

Assim, considera-se que dadas as características do projecto, não se prevêem impactes sobre 

o descritor em análise. 

6.1.4.1.3  -  Fase de desactivação 

Durante a fase de desactivação considera-se que a única acção geradora de impactes na 

hidrologia da região será a circulação da maquinaria afecta à obra e a desmontagem, total ou parcial 

dos apoios, podendo afectar o normal escoamento das linhas de água com o incremento de material 

particulado nas suas margens.  

Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de construção, sendo considerados 

negativos, de magnitude reduzida, directos e reversíveis. 

6.1.4.1.4  -  Análise de Impactes Cumulativos 

Na região envolvente à linha, existem diversos reservatórios de água (açudes e albufeiras), 

que provocam alterações hidrológicas significativas nas linhas de água. Contudo, tendo em 

consideração que os impactes decorrentes da construção do projecto na hidrologia e hidrogeologia 

são considerados reduzidos, não são previsíveis impactes cumulativos significativos com outros 

projectos existentes ou previstos.  
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6.1.4.2  -  Medidas de Minimização 

6.1.4.2.1  -  Fase de Construção 

A abertura de novos acessos, deverá ser efectuada de modo a minimizar movimentações de 

terras. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-

se à reposição da situação anterior. 

Relativamente aos locais onde irão ser colocadas as terras sobrantes, recomenda-se que 

estes não deverão ser localizados a menos de 50 m das linhas de água e nunca em zonas de leito de 

cheias. 

Durante as movimentações de terras deverão ser adoptados cuidados especiais por forma a 

que se minimize a erosão do solo e o assoreamento das linhas de água. 

Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho 

deverão ser meticulosamente limpos devido à impossibilidade de permanência de materiais, que 

potenciam a impermeabilização do solo e o assoreamento das linhas de água. 

6.1.4.2.2  -  Fase de Exploração 

Não são consideradas medidas específicas para a fase de exploração, devendo apenas 

proceder-se à verificação das medidas implementadas durante a fase de construção. 

6.1.4.2.3  -  Fase de Desactivação 

Durante a remoção integral dos diversos tipos de infra-estruturas, deverão ser tomadas 

medidas da mesma natureza das implementadas na fase de construção. 
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6.2  -  QUALIDADE DO AMBIENTE 

6.2.1  -  QUALIDADE DA ÁGUA 

6.2.1.1  -  Metodologia 

A análise dos impactes na qualidade da água será realizada numa perspectiva qualitativa, 

baseada na análise das acções de construção, exploração e desactivação e na recolha de 

informação sobre os impactes verificados em projectos similares. 

6.2.1.2  -  Avaliação de Impactes do Projecto 

6.2.1.2.1  -  Fase de Construção 

Dadas as características do projecto, considera-se que os impactes negativos na qualidade da 

água durante a fase de construção são pouco significativos e reversíveis.  

Efectivamente, verifica-se, por exemplo, que muito embora a linha no seu desenvolvimento 

atravesse algumas das principais linhas de água da região, nomeadamente o rio Alva e o rio Ceira, 

não ocorrerão interferências. 

Da análise efectuada à localização dos apoios no atravessamento das principais linhas de 

água, verifica-se que a localização dos apoios se encontra afastada destas. Os estaleiros, como tem 

sido referido, nomeadamente no Capítulo 6.1.4 – Factores Físicos (Recursos Hídricos), deverão 

localizar-se em áreas já vocacionadas para esse fim, não se prevendo de igual modo a afectação dos 

recursos hídricos. 

Os eventuais impactes negativos serão muito pouco significativos, podendo decorrer das 

seguintes acções: 

 Instalação e operação dos estaleiros e parque de máquinas, os quais devem ser dotados 

e/ou ligados a infra-estruturas de saneamento básico; 

 Desmatação, desarborização e saneamento de solos, uma vez que implicam a 

movimentação de maquinaria para a execução destas operações, com a consequente 

compactação dos solos e eventuais derrames acidentais de lubrificantes e combustíveis. 

Prevê-se um impacte muito pouco significativo, e localizado. 

 Escavações das fundações dos apoios, que poderão, caso não sejam adoptadas as 

medidas correctas, proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o 

consequente arrastamento de material particulado para as linhas de água existentes nas 
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proximidades (considerando o curto espaço de tempo entre a remoção destas terras e a 

sua recolocação para o recobrimento e a modelação da área dos apoios, este impacte pode 

ser considerado de muito reduzido significado, localizado e de muito pequena probabilidade 

de ocorrência). 

 A maquinaria de construção civil (gruas, escavadoras e betoneiras) é alugada pelo 

empreiteiro, sendo a manutenção efectuada fora do estaleiro, em oficinas próprias e 

licenciadas para o tratamento dos hidrocarbonetos e óleos usados. Deste modo, não se 

verifica a armazenagem temporária de hidrocarbonetos e de óleos usados no estaleiro, 

reduzindo a ocorrência de eventuais contaminações acidentais. Refira-se que a REN, SA 

dispõe de uma especificação técnica (ET-0007 Disposições Gerais sobre Gestão Ambiental, 

que pode ser observada no Anexo B do Volume 6 relativo ao Plano de Acompanhamento 

Ambiental) que define, nos termos da normas legais em vigor, as obrigações do 

adjudicatário relativamente ao transporte e/ou utilização de produtos químicos. 

Os impactes na qualidade da água superficial, decorrentes da fase de construção, serão 

negativos e de magnitude reduzida, temporários e, face à capacidade autodepuradora dos 

recursos hídricos, reversíveis. 

Tendo em consideração as características da linha, o atravessamento dos principais sistemas 

aquíferos da região, Penela-Tomar e Sicó-Alvaiázere, não apresenta impactes ao nível de 

interferência com a qualidade da água dos sistemas aquíferos. 

Considerando o baixo grau de vulnerabilidade da maioria das formações geológicas 

dominantes, maciço antigo, perspectivam-se impactes negativos na qualidade da água subterrânea, 

de magnitude reduzida, temporários e face à capacidade autodepuradora dos recursos hídricos, 

reversíveis.  

6.2.1.2.2  -  Fase de exploração 

Na fase de exploração não se espera a ocorrência de impactes, para além dos gerados pela 

degradação do equipamento e em operações de manutenção dos mesmos (limpeza de isoladores). 

Estes impactes serão muito pouco significativos. 

6.2.1.2.3  -  Fase de desactivação 

Durante a fase de desactivação considera-se que a única acção geradora de impactes na 

qualidade da água será a desmontagem, total ou parcial dos apoios, podendo gerar o incremento de 

material particulado que poderá atingir as linhas de água.  
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Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de construção, sendo considerados 

negativos, de magnitude reduzida nas águas superficiais e subterrâneas, directos, prováveis e 

reversíveis. 

6.2.1.3  -  Análise de Impactes Cumulativos 

Existem na região alguns projectos que potenciam a degradação da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas, nomeadamente, áreas de regadio, pedreiras, fossas sépticas, etc, 

Contudo, e como referido anteriormente, apenas durante a fase de construção se considera 

que possam ocorrer impactes cumulativos, deixando estes de existir assim que as obras terminem, 

uma vez que o projecto em causa durante a fase de exploração não potenciará a degradação das 

massas de água. 

6.2.1.4  -  Medidas de Minimização 

Apresenta-se em seguida, um conjunto de medidas destinadas a evitar ou minimizar os 

impactes na qualidade das águas durante as fases de construção, de exploração e desactivação. 

6.2.1.4.1  -  Fase de Construção 

Deverá ser considerada a adopção das seguintes medidas: 

 Os estaleiros deverão possuir, em função das condições locais, fossas sépticas estanques 

para as águas residuais por ele produzidas, quando não for possível efectuar a ligação à 

rede de saneamento local; 

 A abertura de novos acessos, deve ser efectuada de modo a minimizar movimentações de 

terras. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, 

procedendo-se à reposição da situação anterior; 

 No caso em que os apoios sejam implementados em zonas de declive elevado (superior a 

8%), deverá proceder-se à drenagem periférica na área de trabalho, com valas superficiais, 

por forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde as terras são remexidas; 

 As terras de escavação, geralmente espalhadas em torno dos apoios, não deverão ser 

armazenadas a menos de 50 m das linhas de água e nunca em zonas de cheia, devendo 

ser evitadas áreas de máxima infiltração; 

 Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de 

trabalho deverão ser meticulosamente limpos devido à impossibilidade de permanência de 
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materiais que, mesmo em baixas concentrações, podem comprometer, a longo prazo, a 

qualidade da água das linhas de água existentes na zona. 

6.2.1.4.2  -  Fase de Exploração 

Não são consideradas medidas específicas para a fase de exploração, devendo apenas 

proceder-se à verificação das medidas implementadas durante a fase de construção. 

6.2.1.4.3  -  Fase de Desactivação 

Durante a remoção integral dos diversos tipos de infra-estruturas, deverão ser tomadas 

medidas da mesma natureza das implementadas na fase de construção. 

6.2.2  -  QUALIDADE DO AR 

6.2.2.1  -  Metodologia 

Os impactes na qualidade do ar resultantes das fases de construção, de exploração e 

desactivação da linha de alta tensão foram avaliados de forma global, através da análise pericial 

tendo como base, a informação e experiência obtida em projectos similares.  

A metodologia seguida para esta avaliação compreendeu a referência à legislação aplicável; a 

identificação e avaliação de impactes nas fases de construção, de exploração e de desactivação do 

Projecto e a recomendação das medidas de minimização dos impactes causados na qualidade do ar. 

6.2.2.2  -  Legislação Aplicável 

O Decreto-lei n.º 352/90, de 9 de Novembro, criou o quadro de referência para a política de controlo 

da qualidade do ar em Portugal. Na sequência deste diploma foram publicadas as Portarias 

n.º 286/93, de 12 de Março e n.º 623/96, de 31 de Outubro, que regulamentam os parâmetros e 

métodos de medição da qualidade do ar ao nível do solo. 

O Decreto-lei n.º 276/99, de 23 de Julho, que transpõe a Directiva Comunitária n.º 96/62/CE 

relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar, veio instituir o novo quadro legal em matéria de 

gestão da qualidade do ar, revogando parcialmente o Decreto - lei n.º 352/90. 
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6.2.2.3  -  Avaliação de Impactes 

6.2.2.3.1  -  Fase de Construção 

Durante a construção, prevê-se a ocorrência de impactes negativos na qualidade do ar local 

gerados pelas emissões produzidas por diversas actividades, todas responsáveis pela emissão de 

partículas, que se apresentam em seguida: 

 Escavação e terraplenagem para beneficiação dos acessos existentes ou para a construção 

de novos acessos; 

 Circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afectos à obra, no local de 

trabalho e nas vias de acesso; 

 Depósito temporário de terras, embora localizado e reduzido ao curto espaço de tempo 

entre a abertura e recobrimento das fundações dos apoios. 

Nas operações de escavação e terraplenagem, a emissão de partículas deve-se à exposição 

de superfícies de solo à acção do vento, as quais, devido à mobilização do mesmo, à fraca coesão 

entre as suas partículas, à baixa humidade e à inexistência de uma cobertura vegetal, são 

susceptíveis de sofrer remoção por erosão eólica. A ocorrência destes fenómenos depende das 

características do solo (granulometria, teor de humidade, exposição ao vento), das características 

erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringe-se aos períodos do ano em que ocorre uma 

menor pluviosidade e a temperatura do ar é mais elevada, e consequentemente, o solo se encontra 

mais seco e menos coeso. 

Com maior significado são as emissões de partículas resultantes da operação e circulação de 

veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de acesso, em particular, em vias não 

pavimentadas. 

Além de partículas, os veículos, máquinas e equipamentos envolvidos nos trabalhos de 

construção são, igualmente, responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do 

tráfego rodoviário pesado, nomeadamente, monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), 

hidrocarbonetos e fumos negros.  

Face à natureza do projecto não é de esperar valores de tráfego susceptíveis de afectarem a 

qualidade do ar. 

Em síntese, os impactes induzidos nesta fase embora negativos consideram-se pouco 

significativos, atendendo ao seu carácter temporário e localizado, sendo na sua maioria passíveis 

de minimização mediante a adopção das medidas preconizadas neste estudo. 
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6.2.2.3.2  -  Fase de Exploração 

Na fase de exploração de uma linha de alta tensão não se prevê geralmente a ocorrência de 

impactes negativos, podendo no entanto registar-se a ocorrência de episódios de aumento da 

produção de ozono devido ao designado “efeito coroa”, originado pela alteração das condições  

electromagnéticas  naturais.  

O ozono é uma forma muito instável de oxigénio que é gerado continuamente na atmosfera em 

resultado da radiação electromagnética. Tratando-se de um gás instável que rapidamente se 

transforma em oxigénio e tendo em consideração que a produção de ozono pelas linhas de alta 

tensão é mínima, não se prevê uma alteração da qualidade do ar, quer local, quer regional. 

6.2.2.3.3  -  Fase de Desactivação 

Durante esta fase os impactes são similares aos gerados durante a fase de construção, dado 

que as acções geradoras de impactes serão semelhantes. 

Verificar-se-ão emissões de poeiras nas operações de desmonte dos apoios, manifestando-se 

num impacte muito localizado, cingindo-se ao local do desmonte, de reduzido significado, 

temporário e reversível. 

6.2.2.4  -  Análise de Impactes Cumulativos 

Como foi referido, os impactes decorrentes da construção do projecto na qualidade do ar são 

muito reduzidos. Na área em estudo, refere-se o IC 3 e algumas estradas nacionais, e futuramente o 

IC 6, como principais indutores de poluição atmosféricas.  

6.2.2.5  -  Medidas de Minimização 

Como já foi dito anteriormente, em nenhuma das fases previstas no processo, são expectáveis 

impactes negativos significativos. Neste sentido, de forma a diminuir as emissões previstas durante 

as fases de construção e desactivação propõe-se a adopção das seguintes medidas: 

 Adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a reduzir as 

emissões de poluentes atmosféricos; 

 Proceder ao eventual transporte de materiais pulverulentos sempre com cobertura de carga. 
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6.2.3  -  AMBIENTE SONORO 

6.2.3.1  -  Metodologia 

A metodologia seguida para esta avaliação compreendeu: 

 A identificação e análise das actividades de projecto potencialmente geradoras de impactes; 

 A avaliação dos potenciais impactes com base na previsão dos níveis acústicos para as 

diferentes fases do projecto e nos critérios acústicos estabelecidos pelo Regulamento Geral 

do Ruído (RGR), instituído pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; 

 A proposta de medidas de minimização para os potenciais impactes causados no ambiente 

sonoro. 

A avaliação dos impactes no ambiente sonoro consiste na comparação dos níveis sonoros de 

duas situações distintas: 

 O ruído de referência (ou ruído residual): ruído ambiente que prevalece na área de 

estudo antes de qualquer modificação da situação existente pelas acções do projecto; 

 O ruído ambiente: ruído global observado numa dada circunstância num determinado 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras já existentes (ruído referência) e do 

conjunto das fontes sonoras previstas para as diferentes fases do projecto (ruído particular). 

O sentido do impacte ambiental no ambiente sonoro resulta da comparação destas duas 

situações: 

 impacte negativo: indicador de ruído LAeq ambiente > indicador de ruído LAeq referência; 

 impacte nulo: indicador de ruído LAeq ambiente ≈ indicador de ruído LAeq referência; 

 impacte positivo: indicador de ruído LAeq ambiente < indicador de ruído LAeq referência. 

A avaliação do significado do impacte ambiental resulta da comparação das previsões dos 

níveis do ruído ambiente com os critérios de avaliação estabelecidos no RGR, designadamente: 

 Na fase de construção, nos termos do artigo 14º do RGR, é proibido o exercício de 

actividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de habitação, aos sábados, 

domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20h00 e as 08h00, de escolas, durante o 

respectivo horário de funcionamento, e de hospitais ou estabelecimentos similares. Mediante a 

emissão de licença especial de ruído (artigo 15º), o exercício deste tipo de actividades fica 

condicionado ao respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 

60 dB(A), no período do entardecer, e de 55 dB(A), no período nocturno. 
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 Na fase de exploração, as actividades ruidosas permanentes, nos termos do nº 1 do 

artigo 13º do RGR, sempre que se localizem em zonas mistas, nas envolventes de zonas 

sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados, ficam sujeitas ao 

respeito dos limites fixados pelos critérios de exposição máxima e de incomodidade. 

A avaliação do significado do impacte obedeceu, deste modo, às seguintes directrizes: 

 impacte negativo pouco significativo: cumprimento integral do RGR; 

 impacte negativo significativo: incumprimento de pelo menos um dos valores limite fixados 

nos critérios de exposição máxima e de incomodidade, mas em situações muito próximas 

desses limites, atendendo às incertezas dos métodos de previsão, com a possibilidade de 

adopção de medidas que possam fazer respeitar os limites fixados no RGR; 

 impacte negativo muito significativo: incumprimento de pelo menos um dos valores limite 

fixados nos critérios de exposição máxima e de incomodidade em situações em que é 

impossível o seu cumprimento, mesmo tendo em conta as incertezas dos métodos de 

previsão e a adopção de medidas que diminuam esse efeito. 

Neste projecto não se perspectivam impactes positivos no ambiente sonoro. Desta forma, não 

se utilizou nenhuma metodologia de avaliação de significado de impactes potencialmente positivos. 

6.2.3.2  -  Avaliação de Impactes 

O ambiente sonoro junto dos receptores sensíveis identificados poderá sofrer alteração devido 

ao ruído gerado pela linha de muito alta tensão em duas fases distintas do projecto: 

 Na fase de construção, devido aos trabalhos de construção da linha decorrentes de 

diversas actividades tais como as operações de escavação, betonagem e transporte de 

materiais diversos em veículos pesados; 

 Na fase de exploração, onde o ambiente sonoro pode ser afectado por fenómenos de 

natureza eléctrica (efeito coroa) e aerodinâmica, associados à própria linha. 

6.2.3.2.1  -  Fase de Construção 

A fase de construção é caracterizada, em cada local, pela sua delimitação temporal. Durante 

esta fase, são essencialmente as operações na execução das fundações dos apoios que empregam 

equipamento e maquinaria ruidosa. 

O ruído gerado, durante algumas das fases de construção, por máquinas e equipamentos como 

escavadoras e camiões de transporte, apresentará níveis elevados mas apenas durante o período diurno.  
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Os níveis sonoros gerados pelo ruído particular, durante o exercício das actividades de 
construção encontram-se indicados no Quadro 6.2.1.  

Quadro 6.2.1 - Níveis sonoros gerados no período diurno da fase de construção (ruído particular) 

LAeq dB(A) 
Actividades/operação 

Até 50 m 100 m 400 m 
Movimentação de terras e escavação 72-75 (30 m) 62-65 50-53 
Betonagem 73-81 (50 m) 67-75 55-63 
Nota: Estes valores referem-se a propagação em espaço livre (em linha de vista). 

As previsões do ruído particular demonstram que o ruído de construção poderá afectar 
utilizações situadas numa vizinhança até cerca de 400 m das frentes de obra e que sejam sensíveis 
ao ruído, nomeadamente, por terem utilização habitacional. 

As previsões do LAeq ambiente revelam que, durante o período diurno, o ambiente sonoro junto 
de receptores localizados a menos de 400 m dos apoios será superior ao LAeq de referência, sendo o 
impacte gerado pelas actividades de construção classificado como negativo. 

Na fase de construção não está prevista a realização de actividades ruidosas temporárias 
entre as 20h00 e as 08h00 dos dias úteis, aos sábados, domingos e feriados, não se aplicando, de 
acordo com o RGR, os limites fixados pelo critério de exposição máxima e pelo critério de 
incomodidade. Assim, esta fase prevê-se o cumprimento do RGR, classificando-se os impactes como 
negativos, mas pouco significativos, localizados e temporários. 

6.2.3.2.2  -  Fase de Exploração 

No RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) são utilizadas as definições e 
procedimentos constantes da normalização portuguesa aplicável, mais concretamente a NP 1730, e 
os Anexos I e II que dele fazem parte integrante. 

De acordo com a NP 1730, “o intervalo de tempo de longa duração é o intervalo de tempo para 
o qual os resultados das medições são representativos” e “consiste em séries de intervalos de tempo 
de referência”, sendo determinado com o objectivo de descrever o ruído ambiente.  

O nível sonoro médio de longa duração LAeq,LT corresponde a uma “média, num intervalo de 
tempo de longa duração, dos níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados de A para a série de 
intervalos de tempo de referência compreendidos no intervalo de tempo de longa duração”.  

Assumindo que o ruído produzido pelas LMAT tem carácter permanente e resultará, 
essencialmente, do “efeito de coroa”, é necessário definir um modelo para estimar o ruído gerado que 
incorpore as variações de emissão na fonte, não só no referente aos parâmetros de projecto 
considerados (tensão, número de fases, geometria dos condutores, e distância aos receptores), 
como também as variações das condições atmosféricas ao longo de um ciclo de um ano. 
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A identificação do mecanismo de origem do ruído na LMAT permite identificar igualmente as 

condições atmosféricas mais desfavoráveis, relativamente às quais podemos associar o nível sonoro 

contínuo equivalente, ponderado A, LAeq. 

Estas condições mais desfavoráveis correspondem a aguaceiros de chuva fraca, a nevoeiro e 

aos períodos imediatamente subsequentes à ocorrência de chuva moderada ou forte (que aqui se 

considera como correspondendo aos 10 minutos seguintes a essas ocorrências), conducentes à 

acumulação de água na superfície dos cabos condutores. Nos casos de ocorrência de chuvas 

moderadas ou fortes, não é durante a sua ocorrência que a situação é mais relevante para o 

ambiente sonoro, uma vez que o ruído da própria chuva é superior ao ruído com origem na linha, mas 

sim nos períodos imediatamente subsequentes em que a água acumulada à superfície dos 

condutores provoca o “efeito de coroa”.  

Considerando os pressupostos referidos, foi adoptada a seguinte metodologia para a previsão 

dos níveis sonoros LAeq, LT com origem na LMAT: 

1 - Considerar a ocorrência de dois patamares de ruído com origem na LMAT em cada ciclo 

climatológico com duração de um ano. 

a) Patamar I (período de referência correspondente a condições atmosféricas 

desfavoráveis), caracterizado pela ocorrência de precipitação fraca (até 1 mm por dia), de 

nevoeiro (considerando-se ocorrências de oito horas de nevoeiro por cada dia com 

nevoeiro registado nas normais meteorológicas publicadas pelo Instituto de Meteorologia) 

e o período subsequente à ocorrência de precipitação moderada (entre 1 mm e 10 mm por 

dia) ou forte (superior a 10 mm por dia), normalmente cerca de 10 minutos. Neste período 

desfavorável, o maior nível de ruído produzido pela LMAT é originado pela acumulação de 

água sobre os condutores, originando o chamado “efeito de coroa”. É neste período que 

se observam os valores do ruído particular mais elevados.  

b) Patamar II (período de referência correspondente a condições atmosféricas 

favoráveis), definido pelo período onde não se observam as condições atmosféricas 

referidas na alínea a). Neste Patamar o nível de ruído é consideravelmente mais baixo, 

estimando-se, para o nível de tensão de 220 kV como sendo 20 dB(A) inferior ao ruído 

verificado sob as condições descritas na alínea a). 

2 - Obtenção, a partir dos dados climatológicos disponíveis para a área de estudo, da 

probabilidade de ocorrência das condições desfavoráveis para o período de um ano. 

3 - Cálculo do nível sonoro médio de longa duração, LAeq,LT, em dB(A), a partir de cada um 

dos patamares de ruído produzido pela linha nos períodos de referência identificados em 

1, para o período de um ano. 
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Seguindo a metodologia apresentada, para o cálculo dos períodos de ocorrência das condições do 

Patamar I (p) e do Patamar II (1-p), foram considerados, como representativos da área atravessada pelo 

traçado, os dados registados na estação climatológica de Lousã/Boavista publicados pelo Instituto de 

Meteorologia. O Quadro 6.2.2 apresenta os tempos de ocorrência das condições desfavoráveis e, 

consequentemente, a sua frequência num período de um ano, conforme esses dados meteorológicos. 

Quadro 6.2.2 - Intervalo de tempo e frequência de ocorrência do período correspondente ao Patamar I 

Condições atmosféricas N.º de dias de 
ocorrência 

N.º de horas 
consideradas 

N.º de horas 
totais 

Frequência anual 
de ocorrência (p) 

R ≤ 1 mm 8,2 196,8 
R ≥ 1 mm (apenas os 10 min. seguintes) 113,7 19,0 
Nevoeiro (8 horas por cada dia com 
registo de nevoeiros) 21,6 172,8 

388,6 0,04 

Nota: Para as condições favoráveis o número total de horas calculado é de 8371,4 horas, a que corresponde uma frequência de ocorrência de 
96%. 

Deste quadro, decorre um valor de (p) = 0,04 e, consequentemente, (1-p)= 0,96. 

Para o cálculo do nível sonoro médio de longa duração, de acordo com a NP 1730, considerou-se 

que o ruído produzido pela LMAT com características sazonais, isto é, um ruído estacionário mas que 

ocorre em diferentes patamares de níveis de pressão sonora, consoante as condições atmosféricas. O 

nível sonoro médio de longa duração é calculado pela seguinte expressão, considerando as condições 

mais desfavoráveis e uma parcela correctiva, função de p e ∆L: 

( )
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⎢
⎢
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⎡
−++=

∆−
10

, 10110
L

AeqLTAeq ppLOGLL  

onde, 

LAeq,LT, é o nível sonoro médio de longa duração 

LAeq, corresponde aos níveis sonoros esperados junto dos receptores sensíveis, nas 

condições mais desfavoráveis (Patamar I) 

p, corresponde à probabilidade de ocorrência das condições do Patamar I. No presente 

caso p = 0,04. 

∆L, corresponde ao diferencial, em dB(A), entre os níveis sonoros no Patamar I e no 

Patamar II, que conforme a metodologia seguida pela REN, S.A. e enviada ao IA é, 

para linhas de 220 kV, de 20 dB(A), valor estabelecido para este escalão de tensão a 

partir de dados laboratoriais, aferidos em monitorizações efectuadas. 

Como referência, apresenta-se na Figura 6.2.1 o gráfico com a variação dos valores do ruído 

particular com a distância ao eixo da linha em estudo. Estes valores são representativos para um vão 

médio com uma distância média ao solo de 25,85 m.  
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Figura 6.2.1 - Variação do LAeq, LT com a distância ao eixo da linha Penela – Tábua, a 220 kV. 

Os valores do LAeq,LT calculados para os vãos onde se identificaram receptores sensíveis a 

menos de 60 m (apresentados no Quadro 6.2.3 como LAeq,LT part.) tiveram em conta os comprimentos 

reais dos vãos, assim como, as alturas dos cabos ao solo. 

No Quadro 6.2.3 apresentam-se os níveis sonoros médios de longa duração, junto dos receptores 

sensíveis, para os períodos diurno-entardecer-nocturno, Lden, e nocturno, Ln, representativos de um 

intervalo de tempo de um ano. 

Quadro 6.2.3 - Níveis sonoros médios de longa duração, em dB(A). 

Período diurno-entardecer-nocturno Período nocturno Local de 
medição Lden ref. LAeq,LT part. Lden amb. Ln ref. LAeq,LT part. Ln amb. 

1 37,1 21,9 37,2 29,3 21,9 30,0 
2 38,9 17,9 39,0 31,2 17,9 31,4 
3 36,0 20,1 36,1 28,5 20,1 29,1 
4 53,5 20,1 53,5 30,8 20,1 31,2 
5 39,2 18,7 39,2 32,5 18,7 32,7 

Legenda: 
Lden ref. – Nível sonoro médio de longa duração do ruído de referência para o período diurno-entardecer-nocturno 
Ln ref. – Nível sonoro médio de longa duração do ruído de referência para o período nocturno 
LAeq,LT part.  – Nível sonoro médio de longa duração do ruído particular (ruído da LMAT) 
Lden amb. – Nível sonoro médio de longa duração do ruído ambiente para o período diurno-entardecer-nocturno 
Ln amb. – Nível sonoro médio de longa duração do ruído ambiente para o período nocturno 

Pela análise do Quadro 6.2.3 verifica-se que a operação da LMAT, a 220 kV, incrementa os 

níveis de ruído ambiente em todos os receptores sensíveis, prevendo-se, deste modo, a ocorrência 

de impactes negativos gerados durante o seu funcionamento. 

Os níveis de ruído resultantes serão, no entanto, sempre inferiores a 63 dB(A), no período 

diurno-entardecer-nocturno, e a 53 dB(A), no período nocturno, verificando-se o cumprimento do 

critério de exposição máxima, para locais onde ainda não se verifica a classificação de zonas 

sensíveis e mistas (n.º 3 do artigo 11º do RGR). 
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Para o cumprimento do critério de incomodidade (alínea b do n.º 1 do artigo 13º do RGR), uma 

vez que a actividade ruidosa em avaliação apresenta uma evidente sazonalidade, o indicador de 

ruído analisado, LAeq, corresponde ao mês mais crítico em termos de emissão sonora, cumprindo 

desta forma o estabelecido no n.º 4 do Anexo I do RGR. 

