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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório corresponde ao Resumo Não Técnico (RNT) e tem como objectivo 
apresentar, de forma tão clara, simples e concisa quanto possível os principais aspectos 
ambientais considerados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em fase de Estudo 
Prévio, relativo à Linha Batalha – Lavos, a 400 kV, de onde se destacam as informações, 
conclusões e recomendações de maior relevo. 
 
No âmbito deste estudo, e de acordo com a metodologia estabelecida, procedeu-se ao 
diagnóstico ambiental da região onde a linha se irá inserir, por forma a identificar as 
condicionantes e os impactes ambientais decorrentes da construção e exploração do 
projecto. 
 
Numa primeira fase foi efectuado o Estudo das Grandes Condicionantes, onde foram 
analisadas, a uma escala “macro”, as principais condicionantes ao traçado da Linha 
Batalha – Lavos, a 400 kV. 
 
Para esta análise, definiu-se inicialmente uma área de estudo, onde, após a identificação 
das condicionantes ambientais existentes, foram definidos oito troços alternativos para a 
passagem da linha eléctrica, os quais foram posteriormente avaliados a uma escala de 
maior detalhe. 
 
O Estudo das Grandes Condicionantes permitiu à priori minimizar em grande escala os 
impactes nas condicionantes locais identificadas. 
 
Após a caracterização da situação actual na área em estudo para todos os troços 
alternativos foi efectuada uma análise dos impactes associados ao projecto nos vários 
factores ambientais. 
 
Em função dos impactes identificados foram propostas medidas de minimização dos 
impactes negativos. 
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Posteriormente foi efectuada uma análise comparativa de Alternativas, com a selecção 
da mais favorável para o troço alternativo da linha eléctrica e descritas as directrizes para 
os Planos de Monitorização e Gestão Ambiental. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado de acordo com o regime jurídico de 
Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 
transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo Resumo Não Técnico, pelo Relatório 
Síntese, Anexos Técnicos, Peças Desenhadas e plano de Acompanhamento Ambiental 
da Obra. 
 
A entidade responsável pelo projecto é a Rede Eléctrica Nacional S.A. e a entidade 
licenciadora a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
 
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental decorreram entre 
Agosto de 2006 e Agosto de 2007, tendo sido realizados pela empresa AGRI-PRO 
AMBIENTE Consultores, S.A. 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A previsível instalação na zona da Figueira da Foz de, pelo menos, dois novos grupos 
térmicos a ciclo combinado de gás natural, com cerca de 400 MW cada, cuja integração 
na Rede Nacional de Transporte será através da sua ligação a 400 kV à Subestação de 
Lavos, localizada relativamente próxima, induz a necessidade de se efectuarem alguns 
reforços de rede, de modo a que fiquem criadas as condições adequadas à recepção e 
escoamento daquela energia. 
 
A EDP – Produção é a promotora da nova Central de Ciclo Combinado de lares como 
produtor independente, sendo da sua responsabilidade construir as linhas de ligação à 
RNT. 
 
No presente caso a REN, S.A. a pedido da DGEG- Direcção Geral de Energia e Geologia 
indicou como ponto de ligação a Subestação de Lavos (irão ser construídas 2 linhas de 
400 kV). Contudo, uma vez que nessa zona vai existir um aumento significativo de 
produção de energia é necessário reforçar a RNT- Rede Nacional de Transporte de modo 
a permitir o escoamento do acréscimo de energia produzida. 
 
Assim, a REN, S.A. tem incluído no seu Plano de Investimento (agora denominado 
PDIRT e disponível no seu portal www.ren.pt) a execução de uma nova linha a partir da 
zona da Central de Lares para a Subestação de Paraimo, a 400 kV e a passagem de 
linha simples a dupla do troço entre a zona da Central de Lares e a Subestação de 
Lavos, da linha Recarei – Lavos já existente e igualmente a 400 kV. 
 
A Subestação de Lavos está integrada num dos principais eixos da Rede Nacional de 
Transporte, assente na rede de 400 kV que se estende ao longo da faixa litoral atlântica, 
desde a interligação com Espanha no Minho, entre o posto de corte do Alto Lindoso e a 
Subestação espanhola de Cartelle, até à zona de Sines. 
 
Para a recepção da nova geração na zona de Lavos, um dos reforços identificados como 
necessário passa pela construção de uma linha a 400 kV entre as subestações da 
Batalha e de Lavos (Linha Batalha – Lavos), linha esta com a qual será possível 
assegurar as condições necessárias ao escoamento da energia produzida por aqueles 
novos grupos, sem por em causa a manutenção do correcto funcionamento do referido 
eixo Norte – Sul. 
 
A construção da linha Batalha – Lavos, a 400 kV é um dos projectos incluídos no “Plano 
de Investimentos da Rede Nacional de Transporte 2006-2011” (“PIR 2006-2011”), o qual 
contém projectos até ao horizonte de 2016, documento enviado à Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos (ERSE) e publicado em Novembro de 2005. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1 Localização 

A Linha Batalha – Lavos, a 400 kV, terá inicio na Subestação da Batalha localizada no 
concelho com o mesmo nome e freguesias de Reguengo do Fetal e Batalha e terminará 
na Subestação de Lavos pertencente ao concelho da Figueira da Foz e freguesia de 
Lavos. 
 
A área de estudo para implantação da linha abrange, de Sul para Norte, o território dos 
concelhos da Batalha, Leiria e Pombal, os quais pertencem à NUT III – Pinhal Litoral e 
concelho da Figueira da Foz, que pertence à NUT III – Baixo Mondego. 
 
Na FIG.1 apresenta-se o enquadramento nacional e regional do projecto. 
 
No Quadro 1 indica-se para cada um dos oito troços alternativos em estudo, quais os 
concelhos e freguesias atravessadas. 
 
Estes troços alternativos foram definidos após a identificação e avaliação das Grandes 
Condicionantes Locais, cujo estudo se apresenta no Relatório Síntese do EIA. 
 
Na FIG. 2 apresenta-se o Esboço Corográfico com definição dos troços alternativos 
definidos. 
 
