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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 Projecto de 
Execução, relativo à Subestação de Pegões, 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 subestação se irá localizar, por forma a identificar 
as condicionantes e os impactes ambientais decorrentes da construção, exploração e 
desactivação do projecto. 
 
O EIA referente ao Projecto de Execução tem por objectivo a análise ambiental da 
Subestação de Pegões e foi realizado de acordo com a legislação em vigor, 
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, regulamentado através da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, com as alterações introduzidas pela Declaração de 
Rectificação n.º 13-H/2001, que fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta de 
definição de âmbito do EIA e as normas técnicas para a estrutura do Estudo de Impacte 
Ambiental. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo Não Técnico e pelo 
Relatório Síntese, por Anexos Técnicos, pelo Estudo das Grandes Condicionantes 
Ambientais, pelo Projecto de Integração Paisagística e pelo Plano de Acompanhamento 
Ambiental. 
 
Na elaboração do estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: 
Factores Físicos (Geologia, Solos, Clima e Recursos Hídricos), Factores de Qualidade do 
Ambiente (Ar, Água, Resíduos e Ambiente Sonoro), Factores Biológicos e Ecológicos 
(Flora e Fauna) e Factores Socioeconómicos e Humanos (Paisagem, Património, 
Socioeconomia, Uso Actual do Solo e Ordenamento e Condicionantes). 
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A entidade responsável pelo projecto é a empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) de energia eléctrica de muito alta 
tensão. A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
 
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental tiveram início em 
Julho de 2008 e foram concluídos em Novembro de 2008, tendo sido elaborados pela 
empresa AGRI-PRO AMBIENTE, Consultores, S.A. 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A abertura da nova subestação da REN de Pegões decorre, em primeira instância, da 
necessidade de alimentação ao troço português do eixo ferroviário de alta velocidade 
Lisboa / Madrid na zona Montijo / Pegões / Vendas Novas, de tal forma que sejam 
providenciadas as condições de robustez, qualidade e continuidade de serviço que este 
tipo de consumo, de características muito particulares, exige. 
 
Efectivamente, a subestação da REN em Pegões irá alimentar a subestação de tracção 
da rede ferroviária de alta velocidade que ficará localizada nesta zona (Figura 1 ), 
prevendo-se uma disposição relativa destas duas instalações de forma geminada (lado a 
lado), evitando-se assim a sua dispersão por diferentes locais com linhas de ligação 
entre si, conseguindo-se, deste modo, uma redução na ocupação do território com linhas 
aéreas eléctricas. 
 
A subestação da REN em Pegões, para além do objectivo de alimentação à rede 
ferroviária de alta velocidade, irá igualmente possibilitar a criação de um nó eléctrico 
alternativo ao actual de Palmela, em que a concentração de linhas é já significativa, 
introduzindo simultaneamente na estrutura da rede um acréscimo de fiabilidade na 
ligação entre a região de fortes consumos da Grande Lisboa / Península de Setúbal e a 
de elevada concentração de produção de Sines. 
 
Na medida em que a futura Subestação de Pegões se situa num local de cruzamento de 
linhas de 400 kV já existentes a sua abertura não envolve novos corredores de redes a 
400 kV (apenas pequenos desvios) e permite expandir a rede de 400 kV para a região de 
Évora sem haver necessidade de construir uma nova rede de transporte até  
Palmela. Deste facto ressalta a sua valia em termos de ordenamento e ocupação do 
território, induzindo também a uma ligeira redução das perdas de transporte de energia 
eléctrica. 
 
Por fim, mas não menos importante é de assinalar que esta nova instalação irá ainda 
permitir criar um novo ponto de apoio local à rede de distribuição com reflexos positivos 
na optimização e desenvolvimento das redes eléctricas de serviço público na fronteira 
transporte – distribuição, que proporcionará uma melhoria da qualidade de 
abastecimento eléctrico na região, ao mesmo tempo que permite fazer face ao 
crescimento dos consumos nas zonas de Pegões e Vendas Novas, actualmente servidos 
por redes de 60 kV de extensão apreciável e perdas de transporte mais elevadas. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1 Localização 

A Subestação de Pegões objecto do presente estudo, localiza-se na freguesia de 
Pegões, na sub-região da Península de Setúbal, localizada nas proximidades de Pegões 
Gare, no concelho do Montijo. O acesso à Subestação situa-se nos concelhos de Montijo 
e Palmela, respectivamente nas freguesias de Pegões e Marateca. 
 
Na Figura 2  apresenta-se a localização do projecto em estudo e do corredor de entrada 
e saída das linhas eléctricas da Subestação, uma vez que na fase actual não é possível 
definir com rigor o traçado das mesmas. 
 
 
 
 
3.2 Características Técnicas da Subestação 

A Subestação de Pegões ocupará uma área de aproximadamente 4,72 hectares e é 
constituída pelos seguintes elementos estruturais: Posto de 400 kV, Posto de 60 kV e 
Transformadores 400 kV / 63 kV – 170 MVA. 
 
O Posto de 400 kV será construído na fase inicial e os restantes elementos em futuras 
obras de ampliação. 
 
A configuração do Posto de 400 kV é de disjuntor e meio com dois barramentos. 
 
Construtivamente trata-se de uma instalação convencional exterior com isolamento no ar, 
cujos painéis têm um passo de 21 m. As ligações de alta tensão distribuem-se por três 
planos, um inferior à cota de 7 m constituído pelas ligações tendidas entre a 
aparelhagem AT (Alta Tensão), um plano médio à cota de 12 m constituído pelos 
barramentos rígidos apoiados e um plano superior à cota de 23 m constituído pelas 
ligações entre pórticos de amarração interiores. 
 