Consequentemente, foi necessário calcular os níveis sonoros da linha no mês mais crítico que, 

no caso da área de estudo, corresponde aos níveis sonoros no mês de Março. Para tal, recorrendo 

ao mesmo método de cálculo do ruído com ciclo anual, calculou-se o período de ocorrência mensal 

das condições do patamar I (p), cujo valor se apresenta no Quadro 6.2.4. 

Quadro 6.2.4 - Intervalo de tempo e frequência de ocorrência do período correspondente ao Patamar I no mês 

mais crítico (Março) 

Condições atmosféricas N.º de dias de 
ocorrência 

N.º de horas 
consideradas 

N.º de horas 
totais 

Frequência mensal 
de ocorrência (p) 

R ≤ 1 mm 2,6 62,4 79,6 0,11 
R ≥ 1 mm (apenas os 10 min. seguintes) 12,2 2,0   
Nevoeiro (8 horas por cada dia com registo de nevoeiros) 1,9 15,2   

Nota: Para as condições favoráveis o número total de horas calculado é de 744 horas, a que corresponde uma frequência de ocorrência de 89%. 

O cálculo do LAeq do mês mais crítico obedeceu à aplicação da expressão anteriormente 

adoptada na obtenção do ruído de longa duração representativo de um ano. 

Relativamente às correcções estipuladas no n.º 1 do Anexo I do RGR, características tonais ou 

impulsivas do ruído particular, até à data foram realizadas monitorizações em linhas de 220kV, tendo 

os resultados obtidos nas primeiras campanhas de monitorização das linhas Estarreja – Pereiros e 

Pereiros - Zêzere sido apresentados ao Instituto do Ambiente pela REN, S.A. em 2006. 

Nessas campanhas de monitorização, foi possível verificar que ruído gerado pela operação 

das referidas linhas não apresenta características tonais, o que confirma a abordagem que tem sido 

seguida na avaliação do descritor Ambiente Sonoro nos EIA sobre projectos LMAT. Atendendo a 

estes resultados, entendeu-se não haver lugar a qualquer correcção tonal ou impulsiva, 

considerando-se, de acordo com o Anexo I do RLPS, os valores de K1 e K2 como igual a 0. 

Face ao exposto, apresenta-se no Quadro 6.2.5 o valor do LAeq do ruído ambiente no mês 

mais crítico do ano determinado durante a ocorrência do ruído particular da linha de muito alta 

tensão. Neste mesmo quadro demonstra-se o cumprimento do critério de incomodidade, de acordo 

com o artigo 11º e nos termos do Anexo I, do RGR. 
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Quadro 6.2.5 - Verificação do cumprimento do critério de incomodidade 

Período diurno Período entardecer Período nocturno Local de 
medição LAeq res. LAeq amb. ∆L LAeq res. LAeq amb. ∆L LAeq res. LAeq amb. ∆L 

1 34,6 35,1(1) 0,5 32,4 33,2(1) 0,8 29,3 30,9(1) 1,6 
2 36,7 36,8(1) 0,1 33,5 33,8(1) 0,3 31,2 31,7(1) 0,5 
3 33,6 34,0(1) 0,4 30,0 30,9(1) 0,9 28,5 29,8(1) 1,3 
4 55,4 55,4 0,0 49,3 49,3 0,0 30,8 31,6(1) 0,8 
5 34,4 34,7(1) 0,3 33,4 33,7(1) 0,3 32,5 32,9(1) 0,4 

Nota: 
∆L – Diferença entre o valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente (LAeq amb.) determinado durante a 

ocorrência do ruído particular da actividade em avaliação e o valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído 
ambiente a que se exclui aquele ruído ou ruídos particulares, designado por ruído residual (LAeq res.). 

1 – De acordo com o n.º 5 do artigo 13º, não se aplica o critério de incomodidade sempre que o valor do LAeq do ruído ambiente no exterior seja 
igual ou inferior a 45 dB(A). 

 

Nas situações em que se aplica o critério de incomodidade, a diferença entre o ruído residual e 

o ruído ambiente resultante será, junto de todos os receptores sensíveis, inferior a 5 dB(A), no 

período diurno, inferior a 4 dB(A), no período do entardecer e inferior a 3 dB(A) no período nocturno, 

verificando-se o seu cumprimento. 

Em síntese, uma vez que são cumpridos todos os pressupostos tanto do critério de exposição 

máxima, como do critério de incomodidade, o impacte no ambiente sonoro junto dos receptores 

sensíveis identificados classifica-se de negativo, mas pouco significativo e localizado. 

6.2.3.2.3  -  Fase de Desactivação 

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, o que produzirá níveis de ruído ligeiramente superiores junto dos 

receptores sensíveis identificados. 

Por outro lado, a desactivação efectiva da linha terá um impacte ligeiramente positivo, 

decorrente do desaparecimento do ruído gerado pelo seu funcionamento. 

6.2.3.3  -  Análise de Impactes Cumulativos 

Como foi referido, os impactes decorrentes da construção do projecto no ambiente sonoro na 

área do projecto serão reduzidos, dado que são cumpridos, de acordo com o RGR, todos os 

pressupostos dos critérios de exposição máxima e de incomodidade. Não se conhecem projectos que 

cumulativamente com o presentemente em análise induzam impactes no ambiente sonoro, na área 

do projecto, mais concretamente, junto dos receptores sensíveis identificados. 
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6.2.3.4  -  Medidas de Mitigação 

6.2.3.4.1  -  Fase de Construção 

As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na 

proximidade (que pode ser entendida como 400 m de distância) de casas de habitação deverão 

apenas ter lugar no período diurno dos dias úteis, ou seja, das 8h00 às 20h00, de acordo com os 

critérios legais vigentes. Assim, nesses locais, considera-se ser de evitar a realização das operações 

ruidosas da obra no período do entardecer e no período nocturno. 

As actividades ruidosas só poderão ter lugar para além das 20h00, sábados, domingos e 

feriados, mediante uma licença especial de ruído, emitida pelo respectivo município, como consta do 

artigo 15º do RGR. 

6.2.3.4.2  -  Fase de Exploração 

Não se justifica a recomendação, para esta fase, de qualquer medida de minimização. A 

implementação de um Plano de Monitorização ficará dependente apenas da existência de eventuais 

pedidos de reclamações. 

6.2.4  -  GESTÃO DE RESÍDUOS 

6.2.4.1  -  Metodologia 

A avaliação de impactes ambientais inicia-se com a identificação das acções de construção, 

exploração e de desactivação do projecto geradoras de resíduos. Para a avaliação dos impactes do 

projecto em estudo, no que se refere à Gestão de Resíduos, foi necessária a identificação e a 

caracterização do tipo de resíduos gerados nas fases de construção, exploração e de desactivação 

de acordo com: a classificação constante na Portaria nº 209/2004, de 3 de Março, em conformidade 

com a Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 

3 de Maio de 2000, a qual foi alterada pelas Decisões n.os 2001/118/CE, da Comissão, de 16 de 

Janeiro, 2001/119/CE, da Comissão, de 22 de Janeiro e 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de Julho. 

Por outro lado, foi efectuada uma avaliação do significado dos impactes identificados para a 

fase de construção, exploração e de desactivação, com base nos critérios de classificação definidos 

na metodologia geral de avaliação e definição da respectiva escala de análise.  

Por fim, são recomendadas as medidas de gestão a adoptar e o destino final a dar, consoante 

a tipologia de resíduos, procurando-se sempre que possível garantir destinos de valorização, 
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reutilização e reciclagem, em detrimento da eliminação controlada. Refira-se que foi tida em 

consideração a metodologia própria para a gestão de resíduos da REN, SA (ET-003 apresentada no 

Anexo C2.1 do Volume 4 – Anexos Técnicos), no âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), aplicável em todas as instalações da empresa.  

6.2.4.2  -  Identificação das Actividades Responsáveis pela Produção de Resíduos 

Durante a fase de construção da LMAT Penela – Tábua a 220 kV, as principais acções 
geradoras de resíduos serão as seguintes: 

 Desmatação e limpeza do terreno; 

 Instalação e operação do estaleiro; 

 Construção de acessos; 

 Abertura de caboucos; 

 Construção dos maciços de fundação dos apoios; 

 Montagem das bases e betonagem; 

 Operação de máquinas, equipamentos e veículos afectos à obra.  

No Quadro 6.2.6 identificam-se e classificam-se os resíduos gerados nesta fase. 

Quadro 6.2.6 - Resíduos gerados durante a Fase de Construção 

Descrição / Código LER 
Embalagens de papel e cartão (LER 15 01 01) 

Embalagens de plástico (LER 15 01 02) 
Embalagens de madeira (LER 15 01 03) 

Embalagens de metal (LER 15 01 04) 
Embalagens compósitas (LER 15 01 05) 
Mistura de embalagens (LER 15 01 06) 
Embalagens de vidro (LER 15 01 07) 

Resíduos de embalagens, 
absorventes, panos de limpeza, 
materiais filtrantes e vestuário 

de protecção 
(LER 15 00 00) 

Embalagens (incluindo resíduos urbanos 
e equiparados de embalagens, 

recolhidos separadamente) 
(LER 15 01 00) 

Embalagens contendo ou contaminadas por 
resíduos de substâncias perigosas (LER 15 01 

07) 
Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos, usados na 

construção de diversas instalações/ 
equipamentos  
(LER 17 01 00) 

Betão (LER 17 01 01) 

Madeira (LER 17 02 01) 
Vidro (LER 17 02 02) 

Plástico (LER 17 02 03) Madeira, vidro e plástico (LER 17 02 00) 
Vidro, plástico e madeira, contendo ou 

contaminados com substâncias perigosas (LER 
17 02 04) 

Alumínio (LER 17 04 02) 

Resíduos de Construção e 
Demolição (Incluindo Solos 

Escavados de Locais 
Contaminados) 
(LER 17 00 00) 

Metais (incluindo ligas) LER 17 04 00 
Ferro e aço (LER 17 04 05) 
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Quadro 6.2.6 - Resíduos gerados durante a Fase de Construção 

Descrição / Código LER 
Solos (incluindo solos escavados de 

locais contaminados), rochas e lamas de 
dragagem 

(LER 17 05 00) 

Solos e rochas não contaminados  
(LER 17 05 04) 

Resíduos biodegradáveis gerados na 
desmatação 

(LER 20 02 01) 
Terras e pedras (LER 20 02 02)  

Resíduos Urbanos e 
Equiparados (Resíduos 

Domésticos, do Comércio, 
Indústria e Serviços) Incluindo 

as Fracções Recolhidas 
Selectivamente  
(LER 20 00 00) 

Resíduos de jardins 
(LER 20 02 00) 

Outros resíduos não biodegradáveis (LER 20 
02 03) 

 

Existem resíduos que, apesar de gerados durante a fase de construção, não terão 

consequências ambientais na área de estudo. É o caso dos óleos usados na maquinaria pesada e 

outros equipamentos de construção civil, das pilhas e acumuladores, classificadas como resíduo 

perigoso, e dos pneus usados. 

A maquinaria de construção civil é alugada pelo empreiteiro e a sua manutenção é realizada 

fora do estaleiro em oficinas próprias e licenciadas para o tratamento dos resíduos por ela 

produzidos. 

• Resíduos de desmatação (LER 20 02 01) 

O modo operativo para a implantação dos apoios implica a preparação do terreno, através de 

uma completa desmatação em cerca de 400 m2. Sob a linha propriamente dita, apenas é efectuado 

um decote das árvores de modo a salvaguardar as distâncias mínimas de segurança definidas 

legalmente no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro. No caso de espécies de crescimento rápido, 

como o eucalipto, a faixa de implantação da linha é objecto de corte. Estas operações procuram, 

assim, respeitar, sempre que possível, os diversos condicionalismos existentes, nomeadamente a 

preservação de espécies protegidas.  

Considerando que a propriedade é sempre particular, dado que o regime de exploração destas 

linhas é de servidão e não de expropriação, a propriedade dos resíduos das operações de 

desmatação e desflorestação é do dono do terreno. O dono de obra só deve assegurar o destino final 

destes resíduos caso o proprietário do terreno não esteja interessado nos materiais da desmatação. 

A REN, SA possui documentado o procedimento relativo à abertura de faixa de protecção da 

linha (especificação técnica EQPJ/ET/AFP, apresentada no Anexo C2.2) que integra o Caderno de 

Encargos para a construção de linhas. 
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• Resíduos de construção e outros (Código LER 17 00 00) 

Os resíduos segregados na fase de construção são de diversas variedades sendo constituídos 

essencialmente por: betão, elementos em ferro, peças de vidro, cofragens de madeira, entre outros. 

Este tipo de resíduos insere-se dentro da categoria dos resíduos industriais banais (RIB). 

Apesar de não serem considerados resíduos perigosos, dada a sua composição, devem ser retirados 

da corrente normal e assegurado o destino final adequado, consoante a sua natureza. Deverá ser 

evitado o contacto com outros resíduos, tais como resíduos perigosos (terras contaminadas com 

hidrocarbonetos, óleos usados) e a sua separação de resíduos por fileiras recicláveis (metais 

ferrosos e não ferrosos, plásticos de pequena dimensão, etc.) e resíduos de embalagem. 

Se se verificar a contaminação com resíduos perigosos, estes resíduos deverão ter o mesmo 

destino que o material contaminante. O destino final deverá ser assegurado de acordo com a  ET-003 

– “Especificação Técnica Geral para a Gestão de Resíduos Industriais em Obras da REN” (ver 

Anexo C2.1 no Volume 4). 

• Outros resíduos produzidos no estaleiro (LER 15 00 00, LER 20 00 00) 

De acordo com a definição de resíduos urbanos estabelecido pelo DL n.º 178/2006 de 5 de 

Setembro, que revoga o  Decreto-lei nº 239/97, de 9 de Setembro, os resíduos produzidos no 

estaleiro, em razão da sua natureza e composição, são equiparáveis a resíduos sólidos urbanos 

(RSU), desde que, a produção diária não exceda 1100 litros por produtor, pelo que a sua recolha e 

destino final deverá ser assegurada pela Câmara Municipal da área em questão. Parte dos resíduos 

produzidos poderá ser reciclável, pelo que deverá ser assegurada, sempre que possível, a separação 

segundo as diferentes fracções. 

6.2.4.2.1  -  Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as operações de manutenção são as responsáveis pela produção de 

resíduos. No Quadro 6.2.7 estão representados os resíduos gerados durante esta fase. 

Os resíduos do decote de árvores, operação esta que se apresenta como necessária para 

cumprir as distâncias mínimas de segurança da vegetação aos cabos, são, em princípio, entregues 

aos respectivos proprietários. A REN, SA possui documentado o procedimento relativo à manutenção 

da faixa de protecção de linhas (especificação técnica EQPJ/ET/PMF, apresentada no Anexo C2.3) 

que integra o Caderno de Encargos para a construção de linhas. 

Os restantes resíduos são considerados resíduos industriais banais, pelo que dada a sua 

composição, devem ser retirados da corrente normal e assegurado o destino final adequado, 

consoante a sua natureza, por empresas licenciadas para o efeito. 
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Quadro 6.2.7 - Resíduos gerados durante a fase de exploração 

Descrição / Código LER 
Apoios metálicos danificados 

(LER 17 04 00) Cabos (LER 17 04 11) Resíduos de construção e demolição (incluindo 
solos escavados de locais contaminados) 

(LER 17 00 00) Madeira, vidro e plástico (17 02 00) Vidro - Isoladores (não 
recuperáveis) (LER 17 02 02) 

Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos 
Domésticos, do Comércio, Indústria e Serviços) 

Incluindo as Fracções Recolhidas Selectivamente 
(LER 20 00 00) 

Resíduos de jardins (LER 20 02 00) Resíduos biodegradáveis 
(LER 20 02 01) 

6.2.4.2.2  -  Fase de Desactivação 

Nesta fase o tipo de operações é muito similar ao efectuado na fase de construção, mas em 

sentido inverso. De acordo com a política da REN, SA, é sempre preferível proceder à melhoria da 

LMAT do que efectuar a sua desactivação. 

Os resíduos produzidos serão, para além dos isoladores, cabos e apoios metálicos 

desmontados, entulhos de construção civil (provenientes do desmonte dos maciços das fundações 

dos apoios), classificados, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, como outros resíduos de 

construção e demolição (LER 17 09 00). 

Tal como referido nas fases anteriores o destino final destes resíduos deverá ser o seu 

encaminhamento para operadores licenciados. 

6.2.4.3  -  Avaliação de Impactes do Projecto 

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

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

para os diferentes tipos de resíduos, nas diferentes fases do projecto.  

A produção de resíduos implica necessariamente a utilização de recursos naturais quer 

localmente, quer fora da área de intervenção induzindo impactes negativos, cuja magnitude 

dependerá das medidas de gestão adoptadas e contempladas. 

Dependendo da perigosidade, grau de contaminação e do destino final assegurado, os 

resíduos gerados induzirão impactes negativos, de significado variável, indirectos e reversíveis, quer 

na fase de construção, quer na fase de exploração. 

A gestão sustentável dos resíduos, através de práticas ambientais eficazes, previstas na 

metodologia de Gestão de Resíduos Industriais em Obras da REN, S.A. (Anexo C2.1 do Volume 4 

do EIA), permitirá mitigar os impactes indirectos no ambiente e no sistema de gestão de resíduos 

afectado. 
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6.2.4.4  -  Análise de Impactes Cumulativos 

No que respeita a impactes cumulativos com outros projectos, refere-se que qualquer 

actividade humana induz impactes sobre este descritor, os quais apresentam magnitude variável, 

dependendo da sua gestão.  

6.2.4.5  -  Medidas de Mitigação dos Impactes Negativos e de Potenciação dos Impactes Positivos 

As medidas de mitigação a adoptar nas fases de construção, exploração e desactivação, 

consoante a tipologia de resíduos, englobam: 

• Medidas Gerais 

 Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados no estaleiro 

e frentes de obra de acordo com a metodologia adoptada no Sistema Integrado de Gestão 

da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS) da REN, S.A, e em particular na ET-003 

Gestão de Resíduos Industriais em Obras da REN, SA apresentado no Anexo C2.1 do 

Volume 4; 

 Delimitação na obra de um local para o armazenamento adequado dos diversos tipos de 

resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior valorização/eliminação em 

instalações licenciadas; 

 A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a 

permitir dar resposta a eventuais situações de falha no sistema de recolha e transporte; 

 Cada operação de gestão de resíduos deverá ser registada pelo responsável pela gestão 

ambiental da empreitada, em impresso próprio para o registo de operações de gestão de 

resíduos, no qual constará a quantidade e tipo de resíduos; 

• Recomendações específicas para gestão dos diversos fluxos de resíduos 

 Resíduos de Embalagens 

- As embalagens, materiais filtrantes e absorventes não contaminados devem ser 

geridos como Resíduos Sólidos Urbanos e separados na fonte dos materiais 

contaminados; 
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 Resíduos Equiparáveis a Urbanos 

- Deposição dos resíduos produzidos no estaleiro (escritórios, cantinas e alojamentos) 

equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU) em contentores especificamente 

destinados para o efeito (1100 L de capacidade) e assegurada a recolha; 

- Os RSU deverão ser armazenados em ecopontos de acordo com as suas 

características físicas e químicas, distribuídos por quatro fileiras (vidro, papel/cartão, 

embalagens e resíduos orgânicos não recicláveis); 
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6.3  -  SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.3.1  -  AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

6.3.1.1  -  Métodos 

Os impactes esperados na fauna e na flora e vegetação, durante as fases de construção e 

exploração, foram identificados tendo em conta as especificidades da implantação e funcionamento 

de uma linha de alta tensão, a experiência obtida pela equipa durante a monitorização de outras 

linhas semelhantes e os valores ambientais presentes.  

6.3.1.2  -  Resultados 

6.3.1.2.1  -  Flora e Vegetação 

O estudo pormenorizado da flora e da vegetação da área a ser afectada pelo projecto revela 

que na generalidade a instalação da linha eléctrica não levanta problemas de maior. Para isso 

contribui o uso do solo que transformou grande parte das formações naturais em explorações 

florestais. Nas áreas que apresentam maior valor ecológico dadas as características da obra, o valor 

dos impactes sobre estas formações não é muito significativo. 

Os principais impactes negativos sobre a flora e vegetação ocorrem na fase de construção, 

com a desmatação da área onde serão colocados os apoios, e criação de alguns acessos. Poder-se-

ão igualmente verificar alguns impactes negativos na fase de desactivação, com a eventual 

necessidade de criar acessos para desmontagem dos apoios. Durante a fase de exploração são 

igualmente detectáveis alguns impactes sobre a flora e vegetação. 

6.3.1.2.1.1  -  Fase de Construção 

• Destruição das manchas florestais (habitats 9230, 9240, 9260, 9330, 9340) 

As alterações a introduzir serão decorrentes das obras de instalação dos apoios e, por isso, de 

ocorrência contínua. Globalmente aquelas modificações ao nível da cobertura vegetal, embora 

negativas, serão pontuais, de média duração e previsivelmente reversíveis na sua maior extensão 

ainda que possam ser periodicamente de intensidade elevada. Geralmente, o coberto vegetal é 

mantido baixo sob as linhas o que cria um corredor desprovido de vegetação arbórea, eventualmente 
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limitador do desenvolvimento da vegetação natural. Isto pode ser necessário para as zonas com 

eucalipto mas pouco provável para as zonas de carvalhal.  

• Interferência com os habitats ligados ao meio aquático, nomeadamente habitats 91E0 

As alterações a introduzir serão decorrentes das obras de instalação dos apoios e, por isso, de  
ocorrência localizada e contínua. No entanto, a distribuição do habitat prioritário em questão, que se 
desenvolve ao longos dos principais cursos de água da região, não coincide com a área de 
implantação dos apoios da linha em estudo. Assim, a potencial afectação destes habitats será pouco 
previsível, sendo que a ocorrer será limitada no espaço e dada a alta capacidade de regeneração 
destas formações faz com que não seja significativa. 

• Interferência com os habitats de charnecas secas europeias (habitats 4030) 

Estas alterações serão decorrentes das obras de instalação dos apoios e, por isso, de 
ocorrência contínua. No entanto, estas modificações são limitadas no espaço e dada a alta resiliência 
destas formações, o impacte não é significativo. 

• Interferência com habitats de ambientes rupícolas (habitats 8210) 

De igual forma aos impactes referidos anteriormente, estas alterações serão decorrentes das 
obras de instalação dos apoios e, por isso, de ocorrência contínua. No entanto, estas modificações 
são limitadas no espaço e dada a capacidade de absorção de impacte destas formações o impacte 
não é significativo. 

• Alterações fisiológicas devido à acumulação de poeiras nas plantas 

Durante a fase de obra, o primeiro daqueles impactes deverá assumir intensidade moderada, 
particularmente durante o tempo seco. A movimentação de máquinas liberta poeiras que tendem a 
acumular-se na vegetação natural dificultando o seu normal crescimento. Este efeito será contudo de 
duração média e reversível. Igualmente reduzida deverá ser a intensidade do impacte causado pela 
eventual submersão da vegetação por lamas de escorrência. 

6.3.1.2.1.2  -  Fase de Exploração 

• Trabalhos de manutenção 

Os trabalhos de manutenção englobam operações de desmatagem por baixo das linhas. Esta 
acção poderá ter um impacte negativo no caso de manchas de vegetação de maior interesse 
conservacionista mas geralmente, o corte de vegetação faz-se apenas quando existem árvores de 
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maior dimensão e de crescimento rápido, como é o caso dos eucaliptos, pelo que considera-se ser 
um impacte não significativo. 

Para além das medidas de carácter legal que devem ser cumpridas, designadamente 
relacionadas com explosivos e queima de resíduos a céu aberto, propõem-se de seguida algumas 
recomendações de carácter geral que deverão ser tidas em conta nas fases de construção e 
exploração do projecto. É de salientar a proposta de acções de formação visando o reconhecimento 
das espécies de maior interesse conservacionista, por forma a evitar a sua destruição durante o 
desenvolvimento destes trabalhos. 

6.3.1.2.2  -  Fauna 

Neste capítulo são apresentados e analisados os impactes expectáveis de ocorrer sobre a 

fauna durante as fases de construção, exploração e desactivação da LMAT Penela – Tábua, 

propondo-se, simultaneamente, medidas de minimização. 

6.3.1.2.2.1  -  Fase de construção 

Durante a fase de construção o principal impacte que se fará sentir sobre a fauna é a perda de 

habitat. Este factor será induzido pela perturbação humana, que está subjacente aos diversos 

trabalhos de transporte, montagem e colocação dos apoios da linha, bem como da abertura de novos 

acessos. As espécies mais afectadas serão mamíferos e aves, em particular as mais sensíveis (por 

exemplo as aves de rapina). No entanto, este impacte será temporário e terá uma duração média, 

sendo possível que estas espécies encontrem refúgio e/ ou locais de alimentação na envolvente à 

linha. 

Durante esta fase poderá ainda ocorrer um aumento da mortalidade individual por 

atropelamento de espécies que apresentam uma reduzida mobilidade (como os répteis, os anfíbios e 

alguns mamíferos) devido à movimentação de máquinas e veículos afectos à obra. Este impacte é 

temporário e terá uma intensidade reduzida. 

6.3.1.2.2.2  -  Fase de exploração 

Será durante a fase de exploração que a LMAT terá maior impacte, devido à ocorrência de 

mortalidade de aves por colisão. Este impacte terá intensidade moderada e afectará sobretudo 

espécies de aves de rapina nocturnas e diurnas, bem como a cegonha-preta, espécies bastante 

susceptíveis à colisão com linhas aéreas de transporte de energia. A ocorrência destas espécies 

está associada, essencialmente, às áreas de carvalhal e à zona envolvente aos Penedos de Góis. 
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Uma vez que a colisão ocorre, particularmente nos cabos de guarda por serem os menos visíveis, é 

possível minimizar este impacte através da sua sinalização, todavia não é possível eliminá-lo.  

Durante o funcionamento da linha poderá ocorrer alguma perda de habitat disponível na sua 

envolvente por efeito de exclusão resultante de alterações de comportamento ou outras. Raevel 

(1992) verificou que a estrutura da comunidade de aves é afectada pela presença de linhas de alta e 

muito alta tensão, embora as razões para que tal aconteça não sejam conhecidas. Apesar de não 

existir muita informação disponível sobre este impacte, ele poderá ter uma intensidade reduzida e ser 

de média duração caso as aves se habituem à sua presença. 

6.3.1.2.2.3  -  Fase de Desactivação 

Os impactes gerados durante esta fase serão semelhantes aos da fase de construção. 

6.3.1.3  -  Análise de Impactes Cumulativos 

Os impactes descritos para esta linha serão acumulados aos resultantes da implantação de 

outras infra-estruturas ainda em fase de projecto como o IC6 – Catraia dos Poços/Venda de Galizes e 

das linhas de alta tensão existentes na região, como o Ramal da Linha Vila Chã – Pereiros 2 para 

Pampilhosa da Serra e  as Linhas Vila Chã-Pereiros 1 e 2. O facto de já existirem linhas de transporte 

aéreo de energia na zona envolvente à linha em estudo pode contribuir para que existam impactos 

cumulativos, em particular no que se refere à mortalidade de vertebrados voadores, aves e 

quirópteros, por colisão com estas infra-estruturas. 

6.3.1.4  -  Medidas de Minimização 

No ponto seguinte descrevem-se as medidas mitigadoras/compensação de âmbito geral para 

os impactes identificados nas fases de construção e exploração do projecto em análise. Optou-se por 

não as separar em flora e fauna, uma vez que muitas delas se complementam, pelo que esse tipo de 

apresentação seria bastante repetitivo. No ponto seguinte faz-se referência a algumas medidas de 

carácter mais especifico. 

• Medidas de carácter geral 

 Antes do início da construção da LMAT e necessários caminhos de acesso, devem ser 

promovidas acções de sensibilização ambiental para os trabalhadores directa ou 

indirectamente envolvidos na obra. Devem ser informados acerca dos cuidados a ter 
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durante o período em que estiverem no local, alertando para a necessidade de seguirem o 

Sistema de Gestão Ambiental da REN, S.A.; 

 Todo o processo de construção do projecto deve ser efectuado com o mínimo de impacte 

ecológico sobre a zona, ou seja, limitando ao mínimo as acções e área total de intervenção, 

de forma a preservar as comunidades vegetais aí presentes e evitar a perturbação das 

espécies faunísticas.  

 As terras com qualidade resultantes das escavações devem ser separadas, para posterior 

recobrimento das fundações dos apoios contribuindo para a recuperação da vegetação nas 

zonas em que o solo foi exposto; 

 Dever-se-á evitar o derrame no solo de substâncias poluentes, como tintas, óleos, 

cimentos, combustíveis e outros produtos químicos; 

 Deve também ser impedido o fogueamento durante o Verão, uma vez que nesta época o 

risco de incêndio é mais elevado; 

 Sempre que se preveja o abate de carvalhos, castanheiros, azinheiras, sobreiros, e freixos, 

deve-se providenciar o seu transplante adequado ou a sua substituição de acordo com a 

legislação em vigor. 

 Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á assegurar a remoção dos entulhos e de todos 

os resíduos resultantes das obras (embalagens plásticas e metálicas, armações, cofragens, 

entre outros). Todos estes materiais, assim como as terras resultantes das escavações, 

deverão ser transportados para locais destinados para esse fim, não devendo em hipótese 

alguma ser deixados na área de estudo; 

• Medidas específicas 

 Flora e vegetação 

- No que se refere à flora e vegetação, deverão manter-se as árvores com interesse 

(nomeadamente azinheiras, carvalhos, sobreiros) que ocorrem sob a linha, 

garantindo as distâncias mínimas de segurança regulamentarmente definidas, 

devendo quando muito ser podadas às alturas adequadas. 

- Outra medida a implementar será a desmatação selectiva nas áreas de matagais, 

com o objectivo de preservar as espécies arbóreas, facilitando assim a sucessão 

ecológica natural e favorecendo a evolução das formações arbustivas para 

comunidades arbóreas. 
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 Fauna 

- Implementar o Programa de Monitorização 

- Segundo as indicações da Comissão Técnica REN/ICN (Neves et. al. 2005), nos 

locais onde ocorrem aves ameaçadas de elevada sensibilidade à colisão deve ser 

aplicada sinalização de carácter Excepcional. Assim, tendo em conta a presença de 

um casal de cegonha-preta e outro de bufo-real nos Penedos de Góis, deve ser 

aplicada sinalização do tipo Excepcional1 a uma distância de 5km deste local – entre 

os apoios 76 e 101. Os vãos que atravessam os habitats matos e carvalhais também 

devem ser sinalizados - apoios 1-10; 37-44; 69-76; 109-117; 120-137; 145-148. Estes 

habitats são utilizados por espécies com estatutos de ameaça e com sensibilidade de 

colisão intermédia, pelo que deve ser aplicada sinalização Intensiva2. 

1 Sinalização Excepcional – colocação de BFD (Bird Flight Diverters, espirais de fixação dupla, com 30cm 

de diâmetro e 1m de comprimento, em cores laranja e branco) de 3 em 3 metros em cada cabo de terra, 

dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento seja de 1,5 em 1,5 metros, aproximadamente. 

2 Sinalização Intensiva – colocação de BFD de 10 em 10 metros em cada cabo de terra, dispostos 

alternadamente para que em perfil o espaçamento seja de 5 em 5 metros, aproximadamente. 
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6.4  -  PATRIMÓNIO CULTURAL 

6.4.1  -  METODOLOGIA 

Procede-se de seguida a uma avaliação dos impactes do projecto sobre os elementos 

patrimoniais identificados, tendo-se em atenção que poderão ocorrer dois tipos de impactes: 

 Impacte directo negativo, quando o elemento patrimonial sofre destruição; 

 Impacte indirecto negativo, quando o elemento patrimonial é afectado indirectamente, quer 

pela alteração da envolvente paisagística, quer pela passagem de maquinaria e pessoal 

afectos à obra, ou pelo revolvimento do solo, não se esperando contudo que sofra uma 

acção directa sobre a sua integridade física. 

6.4.2  -  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES ORIGINADOS PELO PROJECTO 

6.4.2.1  -  Fase de Construção 

Tendo em consideração os resultados da prospecção sistemática do corredor de estudo, 

concluiu-se que: 

 Elemento patrimonial n.º 1 – Localizado na orla do Apoio 1, o elemento poderá sofrer um 

impacte indirecto negativo pelo revolvimento do solo na sua proximidade. 

 Elemento patrimonial n.º 2 - Localizado 300 m a sul do Apoio 6 e 300 m a Sudoeste do 

Apoio 7, o elemento não sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 3  - Localizado a 250 m a  oeste do Apoio 38 e 150 m a Este do 

Apoio 39, o elemento não sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 4 - Localizado 175 m a norte do Apoio 39, o elemento não 

sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 5 – Localizado 150 m a Nordeste do Apoio 44 e 250 m a 

Sudoeste do Apoio 45, o elemento não sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 6 - Localizado na orla do Apoio 50, o elemento patrimonial 

poderá sofrer um impacte indirecto negativo decorrente da passagem de maquinaria 

pesada e pelo revolvimento do solo na sua proximidade, a que acresce o impacte resultante 

da alteração da envolvente paisagística dada a proximidade da LMAT.   

 Elemento patrimonial n.º 7 - Localizado 300 m a sul do Apoio 56, 175 m a sul do Apoio 57 

e 225 m a sudoeste do Apoio 58, o elemento patrimonial poderá sofrer um impacte 
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indirecto negativo decorrente da passagem de maquinaria pesada. Para além deste impacte 

a envolvente paisagística será alterada.  

 Elemento patrimonial n.º 8 - Localizado a 100 m a sudoeste do Apoio 57, o elemento 

patrimonial poderá sofrer um impacte indirecto negativo decorrente da passagem de 

maquinaria pesada. Para além deste impacte a envolvente paisagística será alterada. 

 Elemento patrimonial n.º 9 - Localizado 125 m a sul do Apoio 82, o elemento patrimonial 

não sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 10 - Localizado 150 m a oeste do Apoio 92 a 175 m a noroeste, o 

elemento patrimonial não sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 11 - Localizado 375 m a noroeste do Apoio 101, o elemento 

patrimonial não sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 12 - Localizado 250 m a noroeste do Apoio 106 e 250 m a norte 

do Apoio 107, o elemento patrimonial não sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 13 - Localizado 125 m a este do Apoio 129, o elemento 

patrimonial não sofrerá impactes. 

 Elemento patrimonial n.º 14 – Localizado a 200 m a oeste do Apoio 138, o elemento 

patrimonial sofrerá um impacte indirecto negativo, a envolvente paisagística será alterada. 

 Elemento patrimonial n.º 15 - Localizado 150 m a sudoeste do Apoio 144, o elemento 

patrimonial não sofrerá impactes. 

6.4.2.2  -  Fase de Exploração 

Tendo em consideração que a manutenção da linha pode implicar a circulação de maquinaria 

pesada, é necessário evitar a passagem de máquinas na proximidade dos elementos patrimoniais 

identificados, devido aos riscos de possível colisão. 

6.4.2.3  -  Fase de Desactivação 

No caso da eventual desactivação da linha em estudo, deverão ocorrer impactes semelhantes 

aos referidos para a fase de construção, relativamente aos elementos patrimoniais que se encontram 

próximo da linha. 
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6.4.3  -  ANÁLISE DE IMPACTES CUMULATIVOS 

Como foi referido, a construção do presente projecto não induzirá impactes negativos directos 

sobre os elementos patrimoniais identificados.  

Ao nível de impactes positivos, poder-se-á referir que a prospecção arqueológica realizada no 

âmbito do presente EIA permitiu detectar vestígios arqueológicos inéditos que poderão contribuir para 

o conhecimento da dinâmica ocupacional da região, desde que devidamente estudados. 

6.4.4  -  MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTES NEGATIVOS E DE POTENCIAÇÃO DOS IMPACTES POSITIVOS 

• Medidas gerais de minimização 

Preconiza-se como medidas gerais de minimização do impacte da construção do projecto 

sobre o património arqueológico e edificado: 

 O acompanhamento das obras por um arqueólogo (por frente de trabalho, no caso das 

acções inerentes à realização do projecto não serem sequenciais mas sim simultâneas) 

durante a instalação de estaleiros (caso os estaleiros se venham a localizar em áreas que 

impliquem regularização de solos ou revolvimento de terras) e em todas as fases que 

envolvam revolvimento de solos (decapagem, desmatação, escavações e terraplanagens).  

 A prospecção sistemática prévia à fase de construção das áreas de instalação de 

estaleiros, áreas de depósitos e empréstimos de terras e caminhos de acesso que 

venham a ser eleitos, sempre que estas situações impliquem revolvimento de solos. Essa 

prospecção deverá ser realizada após a desmatação mecânica. 

 Reprospecção sistemática, após a desmatação das zonas de implantação dos apoios 

inseridos em áreas de reduzida visibilidade. 

• Medidas de minimização dos impactes previstos 

Tendo em consideração a sensibilidade arqueológica da região e em especial do corredor de 

estudo preconiza-se uma especial atenção por parte do arqueólogo responsável pelo 

acompanhamento dos trabalhos, durante a implantação dos apoios próximos dos elementos n.º: 1 

(Maçãs) e 6 (estruturas em Escalos Cimeiros). Preconiza-se, ainda, a vedação e sinalização em 

relação à obra dos elementos n.º 6 (estruturas em pedra localizadas em Escalos Cimeiros), 7 (via 

calcetada com seixos desde a povoação de Picha e o IC 2) e 8 (levada de água em pedra de xisto 

em Casal do Neto). A esta medida acresce que não se deverá realizar o depósito de materiais 

construtivos a menos de 50 m destes locais. 
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Dado que a envolvente paisagística de alguns elementos patrimoniais mais relevantes será 

alterada, recomendamos ainda a realização de uma memória histórica que inclua um registo 

documental, fotográfico e cartográfico dos seguintes elementos, de forma a preservar a sua memória 

ainda sem intervenção humana recente. Preconizamos esta medida para os elementos patrimoniais 

n.º  6, 7, 8 e 14.  

Finalmente, no caso da via calcetada (Elemento Patrimonial n.º 7) preconiza-se a proibição da 

passagem de maquinaria pesada pela mesma. 

Apresenta-se no quadro seguinte, uma síntese dos impactes previstos sobre cada um dos 

elementos patrimoniais identificados, o seu significado tendo em consideração o valor patrimonial do 

elemento, a sua localização face à linha e a possibilidade de minimização do potencial impacte, o 

qual é considerado: 1) significativo tratando-se de um elemento de elevado valor patrimonial que 

sofra impactes directos; 2) moderadamente significativo, tratando-se de um elemento de elevado 

valor patrimonial muito próximo da zona de implantação do apoio; 3) pouco significativo no caso de 

um elemento de elevado valor patrimonial a uma distância média do apoio ou um elemento de médio 

valor patrimonial próximo do apoio; 4) não significativo quando se trata de um elemento de médio 

valor patrimonial a uma distância média do apoio. Considera-se, ainda, a ocorrência de impactes 

indeterminados, no caso de achados de superfície.  

Quadro 6.4.1 - Avaliação de impactes e medidas de minimização 

Elemento Patrimonial Impacte Localização Significado 
do Impacte Medida de Minimização 

Elem. Patrimonial n.º 1 
Valor Elevado 

Indirecto. Destruição de 
vestígios eventualmente 

existentes  

Na orla do Apoio 1 
 

Indeterminado
Especial atenção por parte do 

arqueólogo durante a implantação 
de Apoio 1. 

Elem. Patrimonial n.º 2 
Valor Elevado 

. 
300 m a Sul  do Apoio 6 
300 m a Sudoeste do Apoio 7 

 

- 
 

- 

Elem. Patrimonial n.º 3 
Valor Médio 

- 
250 m a  Oeste do Apoio 38 
150 m a Este do Apoio 39 - - 

Elem. Patrimonial n.º 4 
Valor Médio 

- 
175 m a Norte do Apoio 39 

 
- - 

Elem. Patrimonial n.º 5 
Valor Indeterminado 

- 
150 m a Nordeste do Apoio 44 
250 m a Sudoeste do Apoio 45

- 
 

- 

Elem. Patrimonial n.º 6 
Valor Indeterminado 

Indirecto. Risco de 
destruição/degradação e 
alteração da envolvente 

paisagística/destruição de 
vestígios eventualmente 

existentes. 

Na orla do Apoio 50 
Impacte 
pouco 

significativo 

Vedação do elemento e proibição 
de colocação de materiais 

construtivos no local. Realização de 
uma memória histórica. Especial 
atenção por parte do arqueólogo 

durante a implantação de Apoio 50.

Elem. Patrimonial n.º 7 
Valor Elevado 

Indirecto. Risco de 
destruição/degradação e 
alteração da envolvente 

paisagística. 

300 m a Sul do Apoio 56 
175 m a Sul do Apoio 57 
225 m a Sudoeste do Apoio 58  

Impacte 
pouco 

significativo 

Vedação do elemento e proibição 
da passagem de maquinaria 
pesada e de colocação de 

materiais construtivos no local. 
Realização de uma memória 

histórica. 
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Quadro 6.4.1 - Avaliação de impactes e medidas de minimização 

Elemento Patrimonial Impacte Localização Significado 
do Impacte Medida de Minimização 

Elem. Patrimonial n.º 8 
Valor Médio 

Indirecto. Risco de 
destruição/degradação e 
alteração da envolvente 

paisagística. 

100 m a Sudoeste do Apoio 57 
Impacte 
pouco 

significativo 
 

Vedação do elemento e proibição 
de colocação de materiais 

construtivos no local. Realização 
de uma memória histórica. 

Elem. Patrimonial n.º 9 
Valor Médio 

- 125 m a Sul do Apoio 82 - - 

Elem. Patrimonial n.º 
10 

Valor Indeterminado 
- 

150 m a Oeste do Apoio 92 
175 m a Noroeste do Apoio 91 

- 
 

- 

Elem. Patrimonial n.º 
11 

Valor Elevado 
 

- 
375 m a Noroeste do Apoio 
101 

 

- 
 

- 

Elem. Patrimonial n.º 
12 

Valor Médio 
- 

250 m a Noroeste do Apoio 
106 

250 m a Norte do Apoio 107 

- 
 
 

- 

Elem. Patrimonial n.º 
13 

Valor Indeterminado 
- 

125 m a Este do Apoio 129 
 

- 
 

- 

Elem. Patrimonial n.º 
14 

Valor Elevado 

Indirecto. Alteração da 
envolvente paisagística 

200 m a Oeste do Apoio 138 
 

Impacte 
pouco 

significativo 
 

Inserção paisagística da linha. 

Elem. Patrimonial n.º 
15 

Valor Indeterminado 
- 

150 m a Sudoeste do Apoio 
144 

 

- 
 

- 
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6.5  -  PAISAGEM 

6.5.1  -  METODOLOGIA 

Os impactes da implantação da linha de alta tensão em estudo na paisagem decorrem em primeira 

instância da intrusão visual que a instalação dos apoios e dos cabos introduzirá no território atravessado. 

Os efeitos negativos não se circunscrevem, contudo, apenas ao impacte visual da presença física da 

linha, reflectindo-se igualmente sobre a paisagem as alterações ecológicas e funcionais introduzidas. No 

entanto, dado que estes impactes serão alvo de análise por outros descritores, limitar-nos-emos a avaliar 

o impacte visual da linha sobre a paisagem propriamente dita (Figura 6.5.1).  

CARACTERÍSTICAS VISUAIS 
DA PAISAGEM

CARACTERÍSTICAS VISUAIS
DO PROJECTO 

QUALIDADE
VISUAL 

CAPACIDADE 
DE ABSORÇÃO VISUAL

SENSIBILIDADE
DA PAISAGEM 

AVALIAÇÃO DO IMPACTE VISUAL
DA PAISAGEM 

 

Figura 6.5.1 - Metodologia de avaliação de impacte visual na paisagem 

As alterações que esta infra-estrutura irá provocar na paisagem, são analisadas neste capítulo 

tendo em consideração não só a visibilidade da infra-estrutura a partir dos pontos de maior 

acessibilidade visual – vias de comunicação, aglomerados habitacionais e pontos com vistas 

panorâmicas, mas também as características paisagísticas das unidades de paisagem atravessadas 

pelo traçado da linha. 

O impacte visual do projecto será avaliado a partir do relacionamento dos dados obtidos na 

síntese da situação de referência, e que permitiram caracterizar a sensibilidade da paisagem, com as 

características visuais mais relevantes do projecto – cor, contraste e dimensão da infra-estrutura – 

que permitem definir três patamares de visibilidade.  
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Assim, considera-se que:  

 entre os 0 e 500 m de distância é possível visualizar os apoios e os cabos com bastante nitidez; 

 entre os 500 e os 1.500 a 2.000 m de distância os pormenores começam a esbater-se; 

 e a distâncias superiores a 2.000 m, apesar de se ver a linha, esta começa a confundir-se com 

a paisagem, deixando mesmo de se visualizar para distâncias superiores a 5.000 m. 

Refira-se que para a maior ou menor visibilidade da infra-estrutura contribuem, além das 

características visuais do projecto (cor, contraste, dimensão), as condições meteorológicas, 

nomeadamente a nebulosidade e luminosidade. Contudo, pelo seu carácter variável, estas não foram 

tomadas em consideração na presente avaliação de impactes. 

Desta forma, o impacte visual da presente infra-estrutura será avaliado através da combinação 

dos factores sensibilidade da paisagem e características visuais da Linha (cabos e apoios). 

6.5.2  -  IDENTIFICAÇÃO E PREVISÃO DOS IMPACTES 

De uma forma geral, a implantação de uma Linha de Muito Alta Tensão induz necessariamente 

a ocorrência de impactes negativos na paisagem. Esta situação deriva do facto destas constituírem 

estruturas lineares contínuas, determinando um uso permanente e definitivo do solo. Os seus efeitos 

reflectem-se em alterações directas, físicas e topológicas do território, com consequência na 

dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim, a forma como as populações 

lêem a paisagem e se apropriam da mesma.  

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projecto: construção, 

exploração e desactivação. 

6.5.2.1  -  Fase de Construção 

Relativamente à fase de construção, pode identificar-se a ocorrência de impactes negativos 

que pelo seu carácter temporário e minimizável se poderão considerar muito pouco significativos: 

 Instalação dos estaleiros/parques de materiais – devido a alterações na morfologia do 

terreno, à possível destruição do coberto vegetal existente, bem como à introdução de 

elementos exógenos à paisagem, nomeadamente a estrutura edificada para albergar o 

estaleiro, a qual funcionará como uma intrusão visual.  

Dada a indefinição nesta fase do estudo da localização exacta dos estaleiros/parques de 

materiais, não é possível avaliar este impacte com rigor. No entanto, tal como referido no 

capítulo 3, sabe-se que serão tendencialmente instalados em armazéns já existentes, em 
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espaços de uso industrial, em locais de antigos estaleiros ou em locais de solos degradados 

e de reduzido coberto vegetal, portanto, de baixa qualidade ao nível da paisagem. Os 

impactes serão assim pouco significativos, já que não se prevêem alterações na morfologia 

do terreno, ou a destruição de coberto vegetal de relevo, não se antevendo a introdução de 

novos elementos exógenos à paisagem; 

 Desmatação e desflorestação a executar na zona de implantação dos apoios e na sua 

envolvente próxima, de modo a possibilitar a circulação de maquinaria e pessoal afecto à 

obra, bem como o corte de vegetação arbórea de maior porte numa faixa ao longo da linha, 

de modo a assegurar a distância mínima de segurança legalmente estabelecida. 

Este impacte terá pouca expressão nas zonas de vegetação de menor porte, 

nomeadamente nas extensas áreas com culturas arvenses de sequeiro que dominam a sul 

do Crato, adquirindo maior significado nas zonas florestais, atravessadas em especial na 

primeira metade do traçado onde estas apresentam maior expressão. 

 Abertura de novos caminhos de modo a dar acessibilidade à faixa da linha. Implicam, 

sobretudo o corte da vegetação arbórea na faixa necessária à passagem das máquinas. 

Este impacte será tanto mais gravoso quanto mais densa e de maior dimensão se 

apresentar a vegetação na área de implantação dos caminhos, quanto mais acentuados 

forem os declives, e quanto mais próximas ficarem as áreas habitacionais. Sabe-se que, 

tendencialmente serão utilizados caminhos ou aceiros preexistentes.  

6.5.2.2  -  Fase de Exploração 

Na fase de exploração, os impactes da linha na paisagem decorrem fundamentalmente da 

intrusão visual que esta infra-estrutura linear introduz no território, uma vez que como já se referiu 

não serão analisados os impactes decorrentes das alterações ecológicas e funcionais. 

Como se poderá deduzir facilmente, os impactes serão tanto mais gravosos quanto mais 

visível se apresentar a linha, constituindo-se os troços na proximidade de aglomerados, de vias 

rodoviárias e/ou ferroviárias ou potencialmente visíveis de miradouros ou de pontos notáveis da 

paisagem como aqueles que poderão induzir um impacte mais elevado. 

Na Figura 6.5.2 apresentam-se as zonas com maior e menor visibilidade na área em estudo, 

as quais são geradas pelo software arcview, através de um modelo que considera unicamente a 

morfologia do território atravessado pela linha.  
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Figura 6.5.2 - Carta de Visibilidades - Identificação das áreas na superfície que são visíveis a partir de um ou 

mais pontos de observação. 
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Como se trata de uma zona de relevo vigoroso, o resultado obtido foi a existência de algumas 

bacias com maior frequência de visibilidade, implantando-se a linha numa região que se caracteriza 

globalmente por uma baixa visibilidade. Verifica-se que a parte final, da área atravessada pela linha 

apresenta menor visibilidade devido ao menor número de aglomerados na sua envolvência, maior 

distância à linha, bem como à ocupação arbórea densa existente. Na parte central atravessada pela 

linha, correspondente à unidade Maciço Central, observam-se duas situações independentemente  

da proximidade dos aglomerados à infra-estrutura. Verifica-se que, sensivelmente, a maior 

vigorosidade do relevo dificulta o prolongamento de eixos visuais, dando origem a áreas que 

apresentam uma menor frequência de visibilidades, e portanto, uma maior capacidade de absorver 

visualmente um elemento estranho à paisagem, sendo que em áreas um pouco mais amplas e com 

subcoberto do solo mais rasteiro, em especial na proximidade às ribeiras de Pêra, Mega Fundeira, do 

Amioso, do Sinhel e rios Ceira e Alva, bem como na parte inicial, a visibilidade da linha aumenta. 

O cruzamento da informação relativa às visibilidades geradas de acordo com a morfologia do 

terreno, a qual constituirá, por si só, uma barreira visual, com o conhecimento da acuidade visual do 

observador, que como já se referiu apenas distingue com nitidez objectos que se situem até uma 

distância de 2000 m, permitiu identificar os apoios com maior visibilidade a partir dos pontos de maior 

acessibilidade visual seleccionados na área em estudo, o que está traduzido na Figura F1.1 

apresentada no Anexo F1. Note-se que alguns dos pontos seleccionados apresentam uma distância 

à linha compreendida entre os 2.000 e os 5.000 m dado que neste intervalo a LMAT ainda pode ser 

avistada, embora com pouca nitidez.  

Como se pode observar através da análise da Figura F1.1, e apesar do reduzido afastamento 

à linha de algumas povoações identificadas na área em estudo, nomeadamente, Adcasa, Alagoa, 

Amieiro Fundeiro, Amieiros, Amiosinho, Balsa, Bocado, Bogalhas, Bouça, Cadafal, Candosa, Coelhal, 

Derreada Fundeira, Escalos Cimeiros, Grocinas, Maxorro, Mega Fundeira, Mestras, Moninhos 

Cimeiros, Picha, Pracerias, Salgueiral, Sandinha, Sarzeda do Vasco, Sarzedas de S. Pedro, Roda 

Fundeira, Tarrastal, Vale do Vicente, Venda dos Moinhos, e aglomerados que distam menos de 2.000 

m da LMAT, verifica-se que a visualização dos apoios e da linha vai ser, de um modo geral, reduzida. 

A visibilidade da linha é acima de tudo condicionada pela ocupação actual do solo, a qual 

reforça no caso presente a capacidade de absorção inerente à morfologia do terreno. É de facto, e 

apesar da existência de um elevado número de povoações próximas à futura linha em estudo, uma 

área que se caracteriza globalmente por uma baixa visibilidade a qual é atenuada, em 

aproximadamente ¾ do seu traçado, não só pela maior irregularidade do seu traçado mas também 

por uma ocupação do solo predominantemente florestal. Na parte inicial da linha (da Subestação de 

Penela ao Ap18) prevê-se que a LMAT seja mais visível, quer pela maior amplidão visual potenciada 
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pelo suave ondulado do relevo, quer pela maior dominância de áreas agrícolas (sobretudo prados, 

pomares, olivais e vinhas).   

A avaliação da magnitude dos impactes visuais da linha na paisagem, que se sintetiza no 

Quadro 6.5.1, resulta não só do conhecimento dos troços da linha e respectivos apoios com maior 

visibilidade, mas também da sensibilidade da paisagem nesses locais. A quantificação da magnitude 

do impacte corresponde à valorização crescente do impacte numa escala de 1 a 4, considerando-se 

que o valor 1 corresponde a um impacte sem significado, e o valor 4 a um impacte muito significativo.  

Quadro 6.5.1 - Síntese dos Impactes na Paisagem  

Localização Descrição Unidade de 
Paisagem Magnitude 

Vales do ribeiro 
de Camporez e 

ribeira 
Sabugueira  

(Início do Traçado 
Ap1-Ap12) 

O troço inicial da linha desenvolve-se a Este da futura subestação de 
Penela, numa zona relativamente plana quebrada pelas encostas dos 
vales encaixados do ribeiro de Camporez e ribeira Sabugueira. Este troço 
atravessa uma área onde se observam quer áreas agrícolas com culturas 
anuais sequeiro, pastagens e oliveiras, quer manchas florestais de 
folhosas e pinheiros. Apresenta desta forma, uma moderada a elevada 
absorção visual e moderada a elevada qualidade visual, excepto na 
proximidade das linhas de água, resultando numa moderada a elevada 
sensibilidade visual da paisagem. Apesar da proximidade deste troço da 
LMAT a um elevado número de pequenas povoações, esta apenas será 
visível e os apoios Ap09 e Ap10 da Estrada de Viavai, da estrada que liga 
esta povoação à de Viavai.  

Montes 
Ocidentais da 

Beira Alta 
3 

Encostas da 
ribeira 

Sabugueira e 
seus afluentes  
(Apoios Ap13-

Ap17) 
 

A linha desenvolve-se no sentido oeste-este ao longo das encostas de 
pequenos afluentes da ribeira de Sabugueira, dominadas por manchas de 
pinhal e eucaliptal. Este troço caracteriza-se por uma reduzida a média 
qualidade e uma média a elevada absorção o que se traduz numa 
reduzida a moderada sensibilidade da Paisagem. Entre o Apoio Ap16 e o 
Ap17 a linha atravessa uma extensa mancha de prado natural (pastagem) 
e matos, de reduzida absorção e qualidade visual, resultando numa 
reduzida sensibilidade visual da paisagem. A linha e os apoios nesta área 
não serão visíveis a partir dos aglomerados mais próximos – Bouçã, 
Cercal, Favacal e Ferraria de S. João. 

Maciço 
Central 1 

Serra de S. João 
(Apoios Ap18-

Ap23) 
 

A linha atravessa as encostas da serra, atravessando uma área de relevo 
muito vigoroso onde predominam os matos e o eucaliptal. Este relevo 
bastante acidentado associado ao tipo de revestimento dominante 
confere a estas zonas uma reduzida a moderada qualidade, e de 
reduzida a elevada absorção visual dando origem a uma sensibilidade da 
paisagem reduzida. Não se prevê que a LMAT e apoios neste troço seja 
avistada de S. João da Ferraria nem de Cercal.  

Maciço 
Central 1 

Vale da ribeira 
de Alge  

(Apoios Ap24-
Ap28) 

 

Nesta área a linha sobrepassa o vale encaixado da ribeira de Alge, a 
nascente da Serra de S. João, onde a ocupação alterna entre os 
eucaliptais, por vezes com sub-cobertos de matos, as culturas de regadio, 
pomares e olivais, que surgem pontualmente ao longo das linhas de água 
e na proximidade da povoação de Moninhos Cimeiros. O relevo 
associado ao tipo de revestimento dominante confere às encostas 
circundantes uma moderada a elevada absorção visual e uma reduzida a 
moderada qualidade visual, excepto na envolvente da povoação citada 
que tem elevada qualidade visual, resultando globalmente numa 
moderada sensibilidade da paisagem. Os apoios e a linha nesta área não 
serão visíveis a partir dos aglomerados mais próximos – Moninhos 
Cimeiros - já que se desenvolve do outro lado da encosta.  

Maciço 
Central  2 
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Quadro 6.5.1 - Síntese dos Impactes na Paisagem  

Localização Descrição Unidade de 
Paisagem Magnitude 

Encostas 
associadas às 

ribeiras de Alge 
e Pêra   

(Apoios Ap29-
Ap39) 

 

A LMAT desenvolve-se ao longo destas encostas em áreas na 
dependência das ribeiras de Alge e Pêra, e de alguns dos seus afluentes, 
onde a ocupação alterna entre os eucaliptais, os pinhais, os matos, 
estreitas faixas de folhosas, como também pequenas parcelas de culturas 
agrícolas na proximidade às povoações. Na dependência das linhas de 
água observam-se áreas de moderada a elevada qualidade e moderada a 
elevada absorção conferindo à paisagem uma moderada a elevada 
sensibilidade, a qual se reduz nas zonas mais elevadas ou com um 
coberto arbustivo e/ou arbóreo mais denso. Os apoios não serão visíveis 
de nenhuma das localidades da envolvente – Ágria Pequena, Aldeia 
Fundeira, Balsa, Coelheiras, Vale do Vicente, Vila Facaia e Vilas de 
Pedro -, com a excepção de Alagoa e de alguns caminhos, 
nomeadamente da estrada que liga Vila Facaia a Alagoa.  