 

Quadro 1 – Concelhos e Freguesias Atravessadas pelos Troços Alternativos 

Designação do Troço Alternativo Concelho 
Freguesia A1 A2 B C1 C2 D E1 E2 

Batalha         

Batalha         

Golpilheira         

Reguengo do Fetal         

Leiria         

Bajouca         

Barreira         

Bidoeira de Cima         

Boa Vista         

Colmeias         

Cortes         

Marrazes         

Milagres         

Monte Redondo         

Pousos         

Santa Eufémia         

Souto da Carpalhosa         
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Designação do Troço Alternativo Concelho 
Freguesia A1 A2 B C1 C2 D E1 E2 

Pombal         

Carnide         

Carriço         

Guia         

Ilha         

Louriçal         

Mata Mourisca         

Pombal         

Vermoil         

Figueira da Foz         

Lavos         

Marinha das Ondas         

Paião         

 
 
O troço alternativo A1, com uma extensão de cerca de 2 859 m, inicia-se na Subestação 
da Batalha, terminando a Oeste da povoação de Rio Seco. Este troço alternativo até 
sensivelmente ao km 2+000 apresenta uma orientação Sudeste – Nordeste. A partir 
deste ponto inflecte para Nascente com uma orientação Sudoeste – Nordeste. 
 
À entrada da Subestação da Batalha foram identificados condicionalismos 
socioeconómicos e técnicos devido à presença de uma habitação na zona imediatamente 
a Norte da subestação. 
 
O troço alternativo A2 surge assim como uma alternativa local e inicia-se na Subestação 
da Batalha (saída por Sul) e apresenta uma extensão de sensivelmente 3 015 m. 
 
Este troço alternativo apresenta um desenvolvimento a Nascente do troço alternativo A1, 
terminando a Oeste da povoação de Rio Seco. 
 
O troço alternativo B desenvolve-se a partir do troço alternativo A1 ou do troço alternativo 
A2 e apresenta uma extensão de cerca de 10 685m. Este troço alternativo até 
sensivelmente ao km 5+500 apresenta uma orientação Sudoeste – Nordeste, evitando ao 
máximo o atravessamento de Espaços Urbanos e Urbanizáveis definidos nos PDM’s dos 
concelhos abrangidos existindo sempre um corredor de passagem para a linha eléctrica 
fora destes espaços. Posteriormente apresenta um desenvolvimento Sudeste / Nordeste. 
 
Na proximidade da povoação de pousos verifica-se um alargamento do corredor de forma 
a abranger o espaço canal do IC36. A partir desta povoação volta a inflectir para 
Nascente para evitar interferências com o Sítio Rede Natura “Azabuxo – Leiria”. 
 
Este troço alternativo termina na proximidade da povoação de Vale Garcia, iniciando-se 
os troços alternativos C1 e C2. 
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O troço alternativo C1 inicia-se a Este da povoação de Vale Garcia até sensivelmente ao 
km 3+000 apresenta uma orientação Sudeste – Nordeste. A partir deste ponto o troço 
alternativo apresenta no geral uma orientação Sudeste – Nordeste, com pequenas 
inflexões para evitar o atravessamento de Espaços Urbanos. 
 
Ao km 18+500 apresenta uma inflexão para Nascente, de forma a evitar o 
atravessamento de uma pedreira licenciada pela DRE-Centro, voltando posteriormente a 
apresentar um desenvolvimento no geral Sudeste – Noroeste. 
 
Ao km 31+000 inflecte para nascente de forma a fazer ligação com o troço alternativo D, 
ao km 33+765. 
 
O troço alternativo C2, com uma extensão de aproximadamente 38 262 m apresenta um 
desenvolvimento mais a Nascente, terminando nas proximidades da povoação de Matas 
do Louriçal. Este troço alternativo permite um maior afastamento à zona de servidão da 
Base Aérea n.º 5 de Monte Real. 
 
Este troço alternativo até sensivelmente o km 12+500 apresenta uma orientação 
Sudoeste / Nordeste com algumas inflexões de forma a evitar o atravessamento de 
Espaços Urbanos. A partir do km 15+250 inflecte para Nascente, sendo contornados 
sempre que possível os Espaços Urbanos existentes. 
 
A partir dos troços alternativos C1 e C2 desenvolve-se o troço alternativo D com uma 
extensão de sensivelmente 510 m. 
 
Do troço alternativo D derivam os troços alternativos E1 e E2, os quais terminam na 
Subestação de Lavos. O troço alternativo E1 desenvolve-se mais a Poente, abrangendo 
espaços urbanos e apresenta uma extensão de 4 822 m. 
 
O troço alternativo E2 com um desenvolvimento inicial de orientação Sudoeste / 
Nordeste, a partir da Ribeira da Seiça inflecte para poente até a Subestação de Lavos. 
Este troço alternativo apresenta uma extensão de 5 402 m, e permite um maior 
afastamento aos aglomerados urbanos. 
 
Apenas o troço alternativo A2 atravessa marginalmente uma área sensível, ao abrigo do 
artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, nomeadamente o Sítio Rede Natura “Serras de Aire 
e Candeeiros”. 
 
Da análise da FIG. 3 verifica-se que com a definição dos troços alternativos atrás 
descritos foi possível evitar a interferência com as seguintes condicionantes: 
 
 
 
a) Ecologia 
 
No que respeita a Ecologia foi possível evitar o atravessamento do Sítio Rede Natura 
“Azabuxo Leira” e interceptar apenas marginalmente o Sítio “Serras de Aire e 
Candeeiros”, constituindo estes os locais de maior sensibilidade ecológica na área em 
estudo. 
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b) Socioeconomia 
 
No que respeita aos aspectos socioeconómicos, na selecção dos troços alternativos, 
evitou-se sempre que possível o atravessamento de Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 
definidos nos PDM’s dos concelhos atravessados. 
 
Na definição dos troços alternativos, e considerando todas as condicionantes 
identificadas foi objectivo primário que os troços alternativos apresentassem corredores 
de passagem para a linha eléctrica fora dos Espaços Urbanos e Urbanizáveis definidos 
nos PDM’s dos concelhos abrangidos. 
 
Este aspecto foi sempre conseguido, com excepção de duas situações no corredor 
alternativo C2, nomeadamente na proximidade dos km 17+000 (aglomerados de Mata da 
Ranha e Outeiro da Ranha) e 29+000 (povoação de Mourisca de Cima e Mata Mourisca). 
 
Conforme se pode verificar nos extractos das Cartas de Ordenamento do PDM de 
Pombal (Anexo do EIA ), os Espaços Urbanos e Urbanizáveis apresentam-se 
continuamente ao longo de um eixo transversal à linha, não sendo possível evitar desta 
forma o seu atravessamento. 
 
 
 
c) Condicionantes e ordenamento do território 
 
Na selecção dos troços alternativos foi possível evitar a afectação das seguintes 
condicionantes: 
 • Seis pedreiras licenciadas pela DRE-Centro; 

• Sítio Rede Natura “Azabuxo-Leiria”; 

• Nascentes localizadas no aquífero da Mata do Urso; 

• Captações de água; 

• Ponto de potencial abastecimento de água a helicópteros do SNBPC; 

• Num dos troços alternativos minimizar o atravessamento da área de servidão da 
Base Aérea n.º 5 de Monte Real. 

 
No que respeita às áreas pertencentes à RAN e à REN, dada a dimensão da linha em 
estudo, não é possível evitar a sua afectação. Contudo em fase de Projecto de Execução 
será possível definir a localização dos apoios de forma a minimizar essa afectação. 
 
 
 
d) Património 
 
Com base no levantamento bibliográfico efectuado para a área em estudo foram 
referenciados 109 sítios de valor patrimonial. 
 
Apesar de nenhum destes sítios se encontrar classificado ou apresentar estatuto de 
protecção, na definição dos troços alternativos, procurou-se evitar, sempre que possível, 
que estes abrangessem os sítios identificados. 
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Dos 109 sítios identificados para a área em estudo, apenas 11 estão inseridos nos troços 
alternativos definidos. 
 
No cômputo geral pode concluir-se que foi possível à priori articular o projecto com as 
condicionantes ambientais identificadas, minimizando em grande escala os impactes 
associados ao projecto. 
 
 
 
 
3.2 Descrição Geral do Projecto 

A Linha Batalha – Lavos, a 400 kV, a implementar entre as subestações da Batalha e 
Lavos, terá uma extensão de aproximadamente 55 quilómetros e será executada em 
cabos aéreos. 
 
A Linha Batalha – Lavos, a 400 kV apresentará as seguintes características principais: 
 − Linha dupla trifásica com um terno equipado, com dois condutores por fase; 

− Dois cabos de guarda; 

− Apoios de linha dupla da família “DL” (FIG. 4). Na família de apoios “DL”, a altura 
mínima ao solo, da face inferior dos braços dos cabos condutores é de 24 metros 
e a altura máxima ao mesmo nível é de 45 metros; 

− Isoladores de vidro temperado; 

− Fundações normais para as estruturas metálicas, constituídas por quatro maciços 
independentes de betão; 

− Circuitos de terra. 

 
Para este projecto, foram definidas distâncias  de segurança para os cabos , face aos 
obstáculos a sobrepassar (solo, estradas, vias férreas, árvores, edifícios, outras linhas 
aéreas) (Quadro 2). 
 

Quadro 2 – Distâncias da Linha ao Solo 

Tipo de Estrutura Critérios RSLEAT 
(Distância m) 

Critérios REN, S.A. 
(Distância m) 

Solo 8,0 14 

Árvores 5,0 8,0 

Edifícios 6,0 8,0 

Estradas 10,3 16,0 

Vias Férreas electrificadas 16,0(a) 16,0(a) 

Vias Férreas Não Electrificadas 10,3 15,0 

Outras linhas aéreas 6,5(a) 7,0(a) 

Obstáculos diversos -- 7,0 
(a) - Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo 
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Da análise do Quadro 2 é possível constatar que os critérios da REN, S.A., são mais 
conservadores do que os definidos no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas 
de Alta Tensão (RSLEAT – Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro). 
 
Cada apoio possuirá sinalização claramente visível do solo. 
 
 
 
 
3.3 Principais Actividades nas Fases de Construção, Exploração e Desactivação 

Durante a fase de construção da linha é desenvolvido um conjunto de actividades, que 
envolvem: 
 • Instalação de estaleiro / parque de material; 

• Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos; 

• Trabalhos de desmatação e de abertura de faixa de protecção; 

• Marcação e abertura de caboucos; 

• Construção dos maciços de fundação e montagem das bases; 

• Montagem e levantamento dos apoios; 

• Desenrolamento e regulação dos cabos; 

• Colocação eventual dos dispositivos de balizagem. 

 

De acordo com o princípio seguido pela REN, S.A., o estabelecimento das linhas 
eléctricas é sempre precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados.  
 
No que respeita ao período de funcionamento da linha (fase de exploração) têm lugar 
acções programadas de manutenção, inspecção, conservação e de pequenas alterações, 
as quais se traduzem em: 
 • Actividades de inspecção periódica do estado de conservação da linha para 

detecção de situações susceptíveis de afectar a segurança de pessoas e bens ou 
de afectar o funcionamento da linha, com periodicidade de 1 a 5 anos em função do 
tipo de inspecção a realizar; 

 • Observação da faixa de protecção para detecção precoce de situações susceptíveis 
de afectar o funcionamento da linha incidindo sobre inspecção regular das zonas de 
expansão urbana situadas na faixa de protecção e inspecção anual dos apoios da 
linha sujeitos ao poiso e nidificação da avifauna (cegonhas); 

 • Substituição de componentes deteriorados da linha; 
 • Execução do plano de manutenção da faixa de protecção, que implica intervenções 

sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de 
crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o funcionamento da linha; 
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 • Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas  
infra-estruturas; 

 • Condução da linha integrada na RNT, o que envolve detecção, registo e eliminação 
de incidentes. 