Maciço 
Central 2/3 

Vale da ribeira 
de Pêra 

(Apoios Ap40-
Ap45) 

Nesta área a linha desenvolve-se ao longo do vale da ribeira de Pêra. 
Atravessa áreas onde predomina a mata densa de pinheiro bravo, 
alternado com eucaliptal e matos, surgindo olivais e culturas agrícolas 
junto às povoações. Desta forma a absorção visual apresenta-se de 
moderada a elevada assim como a qualidade, resultando numa 
sensibilidade da paisagem moderada a elevada. Neste troço da linha, 
dada a ocupação do solo ser sobretudo coberto arbóreo, apesar do 
número elevado de aglomerados existentes na envolvente, a linha e o 
apoio Ap42 apenas será visível de Vale das Mós e Sarzeda de Vasco, 
sendo o apoio Ap44 visível de Sarzedas de S. Pedro. 

Maciço 
Central 3/4 

Encostas 
associadas às 

ribeiras de Pêra 
e Mega Fundeira, 

e afluentes 
 (Apoios Ap46-

Ap59) 

A linha, até cerca do apoio Ap50, desenvolve-se ao longo de encostas onde 
domina o eucaliptal e os matos, em que pontualmente surgem manchas de 
folhosas e olival, passando a atravessar agora encostas, predominando o 
pinhal, recortadas por pequenos vales de ribeiras, onde surgem algumas 
áreas agrícolas de sequeiro e os olivais. Desta forma, a absorção 
apresenta-se moderada a elevada, e a qualidade visual globalmente 
moderada, conferindo à paisagem uma moderada sensibilidade visual. 
Neste troço da linha, das povoações mais próximas - Coelhal, Derreada 
Cimeira, Derreada Fundeira, Escalos Cimeiros, Escalos do Meio, Picha, 
Regadas Cimeiras e Venda da Gaita -   apenas o apoio Ap55 e o vão 
Ap54-Ap55, serão visíveis de Derreada Fundeira, e o Ap59 do marco 
geodésico Louriceira. Prevê-se também alguma visibilidade do vão Ap51-
Ap52 de Escalos do Meio e vão Ap47-Ap48 de Coelhal. São, contudo, 
impactes atenuados pela presença do eucaliptal e pinhal. 

Maciço 
Central 3 

Vales e encostas 
associadas às 

ribeiras de Mega 
Fundeira, do 
Amioso, do 

Sinhel e 
afluentes 

(Apoios Ap60-
Ap82) 

A linha desenvolve-se a NE da EN 2 num terreno irregular, atravessando os 
vales e encostas das ribeiras de Mega Fundeira, do Amioso, do Sinhel e 
afluentes, onde a ocupação actual do solo volta a ser dominada pelas áreas 
florestais de pinhal até ao apoio Ap68, surgindo olivais e pequenas manchas 
de carvalhos e folhosas ao longo das linhas de água, passando a dominar as 
manchas de eucalipto e matos, até cerca do apoio Ap82. Desta forma, a 
absorção visual varia de moderada a elevada, apresentando-se a qualidade 
visual moderada a reduzida, com excepção de pequenas áreas na 
dependência das linhas de água e junto às povoações, dando origem a uma 
paisagem cuja sensibilidade é reduzida a moderada, e pontualmente elevada. 
Nesta área a linha é visível a partir de algumas das povoações escolhidas 
mas também das vias rodoviárias presentes. Assim, prevê-se que os apoios 
AP60, Ap68 e Ap69 sejam avistados da EN2, o Ap67 da estrada municipal 
1160, e o Ap72 da 1350. Os apoios avistados pelas povoações próximas, são 
os Ap68 e Ap69 de Amioso Fundeiro, o Ap62 e Ap63 de Mega Fundeira e o 
Ap82 de Roda Fundeira. 

Maciço 
Central 3/4 

Encostas da 
ribeira do Sinhel 

e Serra da 
Folgosa 

 (Apoios Ap83-
Ap101) 

A LMAT desenvolve-se a NE da EN 2 até ao apoio Ap89, ao longo de um 
terreno bastante acidentado, sobrepassando aquela no vão Ap89-Ap90. Os 
matos, pontuados com manchas de eucaliptal ou pinhal ocupam a totalidade 
das encostas conferindo uma moderada a elevada absorção visual, a qual 
está associada a uma moderada a reduzida qualidade resultando numa 
paisagem de reduzida sensibilidade. Prevê-se que os apoios Ap88, Ap89 e 
Ap90 sejam visíveis de Amieiros, embora o impacte visual seja atenuado pela 
presença de pinheiros e eucaliptos no espaço que medeia. Da EN2, serão 
visíveis os apoios Ap89 e Ap90. 

Maciço 
Central 2 
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Quadro 6.5.1 - Síntese dos Impactes na Paisagem  

Localização Descrição Unidade de 
Paisagem Magnitude 

Vale e encostas 
associadas ao 

rio Ceira 
 (Apoios Ap102-

Ap113) 

A LMAT desenvolve-se agora no sentido ascendente ao longo da encosta 
orientada a noroeste do rio Ceira, atravessando áreas de pinhal em 
alternância com manchas de folhosas, culturas de sequeiro, matos e, 
pontualmente, algum eucaliptal. Confere assim, à paisagem, uma 
moderada a elevada sensibilidade. Neste troço da linha prevê-se a 
visibilidade dos apoios Ap104 de Tarrastal e o apoio Ap106 de Cadafaz, 
assim como de estradas municipais que permitem a ligação entre as 
povoações mais próximas. 

Maciço 
Central 3 

Cabeços entre o 
rio Ceira e a 
Ribeira de 
Folques 

(Apoios Ap114-
Ap133) 

Nesta zona a linha desenvolve-se em sentido ascendente ao longo de um 
terreno bastante vigoroso, entre dois cabeços muito elevados, Cabeço do 
Pião, Cabeço do Gato, e Cabeço da Aveleira, com declives muito 
acentuados. A ocupação é variada, alternando entre manchas de 
folhosas, pinhal e matos, sobrepassando pequenas áreas agro-florestais, 
de olival e eucaliptal, resultando numa paisagem de moderada a elevada 
sensibilidade à introdução de um elemento exógeno. Prevê-se a 
visibilidade dos apoios Ap112 e Ap113 desde Candosa, embora o 
impacte seja atenuado pela existência de pinheiros. 

Maciço 
Central 1/2 

Vale e encostas 
da ribeira de 

Folques 
(Apoios Ap134-

Ap143) 

A linha desenvolve-se, até praticamente metade deste troço, ao longo de 
uma extensa área de mato e de pinhal, pontuada por pequenas manchas 
de olival, de culturas de sequeiro, regadio e agro-florestais de folhosas. 
Desta forma, a qualidade é moderada e a absorção visual varia 
globalmente entre moderada a elevada, sendo a sensibilidade reduzida, à 
excepção da zona com ocupação agro-florestal na envolvente a 
Salgueiral, que apresenta elevada sensibilidade. Neste troço a LMAT 
prevê-se a visibilidade, mas pouco nítida dada a existência de uns 
pinheiros, do apoio Ap135 desde a povoação de Folques e do Ap143 
desde Salgueiral, devido à presença de folhosas. O apoio Ap138 será 
visível, da Quinta do Mosteiro, dado o sub-coberto em matos e a elevada 
proximidade a este. 

Montes 
Ocidentais da 

Beira Alta 
2/3 

Área aplanada 
associada ao 

vale do rio Alva 
(Apoios Ap144-

Ap160) 

A linha desenvolve-se para Norte ao longo de áreas de matos e de uma 
extensa área de pinhal, pontuada por manchas de folhosas e eucaliptal 
com pequenas culturas agrícolas de sequeiro, em que estas se localizam 
junto às povoações. Esta área caracteriza-se globalmente por apresentar 
uma moderada qualidade visual e uma moderada a elevada absorção, 
aumentando a qualidade nas áreas de folhosas que circundam as 
povoações. Fica-se deste modo em presença de uma paisagem de 
moderada a elevada sensibilidade. Neste troço a LMAT não será visível 
com nitidez de nenhum dos aglomerados mais próximos, dada a 
ocupação do solo existente. Contudo, prevê-se que de Bogalhas e 
Pinheiro de Côja se possa avistar os apoios Ap158 e Ap159, como 
também os apoios Ap149, Ap151 e Ap153 da EN344-Variante a Côja, 
embora seja com pouca nitidez e de forma pontual e descontínua. 

Montes 
Ocidentais da 

Beira Alta 
3/4 

Área aplanada 
associada à 
Ribeira de S. 

Simão e 
afluentes do rio 

Alva 
(Troço final do 

traçado 
Ap161-Ap170) 

A linha, neste troço, desenvolve-se a nascente de Espariz atravessando 
áreas dominadas por eucaliptal e pelos matos. Esta área caracteriza-se 
assim por apresentar uma moderada absorção e uma moderada 
qualidade resultando numa paisagem de moderada sensibilidade visual. 
Prevê-se que apenas os apoios AP164 e Ap165 sejam avistados com 
pouca nitidez de Espariz (Gândara de Espariz) e, da EN17 que atravessa 
entre estes apoios, assim como o Ap167 de Carragosela. 

Montes 
Ocidentais da 

Beira Alta 
2/3 

 

Através do cruzamento de informação e análise individual dos vários pontos escolhidos para 

efectuar a carta de visibilidades, concluiu-se que os troços da linha mais visíveis serão a parte inicial, 

que atravessa uma área mais aberta e exposta entre o ribeiro de Camporez e ribeira Sabugueira, 

bem como áreas que medeiam as ribeiras de Pêra, Mega Fundeira, do Amioso, do Sinhel e rios 

Ceira e Alva, embora com pouca nitidez uma vez que o coberto vegetal existente serve de barreira 
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visual aos aglomerados existentes na envolvente, diminuindo o impacte, não havendo assim nenhum 

aglomerado a destacar a partir do qual a linha seja mais visível e em elevada extensão (Desenho 5-

Magnitude de Impactes).  

  

Fotografia 6.5.1 - Área aplanada associada ao Rio Alva, na proximidade de Côja, com zonas de moderada a 

elevada sensibilidade, da qual apesar do coberto vegetal ser de baixo porte não se avistará a 

linha com nitidez, nem de forma contínua, dada a sua distância (aproximadamente 2000 m). 

Verifica-se, assim que a LMAT não será visível em grande parte do seu traçado. Dos 170 

apoios da LMAT em estudo, verifica-se que apenas 36 serão visíveis de algum dos aglomerados 

seleccionados para a análise de visibilidades, embora se possam ver mais alguns a partir das vias 

rodoviárias próximas e/ou sobrepassadas pela linha, situação que se considera de menor impacte 

dado que não constituem locais de permanência como os povoados urbanos. Deste modo, 

considera-se que esta infra-estrutura não induzirá um impacte visual muito significativo na paisagem, 

embora em alguns locais mais sensíveis esta possa constituir uma intrusão visual com relevância. 

Como já se referiu no capítulo 3, de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, 

de 06 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil, a nova linha deverá ser balizada em alguns 

troços de modo a sinalizar as áreas de atravessamento da EN2 e EN17, e no futuro IC6, prevendo-se 

igualmente a balizagem de vales largos e destinada a evitar a colisão de aves. A balizagem consistirá 

na colocação de esferas de 600 mm de diâmetro, de cores branca e laranja aplicadas 

alternadamente nos dois cabos de guarda, e de Bird Flight Diverters (BFD), espirais de fixação dupla 

com 30 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, de cor laranja e branco, as quais irão gerar 

certamente uma intrusão visual significativa na paisagem. 

6.5.2.3  -  Fase de Desactivação 

No caso de uma eventual desactivação/desmontagem da linha, o tipo de operações serão 

semelhantes às referidas para a fase de construção, já que será necessária a instalação de 

estaleiros/parques de materiais, acrescendo o desmonte dos apoios (procedimento inverso ao da 
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construção dos mesmos), pelo que os impactes se consideram semelhantes. No entanto, uma vez 

que não se prevê a desactivação desta infra-estrutura, não se prevêem impactes nesta fase. 

6.5.2.4  -  Análise de Impactes Cumulativos 

Os impactes descritos para a linha serão acumulados aos resultantes da implantação de outras 

infra-estruturas ainda em fase de projecto como o IC3 e o IC6, assim como as linhas de alta tensão 

existentes na região que continuam para sul e norte da LMAT em estudo. 

6.5.3  -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Apesar dos previsíveis impactes visuais do projecto sobre a paisagem, em algumas áreas já 

identificadas como de maior sensibilidade e visibilidade, os quais poderiam ser minimizados através 

da implementação de um projecto de integração paisagística, tal não foi considerado dado que a linha 

em estudo atravessa ao longo do traçado uma paisagem essencialmente florestal, de áreas de pinhal 

e áreas com grande poder de regeneração (eucaliptal), tornando-se desnecessária a aplicação desta 

medida de minimização, alternado mas de forma pontual áreas essencialmente agrícolas, dominadas 

pelas culturas arvenses de sequeiro, onde a criação de uma faixa arbórea que teria sempre que ter 

uma dimensão considerável de modo a garantir o afastamento mínimo de segurança à linha, 

constituiria um impacte visual certamente superior.  

Por outro lado, refira-se que foi condicionante do Projecto de Execução o afastamento da LMAT às 

zonas de maior número de observadores potenciais, ou seja, aos aglomerados urbanos, procurando 

delinear o seu traçado em encostas encobertas relativamente aos mesmos, e sempre que possível em 

áreas florestais, que cortam possíveis eixos visuais, e logo uma leitura global do traçado da linha e dos 

respectivos apoios, verificando-se que uma grande extensão do traçado se situa em áreas de média ou 

mesmo reduzida sensibilidade visual. 

Contrariamente aos Planos de Integração/Recuperação Paisagística de outro tipo de infra-

estruturas lineares, de que são exemplo as vias rodoviárias, as quais implicam que a entidade 

proponente proceda à expropriação dos terrenos para a implantação do projecto, no caso de uma 

linha de transporte de energia, o enquadramento paisagístico encontra-se limitado a um espaço 

descontínuo que corresponde a cada um dos apoios e às áreas que, não sendo propriedade da REN, 

S.A., deverão ser reintegradas após a sua utilização. 

Quando os terrenos atravessados são particulares, qualquer intervenção nos mesmos tem que 

ser realizada de acordo com os interesses dos proprietários, observando-se que em muitos casos 

estes não estão de acordo com as medidas preconizadas nos Projectos de Integração Paisagística 

propostos para os locais intervencionados, pelo que os mesmos não chegam a ser implementados.  
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Assim, pelas razões apresentadas, não se considera adequado o desenvolvimento de um 

Projecto de Integração Paisagística da LMAT, aconselhando-se, contudo, a adopção das seguintes 

medidas de minimização, que visam uma melhor recuperação paisagística dos locais 

intervencionados:  

 Deverá repor-se a situação actual das áreas afectadas pelo decurso da obra, devendo esta 

ser acordada com o proprietário. Na eventualidade de vir a ser necessário remover terras, 

estas deverão ser conduzidas obrigatoriamente a vazadouro autorizado, ou em alternativa 

espalhadas no terreno de acordo com o proprietário; 

 Utilização sempre que possível, de caminhos preexistentes para aceder aos locais da obra, 

e nesta impossibilidade, deverá reduzir-se ao mínimo a sua largura, e a dimensão dos 

taludes a realizar, evitando o corte de vegetação e repondo a situação inicial no final da 

obra; 

 A localização dos estaleiros e infra-estruturas necessárias à execução da obra, deverá ser 

seleccionada de modo a não implicar a destruição de vegetação arbórea com interesse 

botânico e/ou paisagístico, não devendo estes localizar-se em áreas de elevada 

sensibilidade visual nem de grande visibilidade. 
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6.6  -  USO DO SOLO, ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO  

6.6.1  -  INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

O processo de identificação e avaliação de potenciais impactes ambientais seguido neste EIA 

(identificação e avaliação prévia, numa primeira fase do Estudo, anterior à definição do traçado, das 

grandes condicionantes ambientais ao estabelecimento da linha) permitiu o ajustamento atempado do 

traçado agora proposto ao território da sua implantação, em função das condicionantes legais e 

regulamentares e da identificação de outras situações sensíveis que se realizou nessa fase do EIA. 

Deste modo, grande parte dos potenciais impactes negativos então identificados foi evitada, ou 

significativamente atenuada, durante o próprio processo de definição do traçado agora em análise, 

evitando-se, tanto quanto possível, situações de sobreposição a perímetros urbanos, zonas 

industriais, áreas de indústria extractiva, entre outras. 

Esta minimização precoce de impactes é ainda reforçada pela aplicação das medidas de 

segurança estipuladas no RSLEAT (Decreto Regulamentar nº 1/92), que no presente projecto, como 

é norma em projectos de estruturas da REN, SA, são aplicadas muitas vezes com critérios 

reforçados, nomeadamente através da adopção de distâncias de segurança da linha em relação aos 

obstáculos superiores aos mínimos exigidos no RSLEAT, não só para aumentar a segurança da linha 

como para permitir a constituição de uma servidão menos restritiva em relação a outras utilizações do 

território.  

No entanto, a concretização de um projecto desta dimensão num determinado território nunca 

poderá considerar-se totalmente inócua, nem é possível evitar por completo todos os potenciais 

impactes negativos antecipadamente identificados, permanecendo algumas situações de conflito, 

particularmente quanto à presença de aglomerados urbanos e a áreas com potencial para a 

exploração de recursos minerais. 

Neste ponto do EIA, procura-se analisar as principais consequências da Linha de Muito Alta 

Tensão Penela - Tábua, a 220 kV, sobre o descritor Uso do Solo, Ordenamento e Gestão do 

Território, para avaliação dos impactes provocados pela construção e exploração desta infra-

estrutura e a adopção de medidas para a sua minimização. 

6.6.2  -  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na regulamentação dos Planos Directores com incidência na área do traçado da linha não 

ocorrem impedimentos específicos a este tipo de infra-estruturas, tanto mais que as linhas e outras 

infra-estruturas integrantes da Rede Nacional de Transporte beneficiam do estatuto de interesse 

público, conforme o Decreto-Lei nº 29/2006.  
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Igualmente, o traçado não está condicionado pela existência de áreas classificadas como 

sensíveis, na acepção do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de Maio com a última redacção dada pelo 

Decreto-lei n. 197/2005 de 8 de Novembro, nem por outras condicionantes específicas decorrentes 

de servidões administrativas ou restrições de utilidade pública que constituam impedimento ou 

condicionamento significativo ao projecto, mas apenas ocorrem situações que se traduzem em 

impactes pontuais e que exigem a adopção de medidas minimizadoras desses impactes.  

Assim sendo, persistem alguns impactes residuais relacionados com a construção ou o 

funcionamento da linha, o que se procurará avaliar nas fases de construção, exploração e 

desactivação da linha. 

6.6.2.1  -  Fase de Construção 

A generalidade dos impactes esperados ocorre durante esta fase, uma vez que a construção 

da linha implica, desde logo, intervenções físicas sobre o território, nomeadamente pela necessidade 

de abertura de acessos ao local dos apoios e pela própria implantação destes. 

• Uso Actual do Solo 

As áreas de intervenção para implantação das fundações de cada apoio são estimadas em 

média em 400 m2, nesta fase de construção. Esta área de ocupação contempla a área onde será 

instalado o apoio e uma área adjacente, de ocupação temporária, para a colocação dos elementos 

que irão constituir cada apoio, o espaço necessário para a sua montagem no local e a colocação de 

máquinas, gruas e outro equipamento necessário à abertura das fundações, montagem e 

levantamento dos apoios e colocação dos cabos. 

As áreas onde este impacte se poderá fazer sentir de forma mais significativa são as áreas 

agrícolas, pela sua maior sensibilidade ao pisoteio e remeximento de solos e pela sua relativa 

escassez na área atravessada pela linha. 

Os apoios que se localizam em áreas agrícolas são dois: P1 e P9, este último consociado com 

olival, o que totaliza uma ocupação de 800 m2, o que se pode estimar como um impacte muito pouco 

significativo, dado o seu carácter temporário, localizado, reversível e minimizável e de fraca 

magnitude. 

Nestas áreas, a ocupação cultural actual será eliminada na fase da obra, mas poderá, pelo 

menos parcialmente, ser reposta, dado que se trata de práticas agrícolas que não são incompatíveis 

com a presença da linha e dos seus apoios. 
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A maior parte dos terrenos a afectar nesta fase encontra-se coberta por matos e por floresta de 

produção. No caso da floresta de produção, além da afectação das áreas dos apoios deverá 

considerar-se a necessidade de abertura da faixa de segurança da linha, com a largura de 45m 

centrados no seu eixo, o que faz aumentar consideravelmente a área intervencionada durante a obra. 

Mesmo assim, o impacte estimado será apenas medianamente significativo, em função das 

extensas áreas de eucalipto e pinhal que serão sujeitas a corte mas a que corresponderão as 

necessárias medidas de indemnização aos proprietários das explorações e a manutenção do valor 

comercial da madeira abatida, além da continuação das características naturais do terreno, o que 

torna estas intervenções reversíveis. Estas operações de corte e arranque de árvores implicam o 

cumprimento do disposto no Decreto-Lei Decreto-Lei nº 173/88, de 17 de Maio, no caso de cortes 

prematuros de pinheiro bravo em áreas superiores a 2ha e de eucalipto em áreas superiores a 1ha. 

As fundações dos apoios atingem, normalmente, uma profundidade de 0,8m, originando uma 

quantidade pequena de terras sobrantes. Conforme a prática corrente, na maior parte das situações, 

e de acordo com os proprietários, essas terras sobrantes são mantidas no local, sendo espalhadas 

na área envolvente aos apoios, não se considerando, como tal, a ocorrência de qualquer impacte 

com significado. 

Os resíduos das desmatações efectuadas, quer para a montagem de apoios, quer para a 

abertura de acessos, são em geral recolhidos, salvo melhor destino, geralmente identificado no 

próprio EIA ou no âmbito do respectivo acompanhamento ambiental da obra, como seja a deposição 

sobre os terrenos a descoberto, para minimização de efeitos erosivos, ou a sua utilização como 

fertilizante natural em terrenos em preparação para cultivo, por exemplo. 

No caso dos materiais recolhidos, o seu tratamento segue em tudo o disposto nos planos de 

gestão de resíduos definidos pela REN, S.A., sendo o seu transporte, armazenamento e destino final 

realizado de acordo com esses planos. 

A linha terá sobrepassagens pontuais a áreas edificadas, como ocorre em Roda Fundeira 

(apoios P81 a P82) e Salgado (apoios P117 a P118), ambos no concelho de Góis, além de uma 

aproximação significativa aos limites das povoações de Vale de Lameira (apoios P28 a P29), em 

Figueiró dos Vinhos) e de Adcasal e Pracerias (apoios P124 a P125), em Arganil, o que constitui um 

factor de perturbação acrescido na fase de construção, neste caso pela colocação dos cabos, mas 

serão interferências temporárias e muito localizadas, não assumindo qualquer significado sensível. 
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• Planos de Ordenamento do Território 

Como já foi referido, a linha não colide com o disposto nos regulamentos dos PDM dos 

concelhos atravessados, nem a sua construção é restringida por estas disposições, não se prevendo 

deste modo impactes a este nível na fase de construção. 

• Servidões e Restrições de Utilidade Pública e outras Áreas Condicionadas 

O projecto da linha prevê a colocação de um único apoio em áreas integrantes da RAN, o 

apoio P1, e nenhum apoio em área de REN com caracteristicas de zona ameaçada por cheia, pelo 

que os impactes esperados a este nível não têm significado. 

As operações de construção de apoios nas áreas com interesse para a exploração mineral não 

terão consequências para a pesquisa e prospecção nessas áreas, pelo que não haverá que 

considerar a ocorrência de impactes nesta fase. 

A previsível presença futura em áreas atravessadas pela linha de vias integrantes do Plano 

Rodoviário Nacional, como o IC 3 e o IC 6, implica a necessidade de adequação das operações de 

construção à localização exacta destas vias, o que naturalmente depende do estado de 

desenvolvimento dos respectivos projectos, o que deve ser aferido, em termos de calendário de 

trabalhos, com as Estradas de Portugal, EPE. 

Do ponto de vista das Servidões e Restrições de Utilidade Pública e outras Áreas 

Condicionadas não se esperam outros impactes na fase de construção da linha. 

6.6.2.2  -  Fase de Exploração 

• Uso Actual do Solo 

Nesta fase, a ocupação do solo pelos apoios da linha assume um carácter permanente, ainda 

que reversível, o que deverá ser levado em conta na avaliação dos potenciais impactes daqui 

decorrentes. 

As áreas a afectar directamente pelos apoios são bastante reduzidas, estimando-se uma 

ocupação média de 42 m2 por apoio, o que minimiza, por si só, o seu impacte potencial, mas este 

pode atingir algum significado no caso de ocupações mais sensíveis.  

No entanto, por exemplo em áreas de cultivo, as áreas a ocupar são essencialmente de 

culturas de sequeiro e de olival, evitando-se as culturas regadas e as vinhas, por exemplo. Além do 

impacte esperado ser de reduzido significado por si só, este tipo de práticas agrícolas não é 

incompatível com a presença ou proximidade de apoios e cabos, pelo que não se esperam impactes 

significativos sobre os usos do solo agrícola na região. 
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A passagem da linha sobre áreas edificadas assume um impacte sobretudo de carácter social, 

já que serão cumpridos os regulamentos de segurança previstos para estas situações e não haverá 

implicações sobre este tipo de usos, na perspectiva do ordenamento do território. A própria 

constituição da faixa de servidão à linha, que implica limitações de uso nessa faixa, não assume aqui 

carácter significativo, pois não haverá qualquer apoio situado em área urbana e os cabos passam a 

alturas consideráveis, não tendo implicações directas na limitação dos usos actuais e previsíveis 

nestas áreas, incluindo o de novas edificações. 

Relativamente às manchas florestais de produção, a existência da linha eléctrica impõe não só 

o abate das árvores na zona de implantação do apoio, logo na fase de construção, mas também o 

corte dos exemplares cujo desenvolvimento em altura ponha em causa a sua segurança. Esta 

limitação, que poderá afectar uma faixa de 45 metros de largura, incidirá fundamentalmente em áreas 

de eucaliptal e pinhal uma vez que o desenvolvimento de oliveiras e eventuais pomares é bastante 

mais limitado, tanto em ritmo de crescimento, como em altura total atingida pelas árvores. 

O corte provocado nas áreas florestais assume carácter permanente, ainda que não impeça o 

plantio de outras espécies, como por exemplo de carvalho, cujo crescimento não ultrapasse os limites 

de segurança estipulados. Acresce que a faixa de servidão da linha eléctrica poderá funcionar como 

aceiro preventivo do desenvolvimento de fogos florestais. 

Na fase de exploração, de um modo geral, os impactes provocados são negativos e reduzidos, 

excepto em relação às áreas de eucaliptal e pinhal, onde a área ocupada atinge alguma importância, 

podendo considerar-se este impacte como medianamente significativo e permanente. 

• Planos de Ordenamento do Território 

A presença e o funcionamento da linha terá impactes muito reduzidos sobre o ordenamento do 

território atravessado.  

Por um lado, não haverá lugar a qualquer alteração na classificação do solo ou das suas 

classes de uso consagradas nos instrumentos de ordenamento e gestão territorial. Por outro lado, a 

presença da linha institui uma servidão administrativa sob forma de uma faixa de segurança com 45 

m de largura, centrados no eixo do traçado, que não colide com os usos do solo aqui definidos, 

embora constitua uma limitação à sua utilização plena, decorrente da necessidade de respeitar 

distâncias de segurança aos obstáculos sobrepassados, nomeadamente a edificações e 

equipamentos e em áreas florestais. 

A fase de revisão dos PDM, já iniciada em Tábua e Arganil e previsível a curto e médio prazo 

nos restantes concelhos, constitui a oportunidade ideal para a inscrição desta servidão. 
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Como aspecto mais importante, em relação ao ordenamento do território, ressalta o facto de 

esta linha não ter efeitos negativos sensíveis nas dinâmicas territoriais e nas perspectivas de 

desenvolvimento da área afectada. 

• Servidões e Restrições de Utilidade Pública e outras Áreas Condicionadas 

A presença e funcionamento da linha constitui uma nova situação no território de 

desenvolvimento do seu traçado, que importa considerar em diversos aspectos. 

Em relação à área potencial para pesquisa de ouro e prata, os seus efeitos serão mínimos, não 

impedindo a continuação dessas pesquisas e assumindo uma limitação territorial de baixa magnitude, 

face à dimensão da área demarcada. 

A linha não terá, igualmente, implicações negativas na localização de pontos de tomada de 

água para combate a incêndios florestais, situação particularmente sensível num território de 

montanha com grande densidade de coberto florestal, já que são respeitadas as distâncias de 

segurança preconizadas para a operacionalidade desses pontos. 