 
 
Adicionalmente serão ainda realizadas as acções de monitorização de acordo com que 
for estipulado nos Planos de Monitorização constantes da Declaração de Impacte 
Ambiental. 
 
No que respeita à fase de desactivação, este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil 
longa, não sendo possível prever, com rigor, uma data para a sua execução.  
 
Na eventualidade de se decidir proceder à desmontagem da Linha, as actividades 
realizar-se-ão pela ordem inversa da montagem. 
 
 
 
 
3.4 Projectos Complementares ou Subsidiários 

No caso da presente linha podem-se referir como projectos directamente associados a 
este empreendimento a instalação de estaleiro / parque de materiais e criação e/ou a 
melhoria de acessos. 
 
Como projectos complementares, mas objecto de Estudo de Impacte Ambiental e Estudo 
de Incidências Ambientais independentes, é a Central de Ciclo Combinado a Gás Natural 
a instalar na zona de Lavos / Lares e a Ampliação da Subestação de Lavos 
respectivamente. 
 
 
 
 
3.5 Programação Temporal do Projecto 

A calendarização deste projecto, indicada pela REN, S.A., prevê: 
 − O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projecto; 

− A entrada em funcionamento da linha em meados de 2010; 

− O período de concessão do projecto é idêntico ao da Rede Nacional de 
Transporte: 50 anos, contados desde a data de assinatura do contrato de 
concessão (06-09-2000). 
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4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA EM ESTUDO 

O diagnóstico ambiental da área em estudo compreendeu uma abordagem 
multidisciplinar, com o detalhe adequado, às várias áreas temáticas de expressão 
territorial e ambiental, nomeadamente geologia, solos e usos do solo, clima, recursos 
hídricos e qualidade da água e do ar, ruído, paisagem, ecologia, socioeconomia, 
património e ordenamento do território e condicionantes, com recurso a uma equipa 
multidisciplinar com esta experiência em Estudos de Impacte Ambiental. 
 
O estudo dos vários factores ambientais baseou-se na análise de informações existentes 
e disponíveis sobre a região, assim como em levantamentos de campo e consultas a 
entidades locais. 
 
Do ponto de vista geológico , a área em estudo abrange diversas unidades geológicas. 
Até sensivelmente ao vale do rio Arunca, a tipologia das formações geológicas é variada, 
ocorrendo unidades de diferentes idades geológicas. 
 
Para Norte, as características geológicas são mais uniformes dominando as formações 
do período neogénico.  
 
Não ocorrem, nos troços alternativos estudados, quaisquer valores geológicos, com 
interesse científico, cultural ou paisagístico. Salienta-se apenas que o troço alternativo A2 
abrange duas pedreiras não licenciadas e o troço alternativo B uma pedreira licenciada. 
Os troços C1 e C2 abrangem ainda áreas com interesse económico, nomeadamente 
Áreas Cativas para a Exploração de Argilas Especiais (troços alternativos C1 e C2) e de 
Reserva (troço alternativo C1) e ainda Áreas de Concessões Mineiras (troço alternativo 
C2). 
 
No que respeita aos solos, na área em estudo os aluviossolos, os coluviossolos e os 
solos hidromórficos são os que apresentam maior valor agrícola. Contudo, grande parte 
da área em estudo abrange solos de reduzido potencial agrícola, nomeadamente solos 
podzolizados. 
 
Do ponto de vista do uso do solo , na maioria dos troços alternativos em estudo 
predominam as áreas florestais. Constituem excepção os troços alternativos A1, A2 e B, 
os quais se desenvolvem em grande parte em áreas agrícolas. 
 
Em termos climáticos  a região em estudo apresenta um clima mesotérmico, em que a 
temperatura média anual varia entre os 12,5 e os 16ºC e a  precipitação total varia entre 
700 e 1 200 mm. 
 
Relativamente aos recursos hídricos , os troços alternativos em estudo integram-se nas 
bacias hidrográficas do rio Lis e do rio Mondego, atravessando algumas linhas de água (à 
excepção dos troços alternativos D e E1 onde não se verifica qualquer atravessamento), 
correspondendo a mais importante ao rio Lis. 
 
Em termos de ambiente sonoro  e em função das campanhas de medição efectuadas, 
conclui-se que as zonas onde se desenvolvem os troços alternativos em estudo para 
implementação da Linha Batalha – Lavos, a 400 kV são caracterizadas por níveis 
sonoros relativamente baixos associados geralmente a ocupações de cariz 
predominantemente rural. 
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No que respeita à qualidade do ar , na área em estudo apresenta-se globalmente boa, 
não sendo expectáveis situações de poluição significativa. 
 
Do ponto de vista ecológico , na área em estudo apenas o troço alternativo A2 atravessa 
marginalmente uma área classificada com objectivos de conservação da natureza, 
nomeadamente o Sítio Rede Natura 2000 “Serras de Aire e Candeeiros”. 
 
A área em estudo é ocupada essencialmente por florestas homogéneas de pinhal-bravo e 
eucaliptal, características dos povoamentos dominantes nesta região centro de Portugal. 
 
As situações pontuais de outros habitats, como montado disperso, áreas agrícolas de 
pomares ou sequeiro e vinhas ocorrem principalmente junto às povoações, circundadas 
na maioria dos casos por essas áreas florestais de produção. 
 
As zonas de galeria ripícola constituem troços alternativos ecológicos importantes para 
alguns dos mamíferos aquáticos e para a comunidade de anfíbios. São também um 
importante habitat para algumas espécies de morcegos e aves. 
 
Em termos de paisagem , a área em estudo desenvolve-se maioritariamente na unidade 
“Beira Litoral entre Batalha e Lavos” caracterizada por um ondulado suave a moderado, 
com uma altitude média entre os 50 – 100 metros. 
 
Destacam-se algumas situações planálticas e os vales de alguns cursos de água (rios 
Arunca, Lis e Lena e ribeiras dos Milagres, Sinol e Carnide). As características do relevo, 
a natureza arenosa dos solos e o clima moderado pela influência do atlântico que lhe fica 
próximo favorecem o uso florestal. 
 
Do ponto de vista do património , foram identificados 11 sítios ao longo dos troços 
alternativos em estudo, de cronologias diferentes (Romano, Medieval, Pré-histórico, 
Moderno e Contemporâneo). 
 
Do ponto de vista socioeconómico , os concelhos atravessados pela Linha Batalha – 
Lavos, a 400 kV, inserem-se na faixa litoral do centro do país, sendo um território que ao 
longo da última década se tem revelado, em termos demográficos, bastante atractivo e 
dinâmico. Trata-se de um território com uma população jovem e em crescimento, cuja 
atractividade tem sido sustentada por uma crescente competitividade territorial. 
 
Do ponto de vista do ordenamento do território e condicionantes , o território está 
coberto por Planos Directores Municipais. As principais condicionantes do ponto de vista 
do ordenamento do território e condicionantes são a Reserva Agrícola Nacional, a 
Reserva Ecológica Nacional, os Espaços Urbanos e Urbanizáveis e a Zona de 
Desobstrução da Base Aérea n.º 5 de Monte Real, cujo atravessamento é inevitável 
nalguns casos. 
 
A compatibilização deste projecto com infra-estruturas como gasodutos, linhas de alta 
tensão, estradas, vias férreas, entre outras, é possível desde que sejam respeitadas as 
respectivas servidões. 
 
No Desenho 3 apresenta-se a Carta de Condicionantes para a área em estudo. 
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5. PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

A identificação de impactes constitui um dos objectivos principais de um Estudo de 
Impacte Ambiental, pretendendo-se avaliar as potenciais alterações que um determinado 
projecto irá causar no meio biofísico e socioeconómico em que se irá iniciar. 
 
Convém salientar, que os estudos ambientais que antecederam a definição dos troços 
alternativos em estudo, nomeadamente no âmbito do Estudo das Grandes 
Condicionantes Ambientais contribuíram de forma significativa e numa fase prévia, para a 
minimização / eliminação dos principais impactes que poderiam ocorrer. 
 
No que respeita à geologia , os principais impactes ocorrem na fase de construção e 
estão associados essencialmente à realização de escavações necessárias à abertura de 
caboucos para a instalação dos apoios que poderão conduzir à destruição ou ocupação 
irreversível das formações geológicas existentes. 
 
Estes impactes apesar de negativos  e directos  são não significativos  para os troços 
alternativos A1, D, E1 e E2. Para os troços alternativos, B, A2, C1 e C2 devido à 
presença de recursos geológicos com valor económico, foram classificados de 
moderadamente significativos . 
 
No que respeita aos solos , os impactes também ocorrem essencialmente durante a fase 
de construção, estando no geral associados à instalação de apoios e à abertura de 
acessos. 
 
Estes impactes negativos  e directos  são em parte temporários, nos locais onde após a 
construção da linha se efectua uma recuperação, e em parte permanentes, no local de 
instalação dos apoios. Em termos de magnitude foram considerados, no geral, de não 
significativos  nos troços alternativos C1, C2, D, E1 e E2, uma vez que se desenvolvem 
maioritariamente em solos de reduzido valor agrícola. Nos restantes troços alternativos 
foram considerados moderadamente significativos . 
 
Em termos de uso do solo , os impactes encontram-se, no geral, associados à instalação 
dos apoios, à criação de uma faixa de segurança e à abertura de acessos, tendo sido 
classificados de negativos , directos  e moderadamente significativos , uma vez que 
nesta fase ainda não é possível efectuar uma análise em termos de perda de 
produtividade das áreas florestais e agrícolas. 
 
No que respeita ao clima, os impactes são considerados inexistentes . 
 
Do ponto de vista dos recursos hídricos e qualidade da água , prevê-se que os 
impactes sejam pouco significativos para todos os troços alternativos, uma vez que em 
fase de projecto, para o traçado seleccionado, será garantido o cumprimento da distância 
mínima indicada nas disposições legais aplicáveis e encontra-se prevista a 
implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual permitirá 
evitar possíveis contaminações nas linhas de água locais associadas a eventuais 
derrames acidentais no decorrer da obra. Os impactes são classificados de negativos , 
directos  e não significativos  para todos os troços alternativos. 
 



AGRI PRO AMBIENTE
 

Estudo de Impacte Ambiental da Linha Batalha – Lavos, a 400 kV 
Volume I – Resumo Não Técnico 

33

 
 
Relativamente à qualidade do ar , os principais impactes são expectáveis na fase de 
construção, sendo negativos , directos  e não significativos  e resultam essencialmente 
dos trabalhos de regularização do terreno e das escavações necessárias à abertura de 
caboucos, que ocasionalmente provocam emissões de partículas em suspensão. Serão 
também emitidos para a atmosfera poluentes típicos associados ao tráfego de veículos e 
maquinaria pesada. 
 
Do ponto de vista do ambiente sonoro , os impactes mais significativos na fase de 
construção, associados ás operações de escavação e à circulação de máquinas e 
veículos, serão pontuais e limitados no tempo e no espaço de influência. A significância 
dos impactes dependerá da distância das fontes de ruído aos receptores sensíveis. 
Contudo não é expectável um aumento significativo dos níveis sonoros. 
 
Durante a fase de exploração o ruído gerado pela linha tem um carácter não permanente 
e resultará da acção do vento e do “efeito coroa” que deixa de ter qualquer significado se 
a velocidade do vento for superior a 8 metros por segundo. 
 
Conforme referido no EIA prevê-se um nível de ruído de longa duração de 38,86 dB(A), 
considerando o período de um ano e de 39,63 dB(A), considerando o mês mais crítico 
para os níveis de tensão de 400 kV, para  uma linha com os dois ternos equipados. No 
caso de uma linha comum  terno equipado, os valores de ruído acústico de longa duração 
a 30 metros do eixo da linha são de 35,44 dB(A), considerando o período de um ano e de 
36,21 dB(A), considerando o mês mais crítico. 
 