Como se referiu no capítulo de caracterização do território relativo a este descritor, a distância 

da linha ao aeródromo de Coja/Arganil permite que se considere pela não ocorrência de qualquer 

impacte sobre o mesmo, sem necessidade de introdução de balizagem específica de apoios e cabos 

em relação a este aspecto. Na figura seguinte pode aferir-se a situação relativa da linha e de outros 

elementos do território, como a povoação de Coja e outras linhas já existentes, em relação a esta 

estrutura aeroportuária. 

 

Figura 6.6.1 - Localização do Aerodromo de Coja/Arganil face ao traçado da linha (escala 1:50.000) 
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Já em relação às futuras sobrepassagens do IC3 e do IC6 essa balizagem será necessária, 

nos termos da Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, sempre que ocorrer a passagem da linha 

sobre estas vias e no caso de algum dos seus apoios se localizar nas respectivas zonas non-

aedificadem, o que só poderá ser aferido após a sua construção. 

No projecto estão contempladas as distâncias a respeitar em relação à travessia de vias de 

comunicação e também a balizagem da linha conforme o estipulado na referida CIA 10/2003, como 

seja nos vãos superiores a 500m e na passagem em vales e cursos de água com altura superior a 

60m e de largura superior a 80m. 

Esta balizagem será feita através da colocação de esferas, alternadamente de cor branca e 

laranja internacional, com diâmetro de 600 mm, espaçadas de cerca de 60 m e dispostas em 

ziguezague nos dois cabos de guarda. Deste modo, as projecções ortogonais das esferas sobre um 

plano vertical paralelo à linha ficarão a cerca de 30 m uma das outras. 

Não foram identificados impactes decorrentes dos feixes hertzianos (servidões radioeléctricas) 

que cruzam o traçado da linha, nem sobre os marcos geodésicos aqui localizados. 

6.6.2.3  -  Fase de Desactivação 

Consideram-se estes impactes como negligenciáveis, caso venha a verificar-se a fase de 

desactivação da linha, pois as operações a levar a cabo localizar-se-ão no próprio corredor definido 

pela linha, incidindo a intervenção sobre áreas mais reduzidas do que na fase de construção. 

O único impacte significativo a considerar, na perspectiva do Uso do Solo e Ordenamento do 

Território, terá sinal positivo e será a eliminação da servidão de protecção à linha, cessando as 

limitações de uso dessa faixa decorrentes da presença da linha. 

6.6.2.4  -  Impactes cumulativos 

Os únicos impactes cumulativos que poderão atingir alguma expressão sobre o Ordenamento 

do Território e os usos do solo serão os relacionados com a presença previsível de outras linhas de 

alta e muito alta tensão que se ligarão quer à Subestação de Penela quer à Subestação de Tábua. 

Estas linhas dispõem, todas elas, de uma faixa de segurança que assumirá a forma de 

servidão administrativa, o que se irá reflectir nos instrumentos de gestão do território e no 

condicionamento dos usos do solo nesses locais. 

No entanto, atendendo aos efectivos usos do solo existentes e previsíveis nessas áreas, 

essencialmente de agricultura de sequeiro ou de áreas de matos, pode considerar-se que estes 

impactes cumulativos serão sem significado. 
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6.6.3  -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

De forma geral, os impactes decorrentes da construção e exploração da linha relacionam-se 

com as obras e a presença da linha sobre áreas sujeitas aos usos actuais do solo, a instrumentos de 

planeamento ou a servidões e restrições de utilidade pública. 

Como tal, as medidas de minimização fundamentais são as que se prendem com a 

necessidade de minorar as intervenções a realizar, o que passa pela utilização sempre que possível 

de caminhos já existentes, evitando a abertura de novos acessos, sobretudo em áreas de uso 

agrícola e de maior densidade florestal, e pela reposição na situação anterior dos caminhos que 

vierem a ser abertos, assim como outras áreas escavadas durante a obra de construção da linha. 

Previamente ao início dos trabalhos deverá ser apresentado um plano de acessos que 

minimize a necessidade de intervir nos solos classificados como RAN e como REN. 

Os estaleiros e depósitos a estabelecer deverão situar-se fora de solos classificados pela REN 

e RAN, das áreas de carvalhal, devendo igualmente evitar os olivais e as áreas agrícolas cultivadas. 

Deverá cumprir-se a legislação respeitante à REN e à RAN, de modo a obter o necessário 

estatuto de utilidade pública para a linha, que permita a utilização dos solos classificados. 

A colocação dos cabos nas situações de interferência com áreas edificadas deverá ser o mais 

breve possível, minimizando a presença de máquinas, movimento de pessoas e equipamento e 

perturbação de vizinhança (ruído, poeiras, interferências com o tráfego local, etc.) 

Imediatamente após a conclusão da obra, e assim que seja tecnicamente possível, deverão ser 

retirados todos os materiais sobrantes ou outros resíduos existentes sobre o terreno. 
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6.7  -  COMPONENTE SOCIAL 

6.7.1  -  INTRODUÇÃO. METODOLOGIA 

O processo de identificação e avaliação de potenciais impactes ambientais seguido neste EIA, 

com a verificação, numa primeira fase do Estudo e previamente à definição da proposta de traçado 

agora em análise, das grandes condicionantes ambientais ao estabelecimento da linha e das 

situações mais sensíveis à sua construção e ao seu funcionamento, permitiu o ajustamento 

atempado do traçado proposto, garantindo, desde logo, uma substancial redução dos impactes 

potenciais, o que se considera preferível à necessidade da sua minimização pelo recurso a medidas 

adicionais ao projecto. 

Como de descreve e analisa no Volume 5 do EIA, o ajustamento prévio do traçado às 

ocorrências do território a atravessar, nomeadamente as ocorrências relacionadas com a sua 

componente social, permite diminuir significativamente interferências com áreas urbanas e 

urbanizáveis, assim como com áreas industriais e áreas de equipamento público, permitindo 

igualmente o melhor ajustamento possível face a outras situações com maior presença territorial, 

como as áreas agrícolas  

No entanto, a concretização de uma intervenção deste tipo num território relativamente vasto 

nunca poderá considerar-se totalmente inócua, nem é possível evitar por completo os efeitos 

negativos antecipadamente identificados, permanecendo algumas situações de conflito potencial, 

neste caso concreto em relação ao atravessamento de áreas edificadas, de áreas agrícolas e de 

áreas com potencial para exploração de recurso minerais. 

No presente capítulo do EIA procura-se verificar as principais consequências do 

estabelecimento da linha  sobre a componente social do território em que se pretende a sua 

implantação. 

Entende-se que os principais impactes negativos serão os decorrentes das eventuais 

incomodidades da presença da linha sobre áreas habitadas (além da perturbação causada pelos 

trabalhos de construção, incluem-se os níveis de ruído provocados e a intrusão visual), a ocupação 

ou o condicionamento de áreas com utilizações produtivas e o aumento da sensação de risco sobre 

pessoas e bens, pela possibilidade de acidentes e pelos campos eléctricos e electromagnéticos 

associados ao funcionamento dos cabos de alta tensão. 

Os impactes identificados serão descritos por fases de ocorrência, nomeadamente fase de 

construção, de exploração e de desactivação. 
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6.7.2  -  ANÁLISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

6.7.2.1  -  Fase de Construção 

Nesta fase, as operações envolvidas na montagem e instalação dos apoios da linha serão 

responsáveis pela generalidade dos impactes previsíveis. De entre estas operações destacam-se a 

instalação de estaleiros e de depósitos de material, a abertura de caminhos de acesso, a própria 

implantação dos apoios no terreno e o abate ou o decote de árvores, para definição do traçado da 

linha. 

Trata-se, no geral, de impactes temporários e de incidência localizada e pontual, em grande 

parte de carácter reversível pela reposição das situações anteriores às intervenções ou com o cessar 

das actividades, excepto quanto ao abate de árvores, que se pode considerar definitivo, dada a 

necessidade de manutenção de uma faixa de segurança à linha, e à passagem do traçado em áreas 

edificadas. Estes impactes assumem, assim, na fase de construção, genericamente um carácter 

pouco significativo, ainda que possam ter um maior significado em situações específicas, que se 

abordam seguidamente. 

Considerando que nesta fase de construção aos acessos a criar ou rectificar se deve somar 

uma área de intervenção de cerca de 400 m2 junto a cada apoio, pode assumir-se que ocorrerão 

impactes com algum significado, ainda que temporários, nas áreas com ocupação agrícola, pela sua 

maior sensibilidade e relativa escassez na região. 

Os apoios que se localizam em áreas agrícolas são o P1, junto à Subestação de Penela e o 

P9, junto a Venda de Moinhos, totalizando uma ocupação temporária reduzida, podendo-se estimar 

como um impacte pouco significativo, dado o seu carácter temporário, localizado, reversível e 

minimizável e de fraca magnitude. 

Nestas áreas, a ocupação cultural actual será eliminada na fase da obra, mas poderá, pelo 

menos parcialmente, ser reocupada, dado que se trata de práticas agrícolas de sequeiro que não são 

incompatíveis com a presença da linha e dos seus apoios. 

Os trabalhos de colocação dos apoios e cabos provocarão também alguma perturbação 

temporária quando ocorrem em situações de maior proximidade a habitações, como serão os casos 

dos vãos entre os apoios P28 e P29 (Vale de Lameira), P81 e P82 (Roda Fundeira), P117 e P118 

(Salgado) e P124 e P125 (Adcasal e Pracerias). 

Ainda que estes trabalhos sejam muito localizados e de carácter temporário, a sensibilidade 

das áreas edificadas a estas infra-estruturas e as características destes povoados permitem 

considerar que estes impactes se podem classificar como medianamente significativos. 
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Os impactes directos sobre o emprego e as actividades económicas na região serão quase 

irrelevantes, uma vez que a maior parte da mão de obra a utilizar nos trabalhos de construção será 

recrutada antecipadamente pelos empreiteiros, havendo pouco recurso a trabalho local. O 

fornecimento de alimentos e eventuais equipamentos durante o período da obra será positivo e terá 

alguma importância local, mas será temporário e sem efeitos multiplicadores. 

6.7.2.2  -  Fase de Exploração 

Nesta fase ocorrerá a ocupação permanente das áreas dos apoios, que se pode considerar como 

sendo, em média, de 42 m2 para cada um, e a constituição de uma faixa de segurança de 45 m centrados 

no eixo da linha, dentro da qual não poderão ser exploradas espécies florestais de crescimento rápido. 

Estes impactes serão restritos às áreas efectivamente ocupadas, provocando alguma perda de 

área agrícola útil e de área de exploração florestal. Em relação às áreas agrícolas, e considerando a 

sua compatibilidade com a presença da linha, os impactes podem estimar-se como pouco 

significativos. Já em relação às áreas florestadas, a limitação da sua exploração na faixa de servidão, 

ainda que reversível, tem uma magnitude elevada, podendo originar impactes negativos 

medianamente significativos, sobretudo nas áreas de menor dimensão de propriedade. 

O impacte social mais significativo, porém, é o da passagem da linha nas áreas edificadas já 

referidas, ainda que se evite a sobrepassagem de habitações e que a cota de desenvolvimento da 

linha seja muito superior à da implantação dos edifícios. No entanto, a presença deste elemento 

exógeno acarreta um impacte que resulta essencialmente da conjugação da intrusão visual em áreas 

pouco interferidas, com o aumento da sensação de risco sobre as populações. Considera-se que 

será junto a Adcasal e Pracerias que estes impactes poderão ser mais significativos, pois conjugam a 

proximidade à área edificada com a ocupação de terrenos agrícolas. 

A presença da linha, embora constitua uma diminuição objectiva da área prevista para 

pesquisa mineral definida no início do traçado, não configura um impacte com significado, pois não 

limita essas operações de pesquisa e tem uma baixa magnitude face ao total desta área. 

Não se considera a ocorrência de outros impactes com significado com a presença e 

exploração da linha, nomeadamente sobre o equipamento e a infra-estruturação deste território, pelos 

que haverá uma afectação mínima dos usos sociais deste território. 

6.7.2.3  -  Fase de Desactivação 

As linhas de muito alta tensão são infra-estruturas com um tempo de vida útil prolongado, não 

se podendo prever com rigor uma data para a desactivação da linha agora em projecto. Não é 

previsível que se venha a verificar o abandono do corredor da linha, sendo prática habitualmente 
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seguida pela REN, SA proceder às alterações técnicas que as necessidades de transporte de energia 

ou a evolução tecnológica aconselhem mas mantendo, geralmente, os corredores já instituídos. 

Os impactes resultantes da eventual desactivação da linha serão, assim, equivalentes aos 

referidos para a fase de construção, dada a similitude dos procedimentos envolvidos, mas no caso de 

ocorrer a sua desmontagem tal terá um impacte positivo, pela libertação de terrenos e pelo 

desaparecimento deste factor de incómodo. 

6.7.3  -  ANÁLISE DE RISCOS POTENCIAIS RELACIONADOS COM A PRESENÇA E FUNCIONAMENTO DA LINHA 

Os riscos que podem estar associados à presença e funcionamento de uma linha eléctrica de 

muito alta tensão, incluindo os que podem ser originados por circunstâncias adversas e externas à 

própria linha, podem considerar-se incluídos nas seguintes situações: 

 Incêndios; 

 Quedas dos apoios ou dos cabos condutores ou cabos de guarda; 

 Contacto acidentado com elementos em tensão; 

 Tensões induzidas; 

 Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado; 

 Efeitos dos campos electromagnéticos. 

Seguidamente analisam-se em pormenor cada uma das situações referidas, nas condições 

específicas do presente projecto. 

6.7.3.1.1  -  Incêndio 

Podem ser consideradas duas situações distintas: uma, em que a linha está na origem do 

incêndio; outra, em que esta poderá ser afectada por um incêndio de origem alheia. 

A probabilidade de ocorrência da primeira situação é quase nula, dado que as linhas são 

projectadas e construídas de forma a serem garantidas distâncias de segurança aos diversos obstáculos 

que se encontram na faixa de protecção da mesma, em particular árvores de grande porte.  

Recorde-se que este tipo de linhas tem associado o estabelecimento de uma faixa de 

segurança com 45 m de largura, centrados no eixo do traçado, dentro da qual não será possível a 

plantação de árvores de crescimento rápido (como eucaliptos e pinheiros) nem a presença de 

árvores de grande porte, o que limita, desde logo, o risco de origem de incêndio, mesmo na travessia 

de zonas florestadas. 
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Na fase de exploração, são efectuadas rondas periódicas, a fim de ser detectado e evitado o 

crescimento exagerado de árvores próximo da linha, ou a aproximação de qualquer outro tipo de 

obstáculos que façam perigar as condições de segurança da mesma. 

A probabilidade de ocorrência da segunda situação já se poderá considerar mais elevada, com 

incidência na qualidade de exploração e na qualidade de serviço (interrupção de fornecimento de 

energia); associadas a estas situações haverá que considerar o risco de danos ou inutilização dos 

equipamentos (postes, cabos e cadeias de isoladores), com eventual risco de indução de outro tipo 

de acidentes, nomeadamente queda de apoios, ou de cabos condutores ou de guarda. 

Ponderando estas situações e considerando as disposições construtivas contempladas no 

projecto, pode afirmar-se que os incêndios constituem um risco para a linha, sendo muito reduzida a 

probabilidade de esta ser a origem de incêndios. 

6.7.3.1.2  -  Queda de apoios ou de cabos 

Face às características dos cabos condutores e de guarda e dos coeficientes de segurança 

adoptados na sua instalação, é praticamente nula a probabilidade de ocorrência de rotura de 

qualquer destes elementos da linha.  

A queda de cabos condutores surge, normalmente, por rotura de cadeias de isoladores. Assim, 

para diminuição da probabilidade deste tipo de risco, são utilizadas, com carácter sistemático, 

cadeias duplas de amarração em todas as situações e cadeias duplas de suspensão nas travessias 

consideradas mais importantes, tais como estradas nacionais, vias férreas, passagem em zonas 

públicas, sobre outras linhas eléctricas, etc. 

A queda dos cabos de guarda pode acarretar, enquanto não for substituído, uma redução do 

efeito de protecção dos condutores e uma redução da segurança de pessoas, na medida em que as 

correntes de defeito circulam principalmente por aqueles. 

O risco deste tipo de ocorrências é, no entanto, muito reduzido e pode traduzir-se, tal como no 

caso dos incêndios, numa perturbação na continuidade de serviço da linha, embora se possa 

associar o risco sobre pessoas e bens na sequência da queda daqueles elementos. 

Recorde-se, no entanto, que ao longo do traçado não ocorre qualquer situação de 

sobrepassagem de edifícios pelos cabos da linha. 

Os critérios de segurança e fiabilidade estrutural asseguram que a probabilidade de queda de 

apoios seja muito baixa, uma vez que os critérios utilizados correspondem, aproximadamente, a 

considerar os valores de acções associados a um período de retorno de 120 anos. Por outro lado, 

quer os cabos quer os acessórios de cadeias são escolhidos de modo a que se mantenha um 
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coeficiente de segurança entre a tracção máxima expectável e a capacidade resistente última de pelo 

menos 2,5. 

6.7.3.1.3  -  Contactos Acidentais com Peças em Tensão 

A ocorrência desta situação é improvável e o risco desta ocorrência pode resumir-se à 

utilização de gruas ou outros equipamentos de grande porte na proximidade da linha, o que, dadas as 

características da área atravessada e os coeficientes de segurança adoptados (alturas ao solo 

superiores aos mínimos regulamentares), se pode considerar como um risco praticamente 

inexistente. 

Refira-se ainda que todos os apoios, como está regulamentado, possuem uma chapa 

sinalética, em local visível, indicando PERIGO DE MORTE. 

A REN, SA editou, entretanto, uma brochura dedicada a este tipo de situações, chamada 

Regras de Segurança Junto a Instalações de Muito Alta Tensão e Alta Tensão, para divulgação 

dirigida ao grande público, onde se apresentam comportamentos de risco, proibidos e perigosos, a 

evitar, e os respectivos procedimentos correctos a adoptar na proximidade das linhas e subestações 

eléctricas (ver Anexo H1 no Volume 4). 

6.7.3.1.4  -  Tensões Induzidas 

Os objectos metálicos (p. e. cobertura de edifícios, vedações ou aramados para suporte de 

vinhas), isolados ou ligados à terra, na vizinhança de linhas aéreas de LMAT e acompanhando estas 

em grandes extensões, são afectados por campos eléctricos, magnéticos ou ainda por elevação de 

potencial no solo, tornando possível o aparecimento de tensões induzidas, com incidência na 

segurança de pessoas (contactos ocasionais). 

No presente projecto, não foram detectadas situações deste tipo, porém, se detectadas em 

fase posterior, todas as situações serão analisadas pontualmente, de modo a garantir-se o estipulado 

pelo NESC, USA: “a corrente induzida que fluirá no corpo de uma pessoa em contacto com o 

aramado ou vedação será inferior a 5 mA”. 

Nos casos de vedações metálicas que se avalie que possam originar, por contacto, correntes 

induzidas superiores a 5 mA, será efectuada a ligação sistemática à terra (critério BPA - de 60 m em 

60 m com uma estaca de "copperweld") a fim de prevenir qualquer risco. 

Relativamente à elevação de potencial do solo, na sequência de um defeito monofásico, 

segue-se o preconizado nas várias normas, devendo-se ainda tomar em consideração: 
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 a existência de dois cabos de guarda directamente ligados à terra (resistência de terra dos 

apoios ≅ 20 ohm) que transportam a maior parte da corrente de defeito, os quais funcionam 

como elemento protector em termos de segurança de pessoas; 

 o tempo de eliminação do defeito ser ≤ 0,5s (protecções rápidas); 

 o relativo afastamento dos apoios em relação às zonas de maior risco; 

 a elevada improbabilidade de coincidência da presença de pessoas na zona de risco com a 

ocorrência do defeito. 

Deste modo, pode concluir-se que os riscos ligados às correntes que provêm das tensões 

induzidas são extremamente baixos e muito abaixo dos critérios técnicos e ambientais mais restritivos 

que se conhecem. 

Dados os baixos valores do campo magnético ao nível do solo, dispensa-se aqui qualquer 

cálculo de correntes induzidas por este sobre eventuais aramados que venham a ser colocados na 

proximidade da linha. 

6.7.3.1.5  -  Relação de Obstáculos a Ligar à Terra e Dimensionamento do Circuito de Terra 

Não estão previstas, a priori, ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações deste 

tipo que se tornem aparentes na fase de construção ou na de exploração serão resolvidas através de 

uma adequada ligação à terra, nas condições técnicas referidas no ponto anterior. 

6.7.3.1.6  -  Exposição aos campos electromagnéticos 

Esta é uma questão que tem vindo a ganhar grande visibilidade pública, contribuindo de modo 

considerável para a reacção social a este tipo de infra-estruturas. 

Os campos eléctricos e magnéticos (CEM) são fenómenos comuns a que o organismo humano 

está sujeito durante toda a sua vida. Além dos campos naturais há que ter em conta os campos artificiais 

criados por instalações eléctricas habituais, linhas, electrodomésticos vários, telemóveis, etc.. 

Tendo em vista a análise dos efeitos potenciais destes campos, o Conselho da União Europeia 

elaborou a Recomendação "Council Recomendation on the Limitation of Exposure of the General 

Public to Electromagnetic Fields 0Hz - 300 GHz", de 5 de Julho de 1999, que foi ratificada por 

Portugal. Esta Recomendação integra as recomendações do ICNIRP (International Comission on 

Non-Ionizing Radiation Protection) para os limites da exposição pública aos campos eléctricos e 

magnéticos, que são, para a exposição aos CEM a 50 Hz os seguintes: 

 para exposição da população: campo eléctrico 5kV/m, campo magnético 100µT; 



  
 

LMAT Penela – Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA - RELATÓRIO SÍNTESE     225  

 para exposição ocupacional: campo eléctrico 10kV/m, campo magnético 500µT. 

Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efectuadas em linhas 

similares em todo o mundo, pode concluir-se que os valores dos CEM sob qualquer linha da REN, 

SA, de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites recomendados internacionalmente 

e que se encontram transpostos para o direito nacional pela Portaria nº 1421/2004 de 23 de 

Novembro. 

Os valores calculados para as linhas componentes do presente projectos foram: 

 campo eléctrico: o valor calculado considerou a distância mínima absoluta ao solo possível 

de ocorrer ao longo do traçado, correspondendo, portanto, a valores máximos absolutos do 

campo eléctrico nos planos horizontais em que foram calculados, e que correspondem, 

sensivelmente ao nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (1,80 m do solo). O 

valor máximo do campo eléctrico calculado neste projecto é de 2,87 kV/m a cerca de 10 

metros do eixo da linha. 

 campo magnético: o valor máximo da indução magnética foi calculado seguindo os 

mesmos princípios do cálculo do campo eléctrico. 

O valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo, o qual ocorre no eixo da 

linha, é de 29,23 µT.  

Estes valores são consideravelmente inferiores aos valores limite admitidos, mesmo para o 

caso mais conservativo de exposição pública permanente (ver Anexo H2 do Volume 4). 

No Anexo H3 do Volume 4 apresenta-se cópia da publicação Campos Electromagnéticos, da 

Organização Mundial de Saúde, com informação relevante acerca da exposição e dos efeitos dos 

CEM sobre as populações. 

6.7.3.2  -  Impactes cumulativos 

Os únicos impactes cumulativos previsíveis são os que decorrem da futura concentração de 

linhas na área envolvente às Subestações de Penela e de Tábua, tanto mais que é nessa envolvente 

que se localizam algumas das áreas agrícolas presentes na área de estudo. 

No entanto, como já foi referido para os impactes na fase de exploração, este tipo de impactes 

terá uma expressão pouco significativa, dado o tipo de culturas e de práticas agrícolas 

tradicionalmente aqui identificadas, que são compatíveis com a presença das linhas e dos apoios, 

apenas havendo a registar a diminuição pontual de áreas disponíveis pela ocupação directa do solo 

no local dos apoios. 
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6.7.4  -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Neste ponto apresentam-se as medidas com vista a minimizar os impactes esperados sobre a 

componente social, que se consideram apenas aplicáveis à fase de construção: 

 antes do início dos trabalhos, o respectivo calendário e locais de actividade deverão ser 

publicamente divulgados junto das populações locais; 

 a programação das obras deve ter em conta outras utilizações do território, nomeadamente 

as tarefas agrícolas, por forma a minimizar os prejuízos sobre a exploração dos terrenos; 

 deverá ser apresentado, previamente ao início dos trabalhos, um plano de acessos a criar ou 

beneficiar, que deverá procurar reduzir ao mínimo as alterações aos caminhos existentes e a 

necessidade de ocupação de áreas agrícolas. 

 Deverá ser criado um mecanismo de atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de 

informação sobre o projecto, a funcionar durante toda a fase de obra e que deverá incluir 

uma componente de atendimento automático (por exemplo, por telefone com gravador de 

chamadas, por acesso electrónico, etc.). 

 Embora não se preveja a ocorrência de impactes nem a necessidade de sinalização dos 

elementos da linha relacionados com as operações aéreas de combate a incêndio, 

recomenda-se que o projecto final do traçado seja apresentado ao INAC e ao SNBPC, para 

actualização das informações existentes nessas instituições relativas à presença de 

eventuais obstáculos à navegação aérea. 
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7  -  PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
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7.1  -  INTRODUÇÃO  
 

Com a presente proposta de Plano de Monitorização do Ambiente (PMA) pretende dar-se 

cumprimento ao estipulado no novo regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

disposto no 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), com a última 

redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

Abril. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) deve incluir a referência a planos de monitorização do 

ambiente (PMA), que identificam os parâmetros ambientais a avaliar pela importância que assumem 

ao nível da incidência de impactes no presente projecto.  

De acordo com a avaliação efectuada pelos diversos descritores analisados no presente 

Estudo de Impacte Ambiental, e dadas as características do projecto, verifica-se que apenas se 

justifica efectuar a monitorização dos Sistemas Ecológicos. 
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7.2  -  SISTEMAS ECOLÓGICOS 
 

Dado que se prevê que a LMAT Penela – Tábua tenha um impacte moderado no que diz 

respeito à mortalidade de aves por colisão, apresenta-se um programa de monitorização para avaliar 

a magnitude deste factor.  

7.2.1  -  FAUNA (VERTEBRADOS VOADORES) 

7.2.1.1  -  Parâmetros a monitorizar – Vertebrados voadores 

1 - Número de aves mortas por km de linha, por unidade de tempo (com cálculo das taxas de 

detectabilidade e de remoção); 

2 - Taxas de atravessamento (n.º de voo de aves que atravessam a linha). Movimentos e alterações 

de comportamento das aves que atravessam a linha; 

3 - Eficácia das medidas de minimização implementadas; 

4 - Índices de abundância relativa para a avifauna; 

5 - Índices de abundância relativa para os quirópteros. 

7.2.1.2  -  Locais e frequência das amostragens  

A área de estudo apresenta características de orografia e de coberto vegetal que dificultam 

bastante a prospecção de cadáveres, quer pela dificuldade de progressão no terreno, como pela 

fraca visibilidade.  

Deverá ser monitorizada a totalidade dos troços em que se aplicam os Critérios D e E, ou seja 

os locais de amostragem serão os vãos que atravessam habitats com importância biológica para as 

aves e vãos que se encontram a menos de 5km de locais onde ocorre nidificação de espécies 

prioritárias (1-10, 37-44, 69-76, 76 a 101, 109-117, 120-137 e 145-148). Deverá ser  monitorizada 

20% do restante da LMAT, isto é excluindo os locais de  amostragem já referidos. As prospecções 

deverão ter uma periodicidade mensal (nos troços referidos anteriormente) e trimestral (nos 20% do 

restante da LMAT)  e uma duração mínima de 2 anos. 

As prospecções devem incidir numa faixa de solo sob a linha que exceda em 10m para o 

exterior da projecção dos cabos condutores. O início dos trabalhos de prospecção deve coincidir com 

o final da implantação da linha. 
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No final do 1.º ano de monitorização, a frequência da amostragem poderá ser alterada em 

função dos resultados obtidos.  

A observação dos movimentos e alterações de comportamento das aves que atravessam a 

linha deve ser efectuada com base em observações de um dia para cada um dos locais de 

amostragem definidos para o sector da linha entre os apoios definidos,  ao longo do mesmo ano da 

prospecção de cadáveres, a partir de pontos fixos na proximidade da linha. Em cada local deverão 

ser realizadas observações durante duas horas consecutivas e em três períodos do dia: manhã (do 

nascer-do-sol até às 11h), meio-do-dia (11h-15h) e tarde (15h até ao pôr-do-sol). 

Todas as observações devem ser efectuadas em condições meteorológicas favoráveis (ausência 

de vento forte e chuva) maximizando, desse modo, a capacidade de detecção dos observadores). 

Para a determinação dos índices de abundância relativa sugere-se a realização de censos 

em pontos de escuta escolhidos de tal forma que representem os habitats da área de estudo. Estes 

pontos deverão situar-se num corredor cuja distância máxima à linha seja de de 400m da linha e a 

distância entre eles não deverá ser inferior a 200m. Os recenseamentos deverão ser efectuados 

trimestralmente. Idealmente as observações serão efectuadas em períodos de 5min em cada ponto. 