Em qualquer uma das condições é cumprido o critério da Environmental Protection 
Agency (EPA), que define como limite máximo susceptível de não provocar queixas  
52,5 dB(A) a 30 metros do eixo da Linha, tal como o limite máximo de exposição no 
período nocturno (período mais sensível) – Ln definido pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de Janeiro e que é aplicável ao presente projecto, nomeadamente 53,0 dB(A). 
 
Refira-se que os valores de ruído ambiente previstos para a Fase de Exploração tendo 
em conta o ruído de longa duração gerado por uma linha com dois termos equipados e 
considerando o período de um ano, cumprem em todos os receptores, os limites 
máximos dos indicadores de ruído – Lden e Ln – definidos pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de Janeiro, independentemente da distância a que a linha se encontra do receptor 
ou seja a implantação da linha mantém a situação actual de cumprimento dos valores 
legislados. 
 
No entanto, em fase de Projecto de Execução, a escolha do traçado da linha deverá ser 
feita, de modo a que esta se afaste o máximo possível de habitações / receptores 
sensíveis, tal como é prática comum da REN, S.A. 
 
Deste modo, os impactes previstos nesta fase no ambiente sonoro e tendo em conta os 
critérios adoptados são classificados como inexistentes  para os troços alternativos D e 
E2, negativos , directos  e não  significativos  para os troços alternativos A1, A2, B, C1e 
E1 e moderadamente significativos  para o troço alternativo C2. 
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Do ponto de vista da ecologia , no que respeita aos impactes na flora e vegetação e 
fauna terrestre ocorrem essencialmente na fase de construção associados à instalação 
dos apoios, abertura de acessos e criação de uma faixa de protecção. Este impacte foi 
classificado de negativo , directo , moderadamente significativo , mas parcialmente 
temporário. 
 
No que respeita aos vertebrados voadores (avifauna e morcegos), os principais impactes 
encontram-se associados à presença da linha durante a fase de exploração, onde 
poderão ocorrer colisões e electrocussões, tendo o impacte sido classificado de 
negativo , directo  e moderadamente significativo . 
 
Em termos paisagísticos , os principais impactes permanentes ocorrem durante a fase 
de exploração e estão associados à presença da nova linha que se traduz num elemento 
de intrusão na paisagem, conferindo-lhe uma nova leitura, apresentando maior 
significado nos locais onde se registam maiores visibilidades. Da análise efectuada, os 
impactes foram classificados de negativos  e directos  para todos os troços alternativos.  
 
Quanto à significância, foram classificados moderadamente significativos  nos troços 
alternativos B, C1, C2, D, E1 e E2 e significativos  nos troços alternativos A1 e A2. 
 
Em termos de património  foram no total identificados onze sítios ao longo dos troços 
alternativos em estudo. Nesta fase e uma vez que ainda não se tem conhecimento da 
localização dos apoios não é possível atribuir uma classificação da significância dos 
impactes. Caso exista interferência com os sítios identificados o impacte será negativo  e 
directo . A significância dependerá do grau de afectação. 
 
Do ponto de vista socioeconómico , os aspectos positivos associados a este 
empreendimento relacionam-se fundamentalmente com a melhoria das condições de 
fornecimento de energia, assegurado pela exploração da nova linha de transporte de 
energia, traduzindo-se num impacte positivo , directo  e não significativo . 
 
Contudo identificam-se algumas situações negativas, sobretudo no decurso da obra, 
devido à proximidade face a alguns receptores sensíveis, que poderão ser afectados por 
ruídos ou poeiras, bem como a degradação do enquadramento visual. 
 
A degradação visual e a preocupação que empreendimentos desta natureza impõem na 
sua envolvente, essencialmente ao nível da interferência com as populações, constituem 
impactes negativos  neste domínio, directos  e moderadamente significativos , à 
excepção dos troços D e E2 onde se prevêem impactes não significativos  e do troço C2 
onde se prevêem pontualmente significativos . 
 
No que respeita ao ordenamento do território e condicionantes  os impactes foram 
classificados de negativos , directos  e moderadamente significativos  e resultam 
essencialmente da afectação de Espaços Urbanos e Urbanizáveis, áreas pertencentes à 
Reserva Ecológica Nacional e à Reserva Agrícola Nacional e ao atravessamento da Zona 
de Desobstrução da Base Aérea n.º 5 de Monte Real, durante a fase de construção. 
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6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Em função das avaliações efectuadas e da tipologia do projecto, foi recomendado um 
conjunto de medidas mitigadoras, no sentido de solucionar, ou minimizar, na medida do 
possível, os impactes negativos identificados, os quais se circunscrevem em grande parte 
à fase de construção. 
 
Para a fase de exploração e tendo em conta a tipologia do projecto, verificou-se que a 
existirem impactes passíveis de minimização, estes prendem-se essencialmente com a 
componente biológica, nomeadamente vertebrados voadores (aves e morcegos) e com 
eventuais alterações dos níveis de ruído. 
 
Desta forma, as medidas nesta fase cingem-se à implementação dos planos de 
monitorização descritos no EIA, e em função dos resultados, deverão ser definidos, caso 
se justifique, planos de acção. 
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7. ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

Tendo em conta as avaliações efectuadas para os oito troços alternativos em análise 
foram definidas duas grandes alternativas para a passagem do corredor da linha 
eléctrica. 
 
No Quadro 3 apresenta-se a composição das respectivas alternativas. 
 
 

Quadro 3 – Composição das Alternativas 

Alternativas Composição de alternativas 

Alternativa 1 A1 / A2 + B + C1 + D + E1 + E2  

Alternativa 2 A1 / A2 + B + C2 + D + E1 + E2 

 
 
Na FIG. 5 apresentam-se esquematicamente as alternativas definidas. 
 
A Alternativa 1  inicia-se na Subestação da Batalha e até sensivelmente à povoação de 
Vale Garcia, é comum à Alternativa 2 . No início do seu traçado apresenta uma 
alternativa local, Alternativa A1 / A2 , constituída por dois troços alternativos (troço 
alternativo A1 e troço alternativo A2). Esta alternativa surgiu devido aos condicionalismos 
socioeconómicos e técnicos identificados. 
 
O troço alternativo A1, com uma extensão de aproximadamente 2 859 m, apresenta uma 
entrada por Norte na Subestação da Batalha e possibilita que a linha eléctrica da Batalha 
– Lavos, a 400 kV, possa passar a dupla, devido à disponibilidade de dois painéis na 
Subestação a Norte.  
 
O Troço Alternativo A2, com entrada por Sul na Subestação da Batalha e uma extensão 
de 3 015 m, pretendeu criar uma alternativa à passagem junto a uma casa de habitação, 
localizada em frente à saída por Norte, a qual já se encontra presentemente ladeada por 
linhas de alta tensão com várias implicações a nível socioeconómico. Contudo, salienta-
se o facto de que na Subestação da Batalha só existe uma painel disponível a Sul, pelo 
que, caso se pretenda passar a linha a dupla haverá necessidade ou de remodelar  
a Subestação com a criação de um novo painel a Sul, ou efectuar a entrada de uma linha 
por Sul e outra por Norte, o que implicará impactes semelhantes no receptor identificado.  
 
A partir da povoação de Vale Garcia, a Alternativa 1 inflecte para poente, evitando o 
atravessamento do Sítio Rede Natura 2000 “Azabuxo – Leiria”. 
 
A Alternativa 1, a Norte da povoação da Mina desenvolve-se até sensivelmente à 
povoação de Outeiro Pastora na área de servidão da Zona de Desobstrução da Base 
Aérea n.º 5 de Monte Real. 
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Junto à povoação de Marinha do Engenho esta alternativa inflecte ligeiramente para 
Poente, de forma a evitar o atravessamento de uma pedreira licenciada. A partir deste 
local continua com um desenvolvimento Sudeste / Nordeste até sensivelmente a Oeste 
da povoação de Carriço onde inflecte para Nascente. A partir sensivelmente da povoação 
de Matas do Louriçal esta alternativa é comum à Alternativa A2. Na parte final do troço 
alternativo existe uma alternativa local, nomeadamente a Alternativa E1 / E2  (troço 
alternativo E1 / troço alternativo E2). 
 
O troço alternativo E1 desenvolve-se mais a Poente e apresenta uma extensão de 
sensivelmente 822 m. 
 
O troço alternativo E2, com desenvolvimento mais a Nascente e uma extensão de  
5 042 m, permite um maior afastamento aos aglomerados urbanos. 
 
A Alternativa 2 , conforme já referido anteriormente, até sensivelmente à povoação de 
Vale Garcia, é comum à Alternativa 1, apresentando também, localmente a  
Alternativa A1 / A2 . 
 
A partir da povoação de Vale Garcia, esta alternativa inflecte para Nascente, de forma a 
desenvolver-se o mais afastado possível dos limites de servidão da Zona de 
Desobstrução da Base Aérea n.º 5 de Monte Real. 
 
Junto à povoação de Venda Nova inflecte para Poente e na proximidade de Matas do 
Louriçal esta alternativa é comum à Alternativa 1 até à Subestação de Lavos, 
apresentando localmente a Alternativa E1 / E2 . 
 
A análise comparativa de alternativas foi efectuada numa primeira fase para as 
alternativas locais, sendo seleccionados os troços alternativos mais favoráveis, os quais 
integraram posteriormente, a Alternativa 1 e a Alternativa 2. 
 
No que respeita à Alternativa A1/A2, da análise efectuada no EIA, verificou-se que o troço 
alternativo A1 é o mais favorável ambientalmente uma vez que abrange menos Espaços 
Urbanos e Urbanizáveis. 
 
Relativamente à Alternativa E1/E2 e pela mesma razão, considera-se mais favorável o 
troço alternativo E2. 
 
Após a avaliação das alternativas locais, e com base nos troços alternativos 
seleccionados como mais favoráveis ambientalmente, a composição das alternativas 1 e 
2 é a apresentada no seguinte: 
 

Quadro 4 – Composição Final das Alternativas 

Alternativa Troço Alternativo 

Alternativa 1 A1 + B + C1 + D +E2  

Alternativa 2 A1 + B + C2 + D + E2 

 
Apresenta-se em seguida a matriz da análise comparativa de alternativas, onde apenas 
são introduzidos os factores diferenciadores das mesmas, e que pesaram na selecção da 
alternativa mais favorável. 
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Quadro 5 – Matriz Síntese da Análise Comparativa de Alternati vas 

Descritor Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa Mais 
Favorável 

Solos e Uso do 
Solo 

Abrange 910,19 ha de solos de 
médio a elevado valor agrícola 

Abrange 28,94 ha de Espaços 
Urbanos 

Abrange 1175,32 ha solos de 
médio a elevado valor agrícola 

Abrange 57,92 ha de Espaços 
Urbanos 

Alternativa 1 

Ambiente 
Sonoro 

A Alternativa 1 desenvolve-se 
em menos espaços urbanos, 
apresentando um valor 
aproximado de 595 potenciais 
receptores sensíveis (valor 
estimado) menos 430 que a 
Alternativa 2, sendo por isso a 
mais favorável. 

A Alternativa 2 intercepta um 
maior número de espaços 
urbanos e consequentemente 
um maior número de potenciais 
receptores sensíveis (valor 
estimado de 1025), o que 
implicará potencialmente uma 
maior interferência com esses 
receptores 

Alternativa 1 

Factores 
Ecológicos 

Abrange 564,83 ha de áreas 
agrícolas 

Tem uma extensão de 
aproximadamente 53 km 

Abrange 762,13 ha de áreas 
agrícolas 

Tem uma extensão de 
aproximadamente 58 km 

Alternativa 1 

Paisagem 
Abrange 628,55 ha de áreas 
com elevada visibilidade e 
74,62 ha com média visibilidade 

Abrange 860,78 ha de áreas 
com elevada visibilidade e  
101,71 ha com média visibilidade 

Alternativa 1 

Património 
Ocorrem nesta alternativa 9 
ocorrências patrimoniais 

Ocorrem nesta alternativa 10 
ocorrências patrimoniais 

Alternativa 1 
(ligeiramente 

mais favorável)  