Estas observações podem ser agrupadas em bandas de distância  fixa de modo a permitir eliminar 

observações repetidas, no caso dos pontos estarem suficientemente próximo para que isso aconteça, 

e para possibilitar o cálculo de densidades. 

Para a avaliação do uso, por parte dos morcegos, na área da linha e sua envolvente próxima será 

necessário estabelecer uma grelha, com uma quadrícula de 200m de lado, onde posteriormente serão 

seleccionadas cerca de 15 a 20% das quadrículas. Nesta selecção das quadrículas a amostrar pretende-

se que estejam representados todos os habitats presentes. As amostragens deverão ser efectuadas uma 

vez por ano, no período mais favorável a ocorrência da maior parte das espécies deste grupo. 

7.2.1.3  -  Técnicas e métodos de análise 

A prospecção de cadáveres deve ser efectuada através de deslocações a pé sob a linha e 

todos os vestígios (cadáveres, penas, aves feridas, etc.) encontrados devem ser retirados da área de 

amostragem, de modo a evitar a duplicação de resultados. Para cada item encontrado deve ser 

registada a sua localização, o seu estado de decomposição e, sempre que possível, a espécie, o 

sexo, a idade e a causa de morte, recorrendo a necrópsias sempre que necessário. 

Para a caracterização dos movimentos de aves que atravessam a linha deve ser registado, 

para cada observação, a espécie, o número de indivíduos (referindo os que passam em bando), o 

vão de aproximação da linha, o vão de atravessamento, o plano de atravessamento (por baixo dos 
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cabos condutores, entre os cabos condutores e cabos de terra ou por cima dos cabos de terra, 

descriminando as aves que passam a menos de cinco metros dos cabos), as alterações de 

comportamento e a presença de outros factores de perturbação. Deverão ser também registadas as 

aves pousadas nos apoios da linha. 

A determinação dos índices de abundância relativa deve seguir os métodos definidos na 

bibliografia para este tipo de recenseamentos. Para cada ponto será calculado um Índice Pontual de 

Abundância, ou um valor de densidade caso as observações o permitam, 

No que se refere aos quirópteros, para cada quadrícula amostrada deverão ser registados 

diversos parâmetos ambientais, nomeadamente, a estrutura vegetal, espécies vegetais dominantes, 

exposição, declive e altitude.  

Para a avaliação da utilização da área por estas espécies deverão ser utilizadas um conjunto 

de técnicas, em cada quadrícula; em cada uma das amostragens mensais ao longo de um ano: 

 Observações ao entardecer registando-se o número de contactos visuais por unidade de tempo. 

 No ponto central de cada quadrícula registo de ocorrências recorrendo ao uso de detectores de 

ultra-sons (com posterior interpretação dos sonogramas) das zonas de utilização dos morcegos. 

7.2.1.4  -   Métodos de tratamento dos dados 

Para além da taxa de mortalidade observada, deve ser determinada a taxa de mortalidade 

corrigida tendo em conta, a proporção de aves que morrem fora da área amostrada (com base em 

bibliografia), a taxa de remoção de cadáveres por necrófagos e a capacidade de detecção por 

parte do(s) observador(es) tal como indicado no relatório não publicado sobre o Impacte das Linhas 

de Muito Alta Tensão na Avifauna em Portugal (Infante et al. 2005). Estes factores de correcção 

devem ser obtidos no âmbito deste estudo através de experiências efectuadas no local durante o 

primeiro ano de monitorização, tendo em conta possíveis variações sazonais e diferentes dimensões 

das espécies presentes. 

Taxa de remoção de cadáveres: determinada através da monitorização do tempo de 

permanência de cadáveres de aves domésticas colocados sob a linha. A taxa de remoção deve ser 

determinada para três classes de tamanho e todas as aves colocadas deverão ter penas, sendo 

aconselhável a utilização de perdizes ou codornizes. A utilização de cada tipo de ave doméstica deve 

ter em conta os tamanhos médios das aves selvagens que ocorrem na área de estudo, sendo sempre 

necessário recorrer a aves muito jovens (dias ou semanas de vida) para a representação dos 

passeriformes mais pequenos. Os cadáveres deverão ser colocados a uma distância suficiente para 
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que não sejam facilmente detectados entre si (pelo menos de 300) e de forma a maximizar o tamanho 

da amostra, distribuindo-os por todos os habitat presentes. Os locais devem ser assinalados de forma 

inequívoca (pedras ou outras referências do local) e visitados após quarenta e oito horas, dez dias e 

duas semanas. A taxa de remoção deve ser determinada para cada época do ano. 

Capacidade de detecção: determinada através da percentagem de aves domésticas (das três 

classes de tamanho) colocadas por um observador e detectadas por um segundo observador. Os 

locais devem ser assinalados de forma inequívoca e o tempo de procura deve ser semelhante ao 

dispendido habitualmente na prospecção de cadáveres vítimas de colisão. A capacidade de detecção 

de cadáveres deve ser determinada para cada época do ano, cobrindo os diferentes tipos de habitat. 

A observação dos movimentos de aves que atravessam a linha permitirão determinar a taxa de 

atravessamento mensal, ao longo do ano de prospecção de cadáveres, e descrever a forma como as 

aves atravessam este obstáculo, possibilitando uma análise mais detalhada das variações 

observadas na detectabilidade dos cadáveres. 

Os resultados dos censos de aves devem ser comparados com a mortalidade observada por 

forma a contribuir para a compreensão da influência da abundância relativa na incidência da 

mortalidade por colisão. 

Os dados recolhidos para os quirópteros serão analisados no sentido de construir um mapa de 

utilização do território amostrado. 

7.2.1.5  -  Critérios de avaliação dos dados 

O impacte da linha nas aves, ao nível da mortalidade por colisão, deverá ser avaliado tendo em 

conta a dimensão das populações locais e nacionais, especialmente das espécies mais sensíveis. 

Caso se verifique uma mortalidade diferencial por sexo ou idade, devem ser avaliados os seus 

impactes nas populações. 

7.2.1.6  -  Tipos de medidas de gestão ambiental 

Caso se verifiquem valores de mortalidade elevados devem ser equacionadas medidas 

preventivas e/ ou minimizadoras adicionais às já implementadas. A implementação destas medidas 

pode ser efectuada logo após o primeiro ano de amostragem e a sua eficácia deve ser testada com 

pelo menos dois anos de monitorização. 
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7.2.1.7  -  Periodicidade dos relatórios de monitorização 

A periodicidade dos relatórios de monitorização será estabelecida, em fase de adjudicação, 

com a empresa consultora responsável pela sua elaboração. Os relatórios de monitorização deverão 

ser entregues pela REN, SA anualmente ao Instituto do Ambiente. 

7.2.1.8  -  Critérios de revisão 

Após o 1º ano de monitorização deve ser avaliada a necessidade da alteração dos métodos 

utilizados (periodicidade das amostragens, área de prospecção, etc.). 
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8  -  LACUNAS DE CONHECIMENTO 
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 Durante a fase de prospecção arqueológica sistemática do traçado da Linha de Muito 

Alta Tensão a visibilidade do solo foi dificultada pela densidade do coberto vegetal em 

diversos trechos do corredor em análise (ver Anexo E3 do Volume 4 - Anexos Técnicos). 
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9  -  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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9.1  -  SÍNTESE CONCLUSIVA  

9.1.1  -  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresentam-se os principais impactes de cada descritor analisado ao longo 

deste EIA, os quais se sintetizam nos respectivos quadros-síntese apresentados no final deste 

subcapítulo. Estes quadros reúnem ainda as principais medidas de minimização recomendadas para 

cada descritor ambiental e em cada situação concreta. 

9.1.2  -  FACTORES FÍSICOS 

9.1.2.1  -  Clima 

Dadas as características do projecto em análise, não se prevê que o mesmo induza impactes sobre 

este descritor.  

9.1.2.2  -  Geologia e Geomorfologia 

Relativamente à construção da nova linha, as principais actividades susceptíveis de induzir 

impactes sobre a geologia e geomorfologia são as escavações necessárias para a fundação das 

bases dos apoios. Os volumes de escavação e de betão das fundações dos apoios neste projecto 

totalizam cerca de 6.380 m3 e 1.598 m3, respectivamente. O volume de terras sobrantes é de 

aproximadamente 4.782 m3. Tendencialmente, estas terras serão espalhadas junto dos apoios, sendo 

as restantes conduzidas a depósitos adequados. 

Refira-se que sempre que possível serão utilizados ou melhorados acessos existentes, pelo 

que a abertura de novos acessos será efectuada apenas se estritamente necessário. Apesar de a 

área atravessada apresentar uma rede de vias rodoviárias pouco complexa, não se prevê a abertura 

de grande número de acessos para aceder aos locais de implantação dos apoios.  

No Projecto de Execução foram desenvolvidas medidas específicas para minimizar os impactes 

sobre a geomorfologia/geologia, pelo que os impactes negativos resultantes são muito pouco 

significativos.  

No caso de uma eventual desactivação da linha em estudo, a principal acção indutora de 

impactes negativos sobre este descritor é a desmontagem dos apoios e respectivas fundações. No 

entanto, prevê-se que o impacte será muito pouco significativo, já que deverá ser efectuada apenas 

até uma certa profundidade e que as depressões criadas pela remoção dos maciços serão depois 

cobertas com terra de forma a repor a superfície natural do terreno. 
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9.1.2.3  -  Solos e RAN 

A construção dos apoios da linha eléctrica projectada provocará impactes muito reduzidos nos 

solos de aptidão agrícola, designadamente Fluvissolos. 

Na fase de construção, serão produzidos impactes negativos muito reduzidos, devido à 

implantação de 18 apoios em solos de aptidão agrícola moderada/marginal e apenas 1 apoio em área 

da Reserva Agrícola Nacional.  

Nos locais de declives muito acentuados, poderão ser incrementados os riscos de erosão, 

devido à construção das fundações dos apoios. No entanto, preconizam-se algumas medidas de 

minimização, pelo que se prevê que não ocorrerão situações graves a este nível. 

Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de novos impactes nos solos. 

9.1.2.4  -  Recursos Hídricos 

Durante a fase de construção de uma Linha, as acções potencialmente geradoras de impactes 

nos cursos de água superficiais são a instalação de estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de 

terraplenagem, incluindo desmatação, escavações para fundação dos apoios, abertura de novos 

acessos e a ocupação temporária ou definitiva de leitos de cheia. 

Da análise efectuada verificou-se que o traçado intercepta algumas áreas pertencentes à 

Reserva Ecológica Nacional (REN), nomeadamente áreas de risco de erosão, cabeceiras de linhas 

de água e áreas de máxima infiltração. Na projecção dos apoios da linha teve-se em consideração os 

locais que permitiam o maior afastamento das linhas de água, de modo a evitar a interferência com 

os respectivos leitos de cheia. Nas zonas de cabeceiras de linhas de água e áreas de máxima 

infiltração, tendo em consideração que os apoios necessitam de uma escavação pouco relevante, 

sendo a área impermeabilizada muito pequena, a interferência com o regime de 

escoamento/infiltração das massas de água superficiais e subterrâneas não é significativa.  

A fase de construção, poderá potenciar impactes no normal escoamento das linhas de água, 

principalmente durante a época das chuvas, sendo contudo um impacte temporário, reversível e 

pouco significativo. 

Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada pelo 

apoio da linha, não se perspectiva qualquer tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos 

aquíferos subterrâneos, quer ao nível da interferência com o sistema de drenagem superficial. 

No caso de uma eventual desactivação e desmontagem da Linha, considera-se que a única 

acção geradora de impactes na hidrologia da região será a circulação da maquinaria afecta à obra e a 
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desmontagem, total ou parcial dos apoios, podendo afectar o normal escoamento das linhas de água 

com o incremento de material particulado nas suas margens e leito.  

Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de construção, sendo considerados 

negativos, de magnitude reduzida, directos e reversíveis. 

Preconizou-se que durante a fase de construção e de desactivação da Linha, sejam adoptadas 

medidas que permitam a minimização dos impactes nos locais que se encontrem próximo das linhas 

de água. 

Assim, de um modo geral, tendo em consideração as características do projecto, prevê-se que 

o mesmo não induza impactes negativos significativos sobre este descritor.  

9.1.3  -  QUALIDADE DO AMBIENTE 

9.1.3.1  -  Qualidade da Água 

Dadas as características do projecto, considera-se que os impactes negativos na qualidade da 

água poderão ocorrer essencialmente durante a fase de construção da Linha, sendo muito pouco 

significativos, e reversíveis, decorrendo sobretudo das seguintes acções: 

 Desmatação, desarborização e saneamento de solos, uma vez que implicam a 

movimentação de maquinaria para a execução destas operações, com a consequente 

compactação dos solos. Prevê-se um impacte muito pouco significativo, e localizado. 

 Escavações das fundações dos apoios, que poderão, caso não sejam adoptadas as 

medidas correctas, proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o 

consequente arrastamento de material particulado para as linhas de água existentes nas 

proximidades (considerando o curto espaço de tempo entre a remoção destas terras e a sua 

recolocação para o recobrimento e a modelação da área dos apoios, este impacte pode ser 

considerado de muito reduzido significado, localizado e de muito pequena probabilidade de 

ocorrência). 

Na fase de exploração da Linha os únicos impactes expectáveis estão relacionados com a 

contaminação das águas pluviais devido à degradação do equipamento (apoios e condutores) e a 

eventuais operações de manutenção dos isoladores. Estes impactes são negativos, muito pouco 

significativos. 

No caso de uma eventual desactivação e desmontagem da Linha, considera-se que a única 

acção geradora de impactes na qualidade da água será a desmontagem, total ou parcial, dos 

maciços, podendo gerar um ligeiro acréscimo de material particulado, que poderá atingir as linhas de 

água. Este impacte é considerado negativo, muito pouco significativo, directo e reversível.  
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9.1.3.2  -  Qualidade do Ar 

Com base na análise desenvolvida verificou-se que durante a fase de construção da Linha é 

expectável que haja um ligeiro acréscimo do nível de poeiras, partículas e poluentes atmosféricos, 

devido em particular à operação e circulação de veículos e máquinas afectos à obra (especialmente 

em áreas não pavimentadas), à remoção de terras para execução das fundações dos apoios e à 

abertura de novos acessos. Contudo estes impactes embora negativos consideram-se pouco 

significativos, atendendo ao seu carácter temporário e localizado, sendo na sua maioria passíveis de 

minimização mediante a adopção das medidas preconizadas neste estudo. 

Durante a fase de exploração da Linha, não são expectáveis impactes negativos na qualidade 

do ar.  

Durante a eventual fase de desactivação e desmontagem da Linha, é de prever que os impactes 

surtidos na qualidade do ar sejam em tudo idênticos aos já anteriormente descritos para a fase de 

construção. É assim de prever que haja um aumento da emissão de poeiras derivado das operações de 

desmonte das estruturas de suporte. No entanto, será muito localizada a área envolvente aos diferentes 

apoios existentes, manifestando-se num impacte negativo muito localizado, cingindo-se ao local do 

desmonte, de reduzido significado, temporário e reversível.  

9.1.3.3  -  Ambiente Sonoro 

Na fase de construção são essencialmente as operações na execução das fundações dos 

apoios que empregam equipamento e maquinaria ruidosa. Estas fontes sonoras, para além de 

temporárias, restringem-se ao período diurno. 

As previsões do LAeq ambiente demonstram que, durante o período diurno, o ambiente sonoro 

junto de receptores localizados a menos de 400 metros dos apoios será superior ao LAeq de 

referência, sendo os impactes gerados pelas actividades de construção classificado como negativos, 

embora pouco significativos e temporários. 

Na fase de exploração, o ambiente sonoro pode ser afectado por fenómenos de natureza 

eléctrica (efeito coroa) e aerodinâmica, associados à própria linha de muito alta tensão. Esta fonte 

sonora, uma vez que tem carácter permanente, tem de respeitar o critério de exposição máxima e o 

critério de incomodidade do RLPS. 

A operação da linha incrementa, em todos os receptores sensíveis identificados, os níveis de 

ruído ambiente durante o período nocturno, prevendo-se impactes negativos durante o seu 

funcionamento. 
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Os níveis de ruído ambiente junto dos receptores sensíveis a menos de 50 metros da linha 

serão sempre inferiores a 63 dB(A), no período diurno-entardecer-nocturno, e a 53 dB(A), no período 

nocturno, verificando-se o cumprimento do critério de exposição máxima, para locais onde ainda não 

se verifica a classificação de zonas sensíveis e mistas. Nas situações em que se aplica o critério de 

incomodidade, a diferença entre o ruído residual e o ruído ambiente resultante será, junto de todos os 

receptores sensíveis, inferior a 5 dB(A), no período diurno, inferior a 4 dB(A), no período do 

entardecer e inferior a 3 dB(A) no período nocturno, verificando-se o seu cumprimento. 

Deste modo, conclui-se que o funcionamento da linha poderá ter efeitos negativos sobre o 

ruído ambiente, em particular no período nocturno, mas não afecta significativamente os receptores 

sensíveis localizados na sua envolvente. 

9.1.3.4  -  Gestão de Resíduos 

Tendo em consideração que a REN, SA, apresenta actualmente um Sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, e muito concretamente uma metodologia para a 

Gestão de Resíduos Industriais em Obras da REN, SA, considera-se que a gestão de resíduos das 

fases de construção, exploração e desactivação não irá apresentar impactes relevantes, devendo 

cumprir-se a legislação em vigor e as medidas indicadas no presente Estudo de Impacte Ambiental. 

9.1.4  -  SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Tendo em conta as características da infra-estrutura em estudo e os valores naturais presentes 

prevê-se que o impacte mais significativo será a mortalidade de aves por colisão na fase de 

exploração. Na fase de construção poderão ocorrer alguns impactes moderadamente significativos 

como a perturbação humana e a mortalidade por atropelamento. Estes impactes poderão ser 

mitigados através da sensibilização ambiental do pessoal afecto à obra e de uma adequada 

programação, a nível temporal e espacial, dos trabalhos a desenvolver. A sinalização da linha após a 

sua implementação, nos locais onde ocorrem espécies de elevada sensibilidade à colisão ou onde 

existem habitats que são utilizados por espécies com estatutos de ameaça e com sensibilidade de 

colisão intermédia, permitirá minimizar a mortalidade por colisão.  

No que à flora e vegetação se refere, os impactes negativos decorrerão principalmente na fase 

de construção podendo ser facilmente limitados a través da sensibilização do pessoal, chamando a 

atenção para evitar, sempre que possível, o corte de espécies arbóreas autóctones, nomeadamente 

carvalhos, azinheiras e sobreiros. Estes cuidados não se limitarão as manchas correspondentes aos 

habitats da Directiva (Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 8210, Florestas 

aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (91EO), Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e 

Quercus canariensis (9240), Carvalhos galaico-portugueses de Quercus pyrenaica (9230, )Florestas 
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de Castanea sativa (9260), Florestas de Quercus suber (9330) e Florestas de Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia (9340)), mas também aos exemplares destas espécies que ocorram de forma isolada. 

Os impactes gerados durante a fase de desactivação da linha serão semelhantes aos da fase 

de construção. 

9.1.5  -  PATRIMÓNIO CULTURAL 

Foram identificados apenas 15 elementos patrimoniais no corredor em estudo não se prevendo 

a afectação directa de nenhum, embora 5 possam ser indirectamente afectados pela implantação da 

LMAT, quer pela alteração da sua envolvente paisagística, quer decorrente da circulação de 

maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade. 

É essencial que as medidas minimizadoras sejam rigorosamente postas em prática. Assim, o 

acompanhamento arqueológico dos trabalhos deverá ser sistemático e presencial em todas as fases 

que envolvam a marcação dos apoios, a execução de fundações e a selecção e/ou abertura de 

acessos à obra, assim como nas fases de decapagem, desmatação e revolvimento de solos, de 

forma a garantir a salvaguarda da integridade dos elementos existentes na sua proximidade. 

Algumas medidas de minimização específicas deverão ser postas em prática visando a 

salvaguarda da integridade física dos elementos patrimoniais. Deste modo, e dada a proximidade de 

alguns elementos em relação ao local de implantação de apoios e aos potenciais caminhos de 

acesso, recomendou-se a sua vedação e a proibição de depositar materiais da obra na sua 

proximidade (elementos patrimoniais n.º 6, 7 e 8). 

Reforçou-se ainda a necessidade do arqueólogo que realizará o acompanhamento da obra ter 

uma especial atenção durante a colocação dos apoios 1 e 50 dada a proximidade de testemunhos 

arqueológicos (Elementos patrimoniais n.º 1 e 6).  

Para além destas medidas recomendou-se ainda a realização de uma memória histórica dos 

elementos n.º 6, 7, 8 e 14 dado que a envolvente paisagística será alterada. Essa memória deverá 

incluir um registo documental, fotográfico e cartográfico.  

Finalmente recomendou-se a proibição de passagem de maquinaria pesada sobre a via 

calcetada identificada (Elemento Patrimonial n.º 7) 

Em relação aos elementos patrimoniais n.º 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, em virtude da sua 

distância em relação à linha, não sofrerão qualquer tipo de impacte directo ou indirecto. 
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9.1.6  -  PAISAGEM 

Relativamente à fase de construção considera-se a ocorrência de impactes negativos que pelo 

seu carácter temporário e minimizável se poderão considerar muito pouco significativos, os quais 

decorrerão essencialmente da Instalação dos estaleiros/parques de materiais, da desmatação e 

desflorestação a executar na zona de implantação dos apoios e na sua envolvente próxima e da 

abertura de novos caminhos. 

Será durante a fase de exploração que os impactes ao nível da paisagem apresentarão maior 

significado. Contudo, da análise efectuada verifica-se que a LMAT não será visível em grande parte 

do seu traçado. De facto, dos 170 apoios da LMAT em estudo, verifica-se que apenas 36 serão 

visíveis de algum dos aglomerados seleccionados para a análise de visibilidades, embora se 

considere a possibilidade de se observarem mais alguns a partir das vias rodoviárias próximas e/ou 

sobrepassadas pela linha, situação que se considera de menor impacte dado que não constituem 

locais de permanência, como os povoados urbanos. Deste modo, considera-se que esta infra-

estrutura, globalmente, não induzirá um impacte visual muito significativo na paisagem, embora em 

alguns locais mais sensíveis esta possa constituir uma intrusão visual com relevância. 

Assim, considera-se que as áreas mais sensíveis em termos visuais, se situam na parte inicial 

da linha, que atravessa uma área mais aberta e exposta entre o ribeiro de Camporez e ribeira 

Sabugueira, bem como as áreas que medeiam as ribeiras de Pêra, Mega Fundeira, do Amioso, do 

Sinhel e rios Ceira e Alva, embora com pouca nitidez uma vez que o coberto vegetal existente serve 

de barreira visual aos aglomerados existentes na envolvente, diminuindo o impacte, não havendo 

assim nenhum aglomerado a destacar a partir do qual a linha seja mais visível e em elevada 

extensão. 

Dado que não se considera viável e desejável a implementação de um projecto de integração 

paisagística para uma infra-estrutura como a presentemente em análise, as medidas de minimização 

preconizadas incidirão essencialmente sobre os locais intervencionados durante a obra, visando a 

sua recuperação paisagística. Estas medidas passam pela: 1) utilização sempre que possível, de 

caminhos preexistentes para aceder aos locais da obra devendo-se, nesta impossibilidade, reduzir-se 

ao mínimo a sua largura, e a dimensão dos taludes a realizar, evitando o corte de vegetação e 

repondo a situação inicial no final da obra; 2) localização dos estaleiros e infra-estruturas necessárias 

à execução da obra, em zonas que não impliquem a destruição de vegetação arbórea com interesse 

botânico e/ou paisagístico, e 3) reposição da situação actual no caso da afectação de áreas agrícolas 

ou de outro tipo de cobertura vegetal, a acordar com o proprietário dos terrenos. Acresce que na 

eventualidade de vir a ser necessário remover terras, estas deverão ser conduzidas obrigatoriamente 

a vazadouro autorizado, ou em alternativa espalhadas no terreno de acordo com o proprietário. 
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9.1.7  -  USO DO SOLO, ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

Os principais instrumentos de gestão do território considerados para análise deste projecto 

foram os PDM dos concelhos atravessados pelo traçado, apresentando-se este território como pouco 

condicionado em relação à construção e exploração da linha. 

Grande parte das áreas atravessadas correspondem a áreas de matos e floresta, ocorrendo 

apenas algumas bolsas de terrenos com potencial e aproveitamento agrícola (sequeiro e olival). 

Somente um dos apoios, o P1, se situa em área integrante da RAN, não se verificando nunhum 

apoio sobre mancha de REN considerada como potencialmente sensível a esta ocupação (zona de 

leito de cheia). 

A linha intersecta ou bordeja alguns perímetros urbanos, embora nem todos como estejam 

instituídos ao nível do PDM, nomeadamente em Vale de Lameira, Roda Fundeira, Salgado, Adcasal e 

Pracerias, mas são cumpridos todos os requisitos de segurança estabelecidos para estas situações. 

Não ocorrem ao longo do traçado servidões que sejam interferidas pelo projecto, 

nomeadamente servidões aeronáuticas, áreas de salvaguarda a pontos de tomada de água para 

combate a incêndios ou pedreiras. 

Existe uma extensa área objecto de pedido de prospecção e pesquisa de minerais que é 

atravessada pela parte inicial da linha, até ao apoio P25, mas este impacte apresenta-se com pouco 

significado, não pondo em causa a continuação dessas pesquisas. 

Pode dizer-se que na perspectiva do uso do solo, ordenamento e gestão do território, os 

impactes esperados com maior significado, quer na fase de construção quer na fase de exploração 

da linha, se relacionam com o estabelecimento de uma faixa de protecção à linha, com 45 m de 

largura, que terá maior relevo ao longo das áreas de floresta de produção, limitando aí a exploração 

de eucalipto e pinheiro bravo. 

9.1.8  -  COMPONENTE SOCIAL 

O conjunto de concelhos atravessado pelo traçado da linha apresenta características 

sensivelmente homogéneas, predominando os terrenos de montanha, escassamente povoado, com 

aglomerados de pequena dimensão e baixa densidade populacional. 

Predominam as áreas de matos e de floresta de produção, de eucalipto e pinheiro bravo, com  

algumas bolsas de terrenos agrícolas, em particular nos terrenos mais aplanados na proximidade dos 

locais das subestações de Penela e de Tábua e junto a alguns vales com melhores terrenos. A 

construção e presença da linha não originará impactes significativos sobre estes usos do território. 
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Os impactes potencialmente mais significativos ligam-se à passagem do traçado sobre ou junto 

a alguns aglomerados urbanos, nomeadamente em Vale de Lameira, Roda Fundeira, Salgado, 

Adcasal e Pracerias. Embora se evite a sobrepassagem directa de habitações e sejam cumpridos 

todos os requisitos de segurança estabelecidos para estas situações, esta passagem constitui um 

impacte que decorre da intromissão visual desta infra-estrutura, do aumento da percepção do risco 

sobre as populações e dos incómodos gerados na fase de construção. 

Não haverá impactes significativos sobre outros usos sociais do território, quer na componente 

socioeconómica quer na vertente sociocultural, nem interferência significativa sobre os equipamentos 

e infra-estruturas existentes. 

9.1.9  -  QUADROS SÍNTESE DE IMPACTES 

Apresentam-se seguidamente os quadros síntese de impactes sobre os vários descritores 

ambientais analisados. É indicada a localização de cada impacte, bem como a sua classificação e 

fase de ocorrência. São ainda referidas as respectivas medidas de minimização. 

No que respeita à classificação dos impactes, foram considerados os parâmetros mencionados 

no capítulo 1.3, os quais são apresentados pela seguinte ordem: 

 Tipo de incidência – negativos e positivos; 

 Efeito – directo e indirecto; 

 Duração – instantâneos (reduzidos), médios e permanentes; 

 Intensidade – reduzidos, moderados e elevados; 

 Escala (âmbito espacial) - pontual, confinados à instalação ou não confinados; 

 Probabilidade de ocorrência -  remota, pontual, contínua; 

 Detecção – com meios humanos, com recurso a meios simples ou com recurso a meios 

sofisticados; 

 Capacidade de resposta – imediata, não imediata, inexistente ou remota; 

 Reversibilidade – mitigáveis, reversíveis e irreversíveis. 

A classificação quantitativa considerou os seguintes valores, consoante a classificação: 

Duração Intensidade Escala Prob. de 
ocorrência Detecção Cap. de 

resposta Reversibilidade Valor 

Instantânea Reduzida Pontual Remota Meios 
humanos Imediata Reversível 1 

Média Moderada Confinado à 
instalação Pontual Meios 

simples 
Não 

imediata Mitigável 3 

Permanente Elevada Não confinado Contínua Meios 
sofisticados 

Inexistente 
ou remota Irreversível 5 
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No que respeita à significância, os impactes são classificados não significativos, 
moderadamente significativos e significativos, apresentando-se a negrito no final da coluna 

respeitante à classificação do impacte. A classificação quanto à significância é atribuída a partir da 

soma dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados: 

 Impactes positivos (considerando a duração, intensidade, escala e probabilidade de 

ocorrência): 

- Significativos – quando a pontuação ultrapassa os 17 valores; 

- Moderadamente significativos – quando a pontuação se situa entre os 11 e os 17 
valores; 

- Não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 11 valores.  

 Impactes Negativos (considerando todos os parâmetros): 

- Significativos – quando a pontuação ultrapassa os 22 valores; 

- Moderadamente significativos – quando a pontuação se situa entre os 19 e os 22 

valores; 

- Não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 19 valores.  
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Quadro 9.1 - Quadro Síntese de Impactes. Factores Físicos 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
- Escavações 

necessárias para a 
fundação das bases 
dos apoios 

- Alteração da topografia 
- Volume de terras 

sobrantes  

- Negativo 
- Directo 
- Instantâneo 
- Reduzido 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Inexistente 
- Mitigável 
- Não 

Significativo 

- Construção 

- Atravessamento de 
áreas concedidas ou 
em vias de concessão 
para prospecção e 
pesquisa de recursos 
minerais 

- Condiciona a eventual 
exploração no futuro de 
locais a grande 
proximidade da LMAT 

- Negativo 
- Indirecto 
- Instantâneo 
- Reduzido 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

simples 
- Inexistente 
- Mitigável 
- Não 

Significativo 

- Exploração 

- Recomenda-se que as terras sobrantes 
das escavações necessárias à 
implantação dos apoios da linha sejam 
utilizadas para cobertura de depressões 
existentes nas propriedades, de acordo 
com o proprietário, ou deverão ser 
conduzidas a vazadouros licenciados. 

- De referir, igualmente, que sempre que 
seja necessário recorrer à utilização de 
explosivos, dever-se-á ter em conta a 
legislação em vigor referente à utilização 
de substâncias explosivas e a Norma 
Portuguesa, NP 2074 . 

SOLOS 
- Apoios 1, 9, 144 a 148, 

155 e 161 a 170 
- Degradação da 

qualidade e redução da 
área de solos com 
aptidão agrícola, devido 
à construção dos 
maciços de betão. 

- Negativo 
- Directo 
- Médio 
- Reduzido 
- Confinado 
- Pontual 
- Com meios 

simples 
- Não imediata 
- Mitigável 
- Não 

significativo 

- Construção 

- Geral - Incremento dos riscos 
de erosão do solo 
devido à abertura de 
fundações dos apoios e 
dos acessos provisórios 
aos locais da obra, em 
áreas declivosas. 

- Negativo 
- Directo 
- Médio 
- Reduzido 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

simples 
- Não imediata 
- Mitigável 
- Não 

significativo 

- Construção 

- Apoio 1 
- Ocupação de 400 m2 

de área da RAN para 
construção do maciço 
do referido apoio, 
permanecendo apenas 
37,54 m2 na fase de 
exploração. 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Reduzido 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

Humanos 
- Não imediata 
- Mitigável 
- Não 

significativo 

- Construção 
- Exploração 
 

- Na abertura das fundações para a 
construção dos maciços dos apoios, 
quando situados em solos com alguma 
profundidade, deverá ser reservada a 
camada superficial do solo, para posterior 
cobertura. Esta medida assume alguma 
importância no caso dos apoios 1 e 9, e 
entre Secarias e Côja (apoios nºs 144 a 
148), junto a Meda de Mouros (apoio nº 
155) e entre Pinheiro de Côja e Espariz 
(apoios nºs 161 a 170), para defesa dos 
solos de aptidão agrícola. Na zona destes 
apoios, as terras excedentes 
provenientes das camadas inferiores não 
deverão ser espalhadas sobre o solo. 

- Evitar a realização de movimentações de 
terras nos períodos de maior 
pluviosidade; 

- Reduzir ao mínimo as movimentações de 
terras para os acessos provisórios aos 
locais da obra, e efectuar a recuperação 
no final dos trabalhos; 

- Evitar a deposição dos materiais de 
escavação em pendentes acentuadas; 

- No final, proceder à regularização do 
terreno em volta dos aoios, para que a 
vegetação recupere mais rapidamente. 

- Desviar as águas de escorrência 
superficial do local da obra; 

- Utilização preferencial de caminhos já 
existentes; 

- Localização de estaleiros e depósitos de 
materiais fora da RAN;  

- Os acessos provisórios deverão ter a 
menor extensão possível em áreas da 
RAN; 

- Após a conclusão dos trabalhos, os solos 
afectados deverão ser recuperados por 
meio de uma gradagem. 
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Quadro 9.1 - Quadro Síntese de Impactes. Factores Físicos 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  
RECURSOS HIDRICOS 
- Actividades de 

implantação dos 
apoios 

- Abertura de novos 
acessos 

- Desmatação e 
desarborização, para a 
movimentação de 
maquinaria, com o 
consequente aumento 
da erosão do solo, 
favorecendo o 
escoamento à 
infiltração  

- Assoreamento das 
linhas de água 

- Terraplenagens, que 
poderão aumentar 
fenómenos pontuais de 
erosão 

- Negativo 
- Directo 
- Médio 
- Reduzida 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

sofisticados 
- Não imediata 
- Mitigável 
 
- Não 

significativo 

- Apoios 35-38, 56, 92, 
93, 116-119, 161, 162, 
163 localizados em 
cabeceiras de linhas 
de água 

- Interferência com o 
regime de 
escoamento/infiltração 
das massas de água 
superficiais e 
subterrâneas 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Reduzida 
- Pontual 
- Contínuo 
- Com meios 

sofisticados 
- Inexistente ou 

remota 
- Irreversível 
 
- Não 

significativo 
- Apoios 49 e 50 

localizados em áreas 
de máxima infiltração 

- Interferência com o 
regime de 
escoamento/infiltração 
das massas de água 
superficiais e 
subterrâneas 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Reduzida 
- Pontual 
- Contínuo 
- Com meios 

sofisticados 
- Inexistente ou 

remota  
- irreversível 
 
- Não 

significativo 
- Implantação do 

estaleiro e parque de 
máquinas 

- Impermeabilização dos 
solos 

- Negativo 
- Directo 
- Média 
- Reduzida 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Imediata 
- Reversível 
 
- Não 

significativo 

- Construção - A abertura de novos acessos, deverá ser 
efectuada de modo a minimizar 
movimentações de terras. Os acessos 
abertos que não tenham utilidade 
posterior devem ser desactivados, 
procedendo-se à reposição da situação 
anterior. 

- Relativamente aos locais onde irão ser 
colocadas as terras sobrantes, 
recomenda-se que estes não deverão ser 
localizados a menos de 50 m das linhas 
de água e nunca em zonas de leito de 
cheias. 

- Durante as movimentações de terras 
deverão ser adoptados cuidados 
especiais para que se minimize a erosão 
do solo e o assoreamento das linhas de 
água. 

- Após a conclusão dos trabalhos de 
construção, todos os locais do estaleiro e 
zonas de trabalho deverão ser 
meticulosamente limpos devido à 
impossibilidade de permanência de 
materiais, que potenciam a 
impermeabilização do solo e o 
assoreamento das linhas de água. 
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Quadro 9.2 - Quadro Síntese de Impactes. Qualidade do Ambiente 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos 
Impactes Negativos e de 

Potenciação dos Impactes 
Positivos  

QUALIDADE DA ÁGUA 
- Estaleiro - Instalação e operação dos 

estaleiros e parque de 
máquinas 

- Negativo 
- Directo 
- Média 
- Reduzida 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

simples 
- Imediata 
- Reversível 
 
- Não 

significativo 
 

- Construção - Os estaleiros deverão possuir, em 
função das condições locais, fossas 
sépticas estanques para as águas 
residuais por ele produzidas, quando 
não for possível efectuar a ligação à 
rede de saneamento local; 

- Na plataforma de implementação dos 
estaleiros será executada uma rede de 
drenagem periférica; 

- A abertura de novos acessos deve ser 
efectuada de modo a minimizar 
movimentações de terras. Os acessos 
abertos que não tenham utilidade 
posterior devem ser desactivados, 
procedendo-se à reposição da situação 
anterior; 

- No caso em que os apoios sejam 
implementados em zonas de declive 
elevado (superior a 8%), deverá 
proceder-se à drenagem periférica na 
área de trabalho; 

- As terras de escavação, geralmente 
espalhadas em torno dos apoios, não 
deverão ser armazenadas a menos de 
50 m das linhas de água e nunca em 
zonas de cheia, devendo ser evitadas 
áreas de máxima infiltração; 

- Após a conclusão dos trabalhos de 
construção, todos os locais do estaleiro 
e zonas de trabalho deverão ser 
meticulosamente limpos devido à 
impossibilidade de permanência de 
materiais que, mesmo em baixas 
concentrações, podem comprometer, a 
longo prazo, a qualidade da água das 
linhas de água existentes na zona. 

QUALIDADE DO AR 
- Imediata vizinhança da 

área de implantação 
dos apoios, caminhos 
de acesso e estaleiro  

- Aumento do nível de 
poeiras em suspensão 

- Libertação de poeiras e 
poluentes atmosféricos 
provocados pela 
maquinaria em circulação 

- Negativo 
- Directo 
- Instantânea 
- Reduzida 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Imediata 
- Reversível 
 
- Não 

significativo 

- Construção - Adequada manutenção dos veículos e 
equipamentos utilizados, de forma a 
reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos; 

- Proceder ao eventual transporte de 
materiais pulverulentos sempre com 
cobertura de carga. 

 

AMBIENTE SONORO 
- Envolvente da linha de 

muito alta tensão até 
400 metros 

- Ruído resultante das 
operações e maquinaria 
afecta à construção da 
linha de muito alta 
tensão 

- Negativo 
- Directo 
- Médio 
- Moderado 
- Confinado 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Reversível 
 
- Não 

significativo 

- Construção - Cumprimento dos regulamentos 
relativos ao período de execução de 
actividades ruidosas temporárias 
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Quadro 9.2 - Quadro Síntese de Impactes. Qualidade do Ambiente 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos 
Impactes Negativos e de 

Potenciação dos Impactes 
Positivos  

- Vãos 28-29, 81-82, 89-
90 e 117-118 

- Ruído resultante de 
fenómenos de natureza 
eléctrica e aerodinâmica 
associados ao 
funcionamento da linha 
de muito alta tensão 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Reduzida 
- Confinado 
- Pontual 
- Com meios simples 
- Não imediata 
- Reversível 
 
- Não 

significativo 

- Exploração - Cumprimento dos regulamentos 
relativos ao período de execução de 
actividades ruidosas permanentes 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
- Ao longo da Linha - Geração de resíduos 

decorrentes da 
desmatação e limpeza do 
terreno; da instalação e 
operação do estaleiro; da 
construção de acessos; 
da construção dos 
maciços de fundação dos 
apoios; da montagem das 
bases e betonagem e da 
operação de máquinas, 
equipamentos e veículos 
afectos à obra. 

- Negativo 
- Indirecto 
- Médios 
- Reduzida 
- Não confinado 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Mitigável 
 
- Não 

significativo 

- Construção - Responsabilização do empreiteiro pela 
gestão e transporte de resíduos gerados no 
estaleiro e frentes de obra de acordo com a 
metodologia adoptada no Sistema Integrado 
de Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança (SIGQAS) da REN, S.A, e em 
particular na ET-003 Gestão de Resíduos 
Industriais em Obras da REN, SA. 

- Delimitação na obra de um local para o 
armazenamento adequado dos diversos 
tipos de resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para posterior 
valorização/eliminação em instalações 
licenciadas; 

- A área destinada à armazenagem 
temporária deverá estar dimensionada de 
modo a permitir dar resposta a eventuais 
situações de falha no sistema de recolha e 
transporte; 

- Cada operação de gestão de resíduos 
deverá ser registada pelo responsável pela 
gestão ambiental da empreitada, em 
impresso próprio para o registo de 
operações de gestão de resíduos, no qual 
constará a quantidade e tipo de resíduos; 

- As embalagens, materiais filtrantes e 
absorventes não contaminados devem ser 
geridos como Resíduos Sólidos Urbanos e 
separados na fonte dos materiais 
contaminados; 

- Deposição dos resíduos produzidos no estaleiro 
(escritórios, cantinas e alojamentos) equiparáveis 
a resíduos sólidos urbanos (RSU) em contentores 
especificamente destinados para o efeito (1100 L 
de capacidade) e assegurada a recolha; 

- Os RSU deverão ser armazenados em ecopontos 
de acordo com as suas características físicas e 
químicas, distribuídos por quatro fileiras (vidro, 
papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos 
não recicláveis). 
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Quadro 9.3 - Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  
FLORA E VEGETAÇÃO 

- Afectação das manchas 
florestais (habitats 9230, 
9240, 9260, 9330, 9340) 

- Negativo 
- Directo 
- Médio 
- Reduzido 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Mitigável 
 
- Não 

significativo 

- Construção 

- Interferência com os 
habitats ligados ao meio 
aquático, 
nomeadamente habitats 
91E0. 

- Negativo 
- Directo 
- Médio 
- Reduzido 
- Confinado à 

instalação 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Mitigável 
 
- Não 

significativo 

- Construção 

- Interferência com 
habitats de ambientes 
rupícolas (habitats 8220) 

- Negativo 
- Directo 
- Médio 
- Reduzido 
- Confinado à 

instalação 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Mitigável 
 
- Não 

significativo 

- Construção 

- Alterações fisiológicas 
devido à acumulação de 
poeiras nas plantas 

- Negativo 
- Indirecto 
- Média 
- Reduzida 
- Não confinado 
- Pontual 
- Com meios simples 
- Não imediata 
- Reversível 
 
- Não 

significativo 

- Construção 

- Apoios, e Caminhos 
de Acesso 

- Alteração das 
características físico-
químicas do solo 

- Negativo 
- Indirecto 
- Média 
- Reduzida 
- Pontual 
- Remota 
- Com meios 

sofisticados 
- Não imediata 
- Mitigável 
- Não 

significativo 

- Construção 

- Antes do início da construção da LMAT e 
necessários caminhos de acesso, devem 
ser promovidas acções de sensibilização 
ambiental para os trabalhadores directa 
ou indirectamente envolvidos na obra. 
Devem ser informados acerca dos 
cuidados a ter durante o período em que 
estiverem no local, alertando para a 
necessidade de seguirem o Sistema de 
Gestão Ambiental da REN, S.A.; 

- Todo o processo de construção do 
projecto deve ser efectuado com o 
mínimo de impacte ecológico sobre a 
zona, ou seja, limitando ao mínimo as 
acções e área total de intervenção, de 
forma a preservar as comunidades 
vegetais aí presentes e evitar a 
perturbação das espécies faunísticas. É 
necessário assegurar que esta não seja 
superior à área definida em fase de 
projecto (ou seja, não serem criados 
novos acessos para além dos 
planeados); 

- As terras com qualidade resultantes das 
escavações devem ser separadas, para 
posterior recobrimento das fundações 
dos apoios contribuindo para a 
recuperação da vegetação nas zonas em 
que o solo foi exposto; 

- Dever-se-á evitar o derrame no solo de 
substâncias poluentes, como tintas, 
óleos, cimentos, combustíveis e outros 
produtos químicos; 

- Deve também ser impedido o 
fogueamento durante o Verão, uma vez 
que nesta época o risco de incêndio é 
mais elevado; 

- Sempre que se preveja o abate de 
carvalhos, castanheiros, azinheiras, 
sobreiros, e freixos, deve-se providenciar 
o seu transplante adequado ou a sua 
substituição de acordo com a legislação 
em vigor. 

- Após a conclusão dos trabalhos, dever-
se-á assegurar a remoção dos entulhos e 
de todos os resíduos resultantes das 
obras (embalagens plásticas e metálicas, 
armações, cofragens, entre outros). 
Todos estes materiais, assim como as 
terras resultantes das escavações, 
deverão ser transportados para locais 
destinados para esse fim, não devendo 
em hipótese alguma ser deixados na área 
de estudo. 

 
- No que se refere à flora e vegetação, deverão 

manter-se as árvores com interesse 
(nomeadamente azinheiras, carvalhos, 
sobreiros) que ocorrem sob a linha, garantindo 
as distâncias mínimas de segurança 
regulamentarmente definidas, devendo 
quando muito ser podadas às alturas 
adequadas. 

- Desmatação selectiva nas áreas de 
matagais, com o objectivo de preservar 
as espécies arbóreas, facilitando assim a 
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Quadro 9.3 - Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  
- Risco de incêndio, com 

consequente perda de 
habitat 

- Negativo 
- Indirecto 
- Média 
- Moderado 
- Não confinado 
- Remota 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Mitigável 
 
- Moderadamente 

significativo 

- Exploração sucessão ecológica natural e 
favorecendo a evolução das formações 
arbustivas para comunidades arbóreas. 

 
 

FAUNA 
- Alteração das 

características físico-
químicas das linhas de 
água que ocorrem na 
zona envolvente 

- Negativo 
- Indirecto 
- Média 
- Moderado 
- Pontual 
- Remoto 
- Com meios 

sofisticados 
- Imediata 
- Mitigável 
 
- Não 

significativo 

- Construção 
 

- Alteração do 
comportamento das 
espécies faunísticas 
induzida pela 
perturbação humana 
resultante das 
actividades afectas à 
obra 

- Negativo 
- Indirecto 
- Médio 
- Moderado 
- Confinados à 

instalação 
- Contínuos 
- Com meios simples 
- Não imediata 
- Reversível 

 
- Moderadamente 

Significativo 

- Construção 

- Aumento do risco de 
atropelamento de 
espécies de menor 
mobilidade, como os 
anfíbios e os répteis 

- Negativo 
- Indirecto 
- Médio 
- Moderado 
- Confinados à 

instalação 
- Pontuais 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Irreversível 
 
- Moderadamente 

Significativo 

- Construção 

- Zona dos apoios, 
estaleiro e caminhos 
de acesso  

- Atropelamento de 
espécies de menor 
mobilidade como os 
anfíbios e os répteis 

- Negativo 
- Indirecto 
- Instantâneo 
- Reduzido 
- Pontual 
- Remota 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Irreversível 

 
- Não 

significativo 

- Exploração 

- Igual ao referido para a Flora e vegetação 
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Quadro 9.3 - Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  
- Perturbação das 

espécies faunísticas 
induzida pela presença 
e funcionamento da 
linha 

- Negativo 
- Directo 
- Média? 
- Moderado? 
- Confinado à 

instalação? 
- Pontual? 
- Com meios simples 
- Não imediata 
- Reversível 
 
- A significância 

deste impacte é 
difícil 
determinar 
devido à falta 
de informação 

- Exploração 

- Mortalidade de aves por 
colisão 

- Negativo 
- Indirecto 
- Permanente 
- Moderado 
- Não confinados 
- Pontuais 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Irreversível 
 
- Significativo 

- Exploração 
 

 

- Em toda a extensão da 
linha 

- Mortalidade de morcegos 
por colisão 

- Negativo 
- Indirecto 
- Permanente 
- Reduzido 
- Pontual 
- Remota 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Irreversível 

 
- Não significativo 

- Exploração 

- Segundo as indicações da Comissão 
Técnica REN/ICN (Neves et. al. 2005), 
nos locais onde ocorrem aves 
ameaçadas de elevada sensibilidade à 
colisão deve ser aplicada sinalização de 
carácter Excepcional. Assim, tendo em 
conta a presença de um casal de 
cegonha-preta e outro de bufo-real nos 
Penedos de Góis, deve ser aplicada 
sinalização do tipo Excepcional1 a uma 
distância de 5km deste local – entre os 
apoios 76 e 101. Os vãos que 
atravessam os habitats matos e 
carvalhais (apoios 1-10; 37-44; 69-76; 
109-117; 120-137; 145-148) também 
devem ser sinalizados. Estes habitats são 
utilizados por espécies com estatutos de 
ameaça e com sensibilidade de colisão 
intermédia, pelo que deve ser aplicada 
sinalização Intensiva2. 
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Quadro 9.4 - Quadro Síntese de Impactes. Património Cultural 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos 
- Apoios n.º 1 a 170 
 

- Impacte sobre 
eventuais vestígios 
arqueológicos 
existentes no subsolo 

- Negativo 
- Directo 
- Instantâneo 
- Moderado 
- Confinado à 

instalação 
- Pontual 
- Meios 

humanos 
- Imediato 
- Mitigável 
 
- Não 

significativo  

- Construção - O acompanhamento das obras por um arqueólogo 
(por frente de trabalho, no caso das acções 
inerentes à realização do projecto não serem 
sequenciais mas sim simultâneas) durante a 
instalação de estaleiros (caso os estaleiros se 
venham a localizar em áreas que impliquem 
regularização de solos ou revolvimento de terras) e 
em todas as fases que envolvam revolvimento de 
solos (decapagem, desmatação, escavações e 
terraplanagens).  

- A prospecção sistemática prévia à fase de 
construção das áreas de instalação de estaleiros, 
áreas de depósitos e empréstimos de terras e 
caminhos de acesso que venham a ser eleitos, 
sempre que estas situações impliquem 
revolvimento de solos. Essa prospecção deverá ser 
realizada após a desmatação mecânica. 

- Reprospecção sistemática, após a desmatação das 
zonas de implantação dos apoios inseridos em 
áreas de reduzida visibilidade. 

- Elementos patrimoniais 
n.º 6, 7 e 8 

- Risco de destruição - Negativo 
- Indirecto 
- Instantâneo 
- Moderado 
- Não confinado 

à instalação 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- imediata 
- Irreversível 
 
- Não 

significativo 

- Construção - Vedação em relação à obra, a esta medida acresce 
que não se deverá realizar o depósito de materiais 
construtivos a menos de 50 metros destes locais. 

- Elemento patrimonial 
n.º 7 

- Risco de destruição - Negativo 
- Indirecto 
- Instantâneo 
- Moderado 
- Não confinado 

à instalação 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- imediata 
- Irreversível 
 
- Não 

significativo 

- Construção/
Manutenção 

- Vedação em relação à obra, a esta medida acresce 
que não se deverá realizar o depósito de materiais 
construtivos a menos de 50 metros destes locais 
nem utilizar a via como passagem de maquinaria 
pesada. 

- Elementos patrimoniais 

n.º 6, 7, 8 e 14.  

- Alteração da envolvente 
paisagística 

- Negativo 
- Indirecto 
- Permanente 
- Reduzido 
- Pontual   
- Continuo 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Reversível 
 
- Não 

significativo 

- Construção/
Manutenção 

- Realização de uma memória histórica 
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Quadro 9.5 - Quadro Síntese de Impactes. Paisagem 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  
- Local de implantação 

dos apoios 
- Desmatação e 

desflorestação  
- Negativo 
- Directo 
- Média 
- Reduzido 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Reversível 
 
- Não 

significativo  

- Construção Recuperação paisagística dos locais 
intervencionados:  
- No caso das áreas afectadas serem áreas 

agrícolas ou de outro tipo de cobertura vegetal, a 
reposição da situação actual deverá ser 
acordada com o proprietário. Na 
eventualidade de vir a ser necessário 
remover terras, estas deverão ser 
conduzidas a vazadouro autorizado, ou em 
alternativa espalhadas no terreno de 
acordo com o proprietário; 

- Utilização sempre que possível, de 
caminhos preexistentes para aceder aos 
locais da obra, e nesta impossibilidade, 
deverá reduzir-se ao mínimo a sua largura, 
e a dimensão dos taludes a realizar, 
evitando o corte de vegetação e repondo a 
situação inicial no final da obra; 

- A localização dos estaleiros e infra-
estruturas necessárias à execução da obra, 
deverá ser seleccionada de modo a não implicar 
a destruição de vegetação arbórea com 
interesse botânico e/ou paisagístico. 

- Entre os apoios Ap1 e 
Ap12 

- Desenvolvimento da 
linha ao longo de uma 
área aplanada entre o 
ribeiro de Camporez e 
a ribeira Sabugueira de 
moderada a elevada 
sensibilidade. Apoios 
Ap9 e Ap10 visíveis de 
Estrada de Viavai 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Moderados a 

Elevados 
- Não Confinados 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Inexistente ou 

remota 
- Irreversível 
 
- Significativo  

- Entre os apoios Ap29 
e Ap39 

- Desenvolvimento da 
linha ao longo das 
encostas na 
dependência das 
ribeiras de Alge e Pêra, 
de moderada a elevada 
sensibilidade da 
paisagem, visível a 
partir de Alagoa 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Moderados a 

Elevados 
- Não Confinados 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Inexistente ou 

remota 
- Irreversível 
 

- Significativo 

- Entre os apoios Ap40 
e Ap45 

- Desenvolvimento da 
linha ao longo do vale 
da ribeira de Pêra, 
numa zona que 
apresenta uma 
moderada a elevada 
sensibilidade da 
paisagem, visível a 
partir de Vale das Mós, 
Sarzeda de Vasco 
(AP42) e Sarzedas de 
S. Pedro (Ap44) 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Moderados a 

Elevados 
- Não Confinados 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Inexistente ou 

remota 
- Irreversível 
 
- Significativo 

- Construção 
- Exploração 
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Quadro 9.5 - Quadro Síntese de Impactes. Paisagem 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  

- Entre os Apoios Ap46-
Ap59 

- A linha atravessa uma 
área de moderada 
sensibilidade visual., 
associada às encostas 
dos vales da  ribeiras de 
Pêra e Mega Fundeira, e 
afluentes. Existe alguma 
visibilidade a partir das 
povoações de Derreada 
Fundeira  (Ap55 e o vão 
Ap54-Ap55), Escalos do 
Meio  (vão Ap51-Ap52) e  
Coelhal  (vão Ap47-Ap48). 
São, contudo, impactes 
atenuados pela presença 
do eucaliptal e pinhal. 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Moderados a 

Elevados 
- Não Confinados 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Inexistente ou 

remota 
- Irreversível 
 
- Significativo 

- Entre os apoios Ap60 
e Ap82 

- A linha atravessa uma 
área de moderada 
sensibilidade da 
paisagem associada a 
uma zona de relevo 
vigoroso, visível de 
algumas povoações, 
nomeadamente Amioso 
Fundeiro (Ap68 e 
Ap69), Mega Fundeira 
(Ap62 e Ap63) e Roda 
Fundeira (Ap82). 
Visível da EN2 e de 
algumas estradas 
municipais 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Moderados a 

Elevados 
- Não Confinados 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Inexistente ou 

remota 
- Irreversível 
 
- Significativo 

- Entre os apoios Ap102 
e Ap113 

- Desenvolvimento da 
linha ao longo da 
encosta do rio Ceira, 
orientada a noroeste, 
de moderada a elevada 
sensibilidade da 
paisagem associada a 
uma zona bastante 
variada a nível da 
ocupação do solo. 
Visível desde Tarrastal 
(Ap104) e Cadafaz 
(Ap106) 

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Moderados a 

Elevados 
- Não Confinados 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Inexistente ou 

remota 
- Irreversível 
 
- Significativo 

- Entre os apoios Ap144 
e Ap160 

- A linha atravessa uma 
área de sensibilidade 
moderada a elevada 
sensibilidade da 
paisagem associada a 
uma zona mais 
aplanada, aberta, com 
diversidade 
paisagística.  