Socioeconomia 

Abrange lugares com um total de 
5 646 habitantes 

Abrange 665 edifícios 

Abrange 119,27 ha de área 
urbana 

Abrange 13,30 ha de área 
industrial existente e 78,70 ha da 
área industrial prevista 

Abrange lugares com um total de 
6174 habitantes 

Abrange 1149 edifícios 

Abrange 1174,42 ha de área 
urbana 

Abrange 16,56 ha de área 
industrial existente e 66,19 ha da 
área industrial prevista 

Alternativa 1 

Ordenamento  

Abrange 118,16 ha de Espaços 
Urbanos, 1235,73 ha de 
Espaços Florestais e 650,05 ha 
de Espaços Agrícolas e Espaços 
Florestais e 91,82 ha de 
Espaços Naturais e de 
Protecção 

Abrange 173,31 ha de Espaços 
Urbanos, 1170,98 ha de 
Espaços Florestais, 879,3 ha de 
Espaços Agrícolas e Agro-
florestais e 61,30 ha de Espaços 
Naturais e de Protecção 

Alternativa 1 
(ligeiramente 

mais favorável) 

Condicionantes 

Abrange 373,34 ha de RAN, 
385,48 ha de REN e de 186,88 
ha de Área Sujeita a regime 
Florestal, 385,48 ha em Áreas 
Cativas para a Exploração de 
Minerais 

Desenvolve-se em 212,06 ha na 
zona de desobstrução da Base 
Aérea n.º 5 de Monte Real 

Abrange 887,67 ha de RAN e 
936,83 ha de REN e em 488,52 
em Áreas Cativas em 118,62 ha 
em Áreas de Reserva para a 
Exploração de Minerais  

Desenvolve-se em 107,50 ha na 
zona de desobstrução da Base 
Aérea n.º 5 de Monte Real 

Alternativa 1 
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8. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

No presente Estudo de Impacte Ambiental e em função das avaliações efectuadas, foram 
indicadas as directrizes para os Planos de Monitorização e Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra. 
 
No que respeita aos Planos de Monitorização foram propostos os seguintes planos de 
Monitorização: 

 
 

 Monitorização do Ruído  – propõe-se uma campanha de medição do ruído antes 
do início da obra e posteriormente na fase de exploração, duas campanhas 
acústicas durante o primeiro ano de funcionamento da linha em duas épocas 
distintas (Verão / Inverno). Deverão ser monitorizados todos os receptores 
sensíveis identificados em fase de Projecto de Execução; 

 
 Monitorização da Avifauna e dos Morcegos  – a realizar durante a fase de 

exploração. Esta monitorização deve ter uma frequência mínima de, pelo menos, 
duas visitas por época (Invernada, Reprodução, Verão e Dispersão). 

 
 
No que respeita à Gestão Ambiental, para a fase de construção deverá ser implementado 
um Programa de Gestão Ambiental. 
 
O acompanhamento ambiental da obra visa o cumprimento das normas aplicáveis, 
designadamente a aplicação das medidas minimizadoras indicadas no presente 
documento e as medidas posteriormente contempladas na Declaração de Impacte 
Ambiental. 
 
No EIA apresenta-se um Plano de Acompanhamento Ambiental com as orientações a 
implementar durante a fase de construção. 
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9. CONCLUSÕES 

O projecto da Linha Batalha – Lavos, a 400 kV, surge da necessidade de dar resposta à 
previsível instalação na zona da Figueira da Foz de, pelo menos, dois novos grupos 
térmicos a ciclo combinado de gás natural, cuja integração na Rede Nacional de 
Transportes será através da sua ligação a 400 kV à Subestação de Lavos. 
 
Esta linha permitirá ainda reforçar a rede naquela região melhorando as condições de 
alimentação das Subestações da Batalha e de Lavos. 
 
Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os factores 
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção, 
exploração e desactivação do projecto.  
 
Procurou-se ainda demonstrar a compatibilidade do projecto com as figuras de 
ordenamento, nas quais a área do projecto se insere. 
 
Numa primeira fase foi efectuado o estudo das grandes condicionantes ocorrentes na 
área em estudo e em função dos resultados foram definidos troços alternativos viáveis 
para a passagem da linha, eliminando logo à partida grande parte das condicionantes 
identificadas. 
 
A definição destes troços alternativos resultou de uma estreita colaboração entre a Rede 
Eléctrica Nacional, S.A., o Projectista Pinto & Bentes, S.A. e a equipa que realizou o 
Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Após a caracterização ambiental da área abrangida pelos troços alternativos e a 
respectiva avaliação de impactes foram definidas duas grandes alternativas de troço 
alternativo para a passagem da linha eléctrica, as quais apresentam pontualmente 
alternativas locais. Posteriormente foi seleccionada a alternativa ambientalmente mais 
favorável (Alternativa 1). 
 
Das análises efectuadas verificou-se que os principais impactes associados à Linha 
Batalha – Lavos, a 400 kV, à semelhança do que acontece para as outras infra-estruturas 
com a mesma tipologia, prendem-se com a ocupação do território, condicionando actuais 
e futuros usos, com a proximidade a habitações, com possíveis interferências com os 
valores ecológicos existentes, e com possíveis alterações na percepção da paisagem. 
 
No que respeita aos restantes factores ambientais os impactes são pouco significativos e 
em muitos casos são evitáveis ou minimizáveis, em fase de Projecto de Execução. 
 
Em fase de Projecto de Execução, será possível projectar o local de passagem da linha, 
de forma a optimizar a minimização dos impactes ambientais identificados, bem como 
pormenorizar as medidas de mitigação dos impactes negativos subsistentes e os 
programas de monitorização propostos. 
 
A validação técnica e ambiental da alternativa do corredor ambientalmente mais 
favorável, constituirá um dos principais objectivos desta fase do processo de avaliação 
ambiental, por forma a permitir o desenvolvimento do estudo do traçado e do projecto da 
linha em fase de Projecto de Execução. 
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