- Negativo 
- Directo 
- Permanente 
- Moderados a 

Elevados 
- Não Confinados 
- Pontual 
- Com meios 

humanos 
- Inexistente ou 

remota 
- Irreversível 
 
- Significativo 
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Quadro 9.6 - Quadro Síntese de Impactes. Usos do Solo, Condicionantes e Ordenamento do Território 

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  
- Várias situações ao 

logo do traçado, em 
especial na 
proximidade à 
Subestação de Penela 
e à Subestação de 
Tábua  

- Passagem por áreas 
agrícolas (sequeiro) e 
sua ocupação pelos 
apoios P1 e P9 

- Negativo 
- Directo 
- Normal 
- Permanente 
- Reduzido 
- Confinado 
- Contínuo 
- Com meios 

humanos 
- Não imediata 
- Mitigável 
 
- Moderadamente 

Significativo  

- Construção 
- Exploração 

- Definição de acessos provisórios com o 
mínimo de interferência possível com 
estas áreas 

- Ajustamento dos trabalhos aos 
calendários agrícolas 

- Várias situações ao 
logo do traçado 

- Abertura de faixa em 
áreas florestais 

- Negativo 
- Directo 
- Normal 
- duração longa 
- intensidade 

moderada 
- não confinada 
- permanente 
- detecção com 

meios humanos 
- de resposta não 

imediata 
- reversível 
 
- Significativo 

- Construção 
- Exploração 

- Definição de acessos provisórios com o 
mínimo de interferência possível com 
estas áreas 

- Envolvente do apoio 
P149 

- Possivel interferência 
com solos da REN 
(zonas ameaçadas or 
cheias) 

- Negativo 
- Directo 
- Excepcional 
- Permanente 
- Reduzido 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios simples 
- Não imediata 
- Reversível 
 
- Não 

Significativo  

- Construção 
 

- Definição de acessos provisórios com o 
mínimo de interferência possível com 
estas áreas 

- Envolvente do apoio 
P1 

- Interferência com solos 
da RAN 

- Negativo 
- Directo 
- Excepcional 
- Permanente 
- Reduzido 
- Pontual 
- Pontual 
- Com meios Simples 
- Não imediata 
- Reversível 
 
- Não 

Significativo 

- Construção 
- Exploração 

- Definição de acessos provisórios com o 
mínimo de interferência possível com 
estas áreas 

 
- Os estaleiros e depósitos a estabelecer 

deverão situar-se fora de solos 
classificados pela REN e RAN, das áreas 
de carvalhal, devendo igualmente evitar 
os olivais e as áreas agrícolas cultivadas. 
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Quadro 9.7  - Quadro Síntese de Impactes. Componente Social  

Localização Impacte Classificação Fase de 
Ocorrência 

Medidas de Mitigação dos Impactes 
Negativos e de Potenciação dos 

Impactes Positivos  
- Várias situações ao 

logo do traçado, em 
especial na 
proximidade à 
Subestação de Penela 
e à Subestação de 
Tábua 

- Passagem por áreas 
agrícolas (sequeiro) e 
sua ocupação pelos 
apoios P1 e P9 

- Negativo 
- Directo 
- Normal 
- Permanente 
- Reduzido 
- Confinado 
- Contínuo 
- Com meios humanos 
- Não imediata 
- Mitigável 
 
- Moderadamente 

Significativo  

- Construção 
- Exploração 

- Definição de acessos provisórios com o 
mínimo de interferência possível com 
estas áreas 

- Ajustamento dos trabalhos aos 
calendários agrícolas 

-  

- Junto às povoações de 
Vale de Lameira, Pedra 
Fundeira, Salgado, 
Adcasal e Pracerias 

- Sobrepassagem ou 
grande aproximação de 
áreas edificadas  

- Negativo 
- Directo 
- Excepcional 
- duração longa 
- intensidade 

moderada 
- não confinada 
- Permanente 
- detecção por meios 

humanos 
- de resposta não 

imediata 
- Reversível 
 
- Significativo 

- Construção 
- Exploração 

- Limitação dos trabalhos aos períodos 
definidos regulamentarmente para a 
execução de actividades ruidosas 

- Criação de mecanismo de atendimento 
de reclamações  

- antes do início dos trabalhos, o 
respectivo calendário e locais de 
actividade deverão ser publicamente 
divulgados junto das populações locais; 

 

- Várias situações ao 
logo do traçado 

- Abertura de faixa em 
áreas florestais 

- Negativo 
- Directo 
- Normal 
- duração longa 
- intensidade 

moderada 
- não confinada 
- permanente 
- detecção com meios 

humanos 
- de resposta não 

imediata 
- reversível 
 
- Significativo 

- Construção 
- Exploração 

- Definição de acessos provisórios com o 
mínimo de interferência possível com 
estas áreas 
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9.2  -  MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTES NEGATIVOS E DE POTENCIAÇÃO DOS 
IMPACTES POSITIVOS 

9.2.1  -  INTRODUÇÃO 

Com o objectivo de minimizar os impactes negativos mais relevantes detectados ao longo do 

presente estudo e de maximizar os impactes positivos, propuseram-se diversas medidas, as quais se 

apresentam sectorialmente nos capítulos respectivos. Neste capítulo, apresenta-se um resumo 

dessas medidas, organizadas em termos de faseamento da sua execução. 

9.2.2  -  RECOMENDAÇÕES DE CARÁCTER GERAL 

Para além das medidas de carácter legal que devem ser cumpridas, designadamente 

relacionadas com explosivos, queima de resíduos a céu aberto, propõe-se de seguida algumas 

recomendações de carácter geral que deverão ser tidas em conta nas fases de construção, 

exploração e desactivação do projecto. 

a) Fase Prévia da Construção 

a.1  - Numa fase anterior ao início das obras, é necessário desenvolver um processo de negociação 

com os proprietários, compensando-os economicamente pela afectação do seu terreno devido 

à passagem da linha (colocação de apoios, corte ou decote de arvoredo e prejuízos nas 

culturas), de acordo com os procedimentos normais da REN, S.A; 

a.2  - A obra não deve ser iniciada sem a prévia consulta das Plantas de Serviços Afectados (esta 

medida encontra-se contemplada no Projecto de Execução); 

a.3  - A construção de caminhos de acesso deve ter em consideração os caminhos já existentes e 

as ocupações do solo, devendo ser apresentado um plano de caminhos a abrir e beneficiar 

para a execução da obra que minimize a afectação de áreas de RAN, REN, olivais, 

carvalhais, sobreiros e azinheiras.  

a.4  - Os estaleiros e depósitos a estabelecer deverão situar-se fora de solos de elevada aptidão, 

classificados pela REN e RAN, devendo igualmente evitar os olivais, os sobreiros, as 

azinheiras e as áreas agrícolas cultivadas. Acresce que a sua localização não deverá implicar 

a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e/ou paisagístico, nem ocorrer em 

áreas de elevada sensibilidade visual nem de grande visibilidade. 

a.5  - Deverá cumprir-se a legislação respeitante à REN e à RAN, de modo a obter o necessário 

estatuto de utilidade pública para a linha, que permita a utilização dos solos classificados; 
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a.6  - Antes do início da construção da LMAT e da eventual abertura de caminhos de acesso, 

devem ser promovidas acções de sensibilização ambiental para os trabalhadores directa ou 

indirectamente envolvidos na obra. Devem ser informados acerca dos cuidados a ter durante 

o período em que estiverem no local, alertando para a necessidade de seguirem o Sistema 

Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da REN, S.A. (SIGQAS); 

a.7  - Antes do início dos trabalhos, o respectivo calendário e locais de actividade deverão ser 

publicamente divulgados junto das populações locais; 

a.8  - Os estaleiros deverão possuir, em função das condições locais, fossas sépticas estanques 

para as águas residuais por ele produzidas, quando não for possível efectuar a ligação à rede 

de saneamento local; 

a.9  - Na plataforma de implementação dos estaleiros será executada uma rede de drenagem 

periférica constituída por valas de drenagem, que serão revestidas se o declive das valas 

exceder 2%. A descarga da rede de drenagem será feita para as linhas de água existentes; 

a.10  - Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados no estaleiro e 

frentes de obra de acordo com o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e 

Segurança da REN, S.A, e em especial com a metodologia adoptada na Gestão de Resíduos 

Industriais em Obras da REN, SA; 

a.11  - Implementação no local de obra de um local para o armazenamento adequado dos diversos 

tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior valorização/eliminação 

em instalações licenciadas; 

a.12  - A área destinada à armazenagem temporária deverá estar dimensionada de modo a permitir 

dar resposta a eventuais situações de falha no sistema de recolha e transporte; 

a.13  - A prospecção sistemática prévia à fase de construção das áreas de instalação de estaleiros, 

áreas de depósitos e empréstimos de terras e caminhos de acesso que venham a ser eleitos, 

bem como da área de implantação dos apoios, em especial quando estes estejam 

implantados em zonas de fraca visibilidade, e sempre que estas situações impliquem 

revolvimento de solos. Essa prospecção deverá ser realizada após a desmatação mecânica. 

b) Fase de Construção 

b.1  - Implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra; 

b.2  - Sempre que seja necessário a utilização de explosivos, dever-se-á ter em conta a legislação 

em vigor referente à utilização de substâncias explosivas e a Norma Portuguesa, NP 2074 – 

“Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou 

Solicitações Similares”; 
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b.3  - Todo o processo de construção do projecto deve ser efectuado com o mínimo de impacte 

ecológico sobre a zona, ou seja, limitando ao mínimo as acções e área total de intervenção, 

de forma a preservar as comunidades vegetais aí presentes.  

b.4  - As terras sobrantes das escavações necessárias à implantação dos apoios da linha deverão 

ser utilizadas para cobertura de depressões existentes em propriedades, de acordo com o 

proprietário, ou devem ser conduzidos a vazadouros licenciados. Considera-se, contudo, que 

esta medida (cobertura das depressões existentes em propriedades) não deve ser aplicada 

quando as depressões forem temporariamente ocupadas por água que potenciem a 

ocorrência de biótopos específicos de biodiversidade característica. 

b.5  - Relativamente aos locais onde irão ser colocadas as terras sobrantes, recomenda-se ainda 

que estas não sejam colocadas em locais a menos de 50 m das linhas de água e nunca em 

zonas de leito de cheias, devendo ser evitadas áreas de máxima infiltração. 

b.6  - Na abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios, deverá ser reservada 

a camada superficial do solo, com 30 a 50 cm de espessura (dependendo da sua espessura 

efectiva), para posterior cobertura.  

b.7  - Deverão ser tomadas precauções para que, na fase da obra, não sejam favorecidos os 

fenómenos erosivos, junto às fundações dos apoios evitando a realização de movimentações 

de terras nos períodos de maior pluviosidade, desviando as águas de escorrência superficial 

do local da obra, evitando a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas 

e, no final, procedendo à regularização do terreno para que a vegetação recupere mais 

rapidamente, sempre de acordo com o proprietário; 

b.8  - Durante as movimentações de terras deverão ser adoptados cuidados especiais para que se 

minimize a erosão do solo e o assoreamento das linhas de água. No caso em que os apoios 

sejam implementados em zonas de declive elevado (superior a 8%), deverá proceder-se à 

drenagem periférica na área de trabalho, com valas superficiais, de forma a reduzir o 

escoamento sobre os locais onde as terras são remexidas; 

b.9  - Evitar sempre que possível a abertura de novos acessos utilizando os já existentes. Caso se 

verifique a necessidade de criar novos acessos, esta deve ser efectuada de modo a evitar ou 

minimizar movimentações de terras e o corte de vegetação. Os acessos abertos que não 

tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à reposição da situação 

anterior (medida já contemplada no Projecto de Execução). 

b.10  - Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, a abertura de acessos ou a circulação de 

viaturas sobre manchas de solos de elevada aptidão agrícola e/ou inseridos RAN, bem como 

qualquer outra acção que possa reduzir a capacidade produtiva desses solos. 
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b.11  - Adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a reduzir as 

emissões de poluentes atmosféricos; 

b.12  - Proceder ao eventual transporte de materiais pulverulentos sempre com cobertura de carga. 

b.13  - As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem até 400 m de 

distância de casas de habitação, deverão apenas ter lugar no período diurno dos dias úteis, 

ou seja, das 7h00 às 18h00, de acordo com os critérios legais vigentes. Assim, nesses locais, 

considera-se ser de evitar a realização das operações ruidosas da obra no período nocturno. 

b.14  -  As actividades ruidosas só poderão ter lugar para além das 18h00, sábados e domingos, 

mediante licença especial de ruído, emitida pela Câmara Municipal, como consta do RLPS. 

b.15  - Cada operação de gestão de resíduos deverá ser registada pelo responsável pela gestão 

ambiental da empreitada, em impresso próprio para o registo de operações de gestão de 

resíduos, no qual constará a quantidade e tipo de resíduos; 

b.16  - As embalagens, materiais filtrantes e absorventes não contaminados devem ser geridos como 

Resíduos Sólidos Urbanos e separados na fonte dos materiais contaminados; 

b.17  - Cada operação de produção de embalagens, materiais absorventes e filtrantes contaminados 

deverá ser registada, pelo responsável pela operação, no impresso para o registo corrente de 

embalagens, materiais absorventes e filtrantes contaminados, no qual constará a data de 

operação, a quantidade e o tipo de material (embalagem, absorvente ou filtro de óleo). 

b.18  - Deposição dos resíduos produzidos no estaleiro (escritórios, cantinas e alojamentos) 

equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU) em contentores especificamente destinados 

para o efeito (1100 L de capacidade) e assegurada a recolha; 

b.19  - Os RSU deverão ser armazenados em ecopontos de acordo com as suas características 

físicas e químicas, distribuídos por quatro fileiras (vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos 

orgânicos não recicláveis); 

b.20  - Deve também ser impedido o fogueamento durante o Verão, uma vez que nesta época o risco 

de incêndio é mais elevado; 

b.21  - O acompanhamento das obras por um arqueólogo (por frente de obra) durante a instalação 

de estaleiros (caso os estaleiros se venham a localizar em áreas que impliquem regularização 

de solos ou revolvimento de terras) e em todas as fases que envolvam revolvimento de solos 

(decapagem, desmatação, escavações e terraplanagens).  

b.22  - Sempre que se preveja o abate de carvalhos, castanheiros, azinheiras, sobreiros, e freixos, 

deve-se providenciar o seu transplante adequado ou a sua substituição de acordo com a 

legislação em vigor. 
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b.23  - A área a desmatar para a implantação dos apoios ou acessos, deverá ser reduzida ao 

mínimo.  Caso se verifique a necessidade do abate de alguma espécie de oliveiras, sobreiros 

ou azinheiras, deverá ser cumprida a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de 

Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004 e Decreto-Lei n.º 120/86, 

de 28 de Maio). 

b.24  - Deverá ser criado um mecanismo de atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de 

informação sobre o projecto, a funcionar durante toda a fase de obra e que deverá incluir uma 

componente de atendimento automático (por exemplo, por telefone com gravador de 

chamadas, por acesso electrónico, etc.) 

c) Fase de Conclusão da Obra 

c.1  - Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de 

trabalho deverão ser meticulosamente limpos retirando-se todos os materiais sobrantes ou 

outros resíduos existentes sobre o terreno, alertando-se para o facto da permanência de 

materiais como óleos, resinas, etc., mesmo em baixas concentrações, poderem comprometer, 

a longo prazo, a qualidade da água das linhas de água existentes na zona e contaminarem os 

solos, efectuando-se posteriormente a sua descompactação por meio de uma gradagem ou 

escarificação; 

c.2  - Deverá repor-se a situação actual das áreas afectadas pelo decurso da obra, devendo esta 

ser acordada com o proprietário. Na eventualidade de vir a ser necessário remover terras, 

estas deverão ser conduzidas obrigatoriamente a vazadouro autorizado, ou em alternativa 

espalhadas no terreno de acordo com o proprietário. 

d) Fase de Exploração 

d.1  - Recomenda-se a implementação do programa de monitorização relativo aos sistemas 

ecológicos. 
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9.2.3  -  RECOMENDAÇÕES DE CARÁCTER ESPECÍFICO OU LOCALIZADO 

Salientam-se seguidamente algumas recomendações de carácter específico ou localizado que 

deverão ser tidas em conta no projecto em estudo: 

 Na abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios, quando situados em 

solos com alguma profundidade, deverá ser reservada a camada superficial do solo, para 

posterior cobertura. Esta medida assume alguma importância no caso dos apoios 1 e 9, e 

entre Secarias e Côja (apoios nºs 144 a 148), junto a Meda de Mouros (apoio nº 155) e 

entre Pinheiro de Côja e Espariz (apoios nºs 161 a 170), para defesa dos solos de aptidão 

agrícola. Na zona destes apoios, as terras excedentes provenientes das camadas inferiores 

não deverão ser espalhadas sobre o solo. 

 Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, a abertura de acessos ou a circulação de 

viaturas sobre manchas de solos de aptidão agrícola e/ou inseridos RAN, nomeadamente 

junto ao apoio n.º 1, bem como qualquer outra acção que possa reduzir a capacidade 

produtiva desses solos. 

 No que se refere à flora e vegetação, deverão manter-se as árvores com interesse 

(azinheiras, carvalhos, sobreiros) que ocorrem sob a linha garantindo as distâncias mínimas 

de segurança regulamentarmente definidas, devendo quando muito ser podadas às alturas 

adequadas.  

 A desmatação nas áreas de matagais, deverá ser selectiva, com o objectivo de preservar as 

espécies arbóreas, facilitando assim a sucessão ecológica natural e favorecendo a evolução 

das formações arbustivas para comunidades arbóreas. 

 Segundo as indicações da Comissão Técnica REN/ICN (Neves et. al. 2005), nos locais 

onde ocorrem aves ameaçadas de elevada sensibilidade à colisão deve ser aplicada 

sinalização de carácter Excepcional. Assim, tendo em conta a presença de um casal de 

cegonha-preta e outro de bufo-real nos Penedos de Góis, deve ser aplicada sinalização do 

tipo Excepcional a uma distância de 5km deste local – entre os apoios 76 e 101.  

Sinalização Excepcional – colocação de BFD (Bird Flight Diverters, espirais de fixação 

dupla, com 30cm de diâmetro e 1m de comprimento, em cores laranja e branco) de 3 em 3 

metros em cada cabo de terra, dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento 

seja de 1,5 em 1,5 m, aproximadamente. 

 Os vãos que atravessam os habitats matos e carvalhais também devem ser sinalizados - 

apoios 1-10; 37-44; 69-76; 109-117; 120-137; 145-148. Estes habitats são utilizados por 

espécies com estatutos de ameaça e com sensibilidade de colisão intermédia, pelo que 

deve ser aplicada sinalização Intensiva. Sinalização Intensiva – colocação de BFD de 10 em 
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10 m em cada cabo de terra, dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento 

seja de 5 em 5 m, aproximadamente. 

 Especial atenção por parte do arqueólogo responsável pelo acompanhamento dos trabalhos, 

durante a implantação dos apoios próximos dos elementos n.º 1 e 6 (Apoios 1 e 50).  

 Vedação e sinalização em relação à obra dos elementos n.º 6, 7 e 8. A esta medida acresce 

que não se deverá realizar o depósito de materiais construtivos a menos de 50 m destes 

locais. 

 Realização de uma memória histórica que inclua um registo documental, fotográfico e 

cartográfico dos elementos patrimoniais n.º 6, 7, 8 e 14, de forma a preservar a sua 

memória ainda sem intervenção humana recente.  

 Proibição de passagem de maquinaria pesada pela via calcetada (elemento patrimonial n.º 7). 
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9.3  -  CONCLUSÕES FINAIS 

9.3.1  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como já se referiu, a implementação da nova Linha de Muito Alta Tensão a 220 kV, efectuará a 

ligação da futura Subestação de Penela, com projecto aprovado, a uma nova Subestação, também a 

licenciar e construir pela REN, SA, no concelho de Tábua. 

A implementação deste projecto tem por finalidade reforçar a capacidade de transporte da 

Rede Nacional de Transporte (RNT) no eixo da Beira Interior para o Litoral e, em particular, permitir o 

escoamento para a RNT de produção de energia eólica das Serras do Açor e da Lousã. 

A concretização deste objectivo será conseguida através da realização de vários projectos, de 

entre os quais se salienta a construção da Subestação de Tábua, e dos desvios das linhas Vila Chã - 

Pereiros 1 e 2, e do Ramal da linha Vila Chã – Pereiros 2 para Pampilhosa da Serra para a referida 

subestação. 

Um dos factores preponderantes na selecção de um corredor para o estabelecimento de uma 

linha de muito alta tensão, consiste em evitar, sempre que possível a proximidade de zonas 

urbanas/urbanizáveis e industriais. Ainda que a legislação actualmente em vigor não impossibilite a 

sobrepassagem de zonas urbanas por linhas de muito alta tensão, existe a este respeito sensibilidade 

por parte da REN, SA, na medida em que é reconhecido que as instalações de transporte de energia 

criam desconforto a nível social, reduzindo a qualidade de vida das populações. 

Assim, a REN, S.A. adopta em geral um critério de priorização ambiental e de ordenamento 

pelo qual, antes de optar pela constituição de novos corredores de linhas da Rede Nacional de 

Transporte (RNT), analisa a viabilidade ambiental das soluções encontradas, promovendo a 

elaboração de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais ao seu estabelecimento. 

Como se expôs no capítulo 1.2 – Antecedentes, a complexidade do território e a extensão da 

Linha em estudo justificaram a realização de uma análise preliminar onde foi estudada uma área 

bastante abrangente da região a atravessar pela LMAT.  

Após análise das principais condicionantes territoriais no Estudo de Grandes Condicionantes 

Ambientais, as quais foram confrontadas com a estratégia definida pelo planeamento da REN, SA, foi 

seleccionado uma corredor de 400 m, que foi analisado em pomenor para o estabelecimento da linha. 

Os principais argumentos de natureza técnica, económica e ambiental que influenciaram a 

escolha deste corredor decorreram principalmente da sua viabilidade técnica tendo em consideração 

a orografia acidentada da região, o aproveitamento da servidão de passagem do Ramal de Vila Chã 

Pereiros 2 para Pampilhosa da Serra, a sua menor interferência com áreas agrícolas incluídas na 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), e o facto de evitar a interferência com espaços destinados à 
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industria extractiva e com espaços de equipamentos turísticos, para além de efectuar a passagem em 

áreas com menor densidade habitacional. 

Naturalmente a concretização de uma intervenção deste tipo num território relativamente vasto 

nunca poderá considerar-se totalmente inócua, nem é possível evitar por completo os efeitos 

negativos antecipadamente identificados, permanecendo algumas situações de conflito potencial, 

facto que justifica a realização do presente EIA, tendo como objectivo a identificação pormenorizada 

dos impactes e a preconização das medidas de minimização a implementar.  

9.3.2  -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, após a análise dos descritores ambientais analisados no Estudo de Impacte Ambiental 

da Linha de Muito Alta Tensão Penela – Tábua a 220 kV, conclui-se que não se prevêem impactes 

negativos significativos sobre a generalidade dos descritores ambientais, nomeadamente, sobre o 

clima, recursos hídricos, qualidade da água e qualidade do ar, como de resto é expectável em 

infraestruturas deste tipo. 

No que se refere ao descritor solos e RAN, e apesar deste tipo de infra-estrutura se revelar 

geralmente penalizador a este nível, estão previstos impactes negativos muito reduzidos em solos de 

elevada aptidão agrícola e incluídos na RAN, prevendo-se a implantação de apenas 1 apoio nesta 

área classificada, o que representa um impacte muito pouco significativo dada a extensão da LMAT 

em estudo. 

De igual modo, ao nível do ambiente sonoro também não são expectáveis impactes negativos 

com significado sobre receptores sensíveis na imediação da LMAT, uma vez que se verifica o 

cumprimento do critério de “exposição máxima”, bem como o cumprimento do critério de 

“incomodidade”. Refira-se, contudo, que se prevêem incómodos durante a obra em algumas 

habitações a maior proximidade da LMAT (a menos de 400 m). 

No que se refere à interferência com elementos de valor patrimonial, não se prevê a afectação 

directa de nenhum dos elementos identificados, prevendo-se apenas em cinco elementos 

patrimoniais um potencial impacte indirecto decorrente, da alteração da sua envolvente paisagística 

e/ou da circulação de maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade. Por esse motivo são 

preconizadas uma série de medidas de minimização que incluem, além do imprescindível 

acompanhamento da obra por um arqueólogo, a vedação de elementos, o seu registo documental, 

fotográfico e cartográfico. 

Finalmente, refira-se que ao nível geológico e geomorfológico os impactes previstos são 

também genericamente reduzidos, decorrentes da escavação necessária à implantação dos apoios e 

da eventual abertura de acessos. No que diz respeito à proximidade a duas pedreiras em laboração 
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na região, a linha em estudo não interfere com a sua exploração, cumprindo os limites de protecção 

legais, estabelecidos no DL n.º 90/90 de 16 de Março. 

Assim, ao nível paisagístico, considera-se que a LMAT em estudo constituirá uma forte 

intrusão na paisagem, em determinados trechos do território atravessado, que apresentam elevada 

sensibilidade e onde simultaneamente se prevê a sua visibilidade a partir dos aglomerados e/ou vias 

rodoviárias na sua proximidade. Contudo, a orografia acidentada da região e a ocupação 

predominantemente florestal, contribuem para a minimização dos impactes visuais da linha em 

estudo. Salientam-se nesta situação as áreas existentes na parte inicial da linha, que atravessa uma 

área mais aberta e exposta entre o ribeiro de Camporez e ribeira Sabugueira, bem como áreas que 

medeiam as ribeiras de Pêra, Mega Fundeira, do Amioso, do Sinhel e rios Ceira e Alva, embora com 

pouca nitidez uma vez que o coberto vegetal existente serve de barreira visual aos aglomerados 

existentes na envolvente, diminuindo o impacte, não havendo assim nenhum aglomerado a destacar 

a partir do qual a linha seja mais visível e em elevada extensão. 

 Ao nível dos sistemas ecológicos não se verifica o atravessamento de nenhuma “área 

sensível”. Tendo em consideração as caracteristicas da região, considera-se que o impacte mais 

significativo será a mortalidade de aves por colisão durante a fase de exploração da linha. A 

sinalização da linha após a sua implementação, nos locais onde ocorrem espécies de elevada 

sensibilidade à colisão ou onde existem habitats que são utilizados por espécies com estatutos de 

ameaça e com sensibilidade de colisão intermédia (matos e carvalhais), permitirá minimizar a 

mortalidade por colisão. 

Os impactes previsíveis ao nível do uso dos solos, ordenamento e gestão do território e 

componente social incluem em grande parte algumas das situações já enunciadas, nomeadamente 

ao nível do incómodo causado pela construção da LMAT na proximidade de algumas habitações a 

menos de 200 m da LMAT, e da interferência com áreas condicionadas e regulamentadas, como de 

áreas de RAN e REN ou uma maior proximidade a algumas pedreiras em laboração na região.  

Há a acrescentar a afectação de áreas incluídas na REN, onde serão colocados 89 apoios, 

bem como de áreas florestais de produção, uma vez que a LMAT atravessa extensas áreas de 

eucaliptal e pinhal, implicando o estabelecimento da faixa de segurança da LMAT restrições severas 

à existência destas espécies de crescimento rápido. 

Como já se referiu, no presente EIA, apresentam-se medidas com vista à minimização das 

situações potencialmente críticas. Salienta-se que no desenvolvimento do projecto da linha em 

estudo se respeitou o Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão, bem como os Critérios 

da REN, S.A., ainda mais exigentes, nomeadamente no que se refere às distâncias mínimas a 

obstáculos a respeitar. 
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Conclui-se assim que a infra-estrutura em estudo não se afigura como um projecto que, após a 

sua construção e entrada em funcionamento, provoque impactes negativos elevados no ambiente, 

particularmente se forem cumpridas todas as recomendações patentes no presente estudo, no Plano 

de Acompanhamento Ambiental da Obra e no Plano de Monitorização previsto ao nível dos Sistemas 

Ecológicos. 
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10  -  ENTIDADES CONTACTADAS  
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Tendo em consideração a recolha de um maior número de informação relevante para a 

caracterização da região e identificação de potenciais locais/infra-estruturas sensíveis à implantação 

do projecto em causa, foram efectuadas consultas a vários organismos e entidades públicas e 

privadas, que tivessem informação específica em relação a situações sob a sua tutela ou concessão. 

No âmbito destas consultas, foram formalmente contactados os seguintes organismos e entidades: 

 ANACOM – Autoridade Nacional  

 BRISA, SA  

 Centro de Estudos da Avifauna Ibérica (CEAI) 

 CM de Figueiró dos Vinhos  

 CM de Pedrógão Grande 

 CM de Castanheira de Pêra  

 ANA – Aeroportos de Portugal SA  

 CM de Ansião  

 CM de Arganil 

 CM de Góis  

 C.M. de Penela  

 C.M de Tábua  

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro 

 Direcção Regional de Educação do Centro  

 Direcção Regional de Economia do Centro  

 DRABL – Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral  

 DGGE – Direcção Geral de Geologia e Energia   

 DGRF – Direcção Geral dos Recursos Florestais  

 Direcção Geral do Turismo  

 EP – Estradas de Portugal  

 INAG - Instituto da Água  

 ICN – Instituto de Conservação da Natureza  

 INETI - Instituto Nacional de Engenharia, tecnologia e Informação, I.P 
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 IDRHa – Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica  

 INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil  

 ANA – Aeroportos de Portugal, SA 

 IPA – Instituto Português de Arqueologia  

 IPA – Instituto Português de Arqueologia – Extensão de Pombal 

 IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico  

 ITP - Instituto de Turismo de Portugal   

 IVV - Instituto do Vinho e da Vinha  

 Liga para a Protecção da Natureza  

 Ministério da Defesa Nacional, Gabinete do Chefe de Estado Maior da Força Aérea  

 Ministério da Defesa Nacional, Gabinete de Infra-estruturas do exército/Direcção Geral de 

Infra-estruturas  

 QUERCUS 

 PSP - Polícia de Segurança Pública 

 Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil  

 Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil  

 RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA 

 REFER EP – Rede Ferroviária Nacional  

 TRANSGÁS – Sociedade Portuguesa de Gás Natural  

 LUSITANIA GAS  

No Anexo B do Volume 5 - Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais - Selecção 

do Corredor e do local da Subestação é apresentada uma selecção da correspondência recebida.  

No Anexo G1 do Volume 4 – Anexos Técnicos encontra-se a correspondência recebida após o 

Estudo das Grandes Condicionantes. 

Referem-se ainda os seguintes contactos: 

 Descritor Património Cultural:  

- Consulta dos Planos Directores Municipais dos Concelhos de Tábua, Arganil, Góis, 

Pedrogão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Penela; 
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- Instituto Português de Arqueologia: consulta do Endovélico e Pedidos de Autorização 

de Trabalhos Arqueológicos; 

- Câmaras Municiais de Tábua, Arganil, Góis, Pedrogão Grande, Castanheira de Pêra, 

Figueiró dos Vinhos e Penela: Pedido de informações sobre o patrimonio concelhio. 
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