A configuração do Posto de 60 kV é de duplo barramento e disjuntores extraíveis 
motorizados. Analogamente ao anterior, construtivamente trata-se de uma instalação 
convencional exterior com isolamento no ar, cujos painéis têm um passo de 7 m.  
 
As ligações de alta tensão distribuem-se por três planos, um inferior à cota de 3,5 m 
constituído pelas ligações tendidas entre a aparelhagem AT, um plano médio à cota de 
5,8 m constituído pelos barramentos rígidos apoiados e um plano superior à cota de 10 m 
constituído pelas ligações entre pórticos de amarração interiores. 
 
Em termos de unidades de transformação, para a configuração inicial da subestação, 
será instalado um Transformador 400 / 63 kV – 170 MVA. 
 
A unidade de Transformação 400 / 63 kV – 170 MVA a instalar trata-se de uma máquina 
trifásica, em banho de óleo e instalada em cela individual. 
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A concepção da cela da máquina trifásica teve em conta a possibilidade de se virem a 
instalar máquinas de fases dissociadas, situação que poderá ser inevitável face às 
crescentes limitações impostas às composições de transporte para circulação nas 
estradas nacionais. 
 
De referir ainda que, por questões de segurança – incêndio e ambientais – ruído, todas 
as celas são dotadas de muros corta-fogos com características adequadas a poder-se 
montar, se necessário e com um mínimo de constrangimentos na continuidade de 
serviço, painéis de insonorização capazes de manter o ruído da Subestação dentro dos 
limites regulamentares. 
 
De acordo com a nova filosofia de montagem dos transformadores nas zonas de risco 
sísmico elevado, as unidades previstas para esta Subestação, nomeadamente a que 
será instalada nesta fase, serão montadas, assentes e fixadas directamente a um maciço 
de fundação, com recolha periférica de óleo e respectivo encaminhamento para um 
depósito de retenção. 
 
Todos os disjuntores previstos são de corte em meio de hexafluoreto de enxofre (SF6), 
sendo accionados por molas. O transformador de potência é uma máquina convencional 
em banho de óleo mineral. 
 
A classificação dos locais quanto ao nível de poluição é determinante na escolha dos 
isoladores. Para este projecto, considerou-se o nível de poluição como forte. 
 
De acordo com os princípios de coordenação de isolamento adoptados pela REN, S.A., 
os painéis serão protegidos contra sobretensões. Esta medida visa sobretudo a 
protecção do disjuntor de linha quando estiver aberto ou em fase de abertura. 
 
No parque de 400 kV, a infra-estrutura de protecção contra descargas atmosféricas 
directas é constituída, na sua maior parte, por cabos de guarda de alumínio-aço, 
amarrados nas cabeças dos pórticos e ligados à rede de terras subterrânea através da 
massa metálica das próprias estruturas, as quais possuirão na sua base ligadores 
adequados. Como medida de protecção adicional serão montadas hastes de Franklin de 
3 m nas cabeças dos pórticos de amarração. 
 
No parque de 60 kV, a infra-estrutura de protecção contra descargas atmosféricas 
directas será feita por meio de cabos de guarda em alumínio-aço, amarrados entre as 
cabeças dos pórticos de amarração e por montagem de hastes de “Franklin” de 3 m no 
topo das referidas cabeças. Estes elementos (cabos de guarda e hastes) serão ligados à 
Rede de Terra enterrada por meio de barra de Cobre apropriada para o efeito. 
 
A rede de terras subterrânea será constituída por uma rede de condutores de cobre nu, 
enterrados a uma profundidade de 0,80 m, constituindo uma malha que se estende cerca 
de 1,5 m para além dos limites da vedação. 
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3.3 Protecção do Meio Ambiente 

A Portaria n.º 1421/2004 de 23 de Novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o 
quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público 
em geral aos campos electromagnéticos, constante da Recomendação do Conselho da 
União Europeia n.º 1999/519/CE de 12 de Julho de 1999, a qual, por sua vez, se baseia 
na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying 
Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP-International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 
 
As recomendações apontam os valores máximos de 5 kV/m (rms) e 100 µT (rms) para os 
campos eléctrico e magnético a que o público em geral poderá estar permanentemente 
exposto. 
 
Na vizinhança imediata das subestações, os campos electromagnéticos à frequência 
industrial a que o público em geral poderá estar exposto serão originados essencialmente 
pelas linhas aéreas que amarram nos pórticos.  
 
Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efectuadas em 
linhas similares de todo o mundo, pode concluir-se que os valores dos campos sob 
qualquer linha da REN, de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites 
referidos. 
 
As subestações, por constituírem áreas integralmente vedadas, cujo acesso está 
exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado, não permitem o acesso 
do público em geral ao seu interior, pelo que este tipo de infraestruturas não se enquadra 
no âmbito de aplicação da referida Portaria. 
 
A fim de evitar a contaminação dos solos, devido a eventuais fugas ou derrames de óleo 
do Transformador de Potência, este equipamento pesado ficará instalado em maciços de 
fundação dotados de recolha periférica de óleo, o qual é encaminhado para um depósito 
de retenção com capacidade para a maior das máquinas instaladas ou previstas. 
 
O nível máximo de Pressão Acústica (LpA) produzida pelo Transformador de Potência, 
está limitado a 80 dB. 
 
No que respeita ao ruído perceptível nas áreas envolventes da subestação, foi elaborado 
um Estudo do Condicionamento Acústico da Subestação, de modo a garantir os limites 
legalmente definidos no Regime Legal sobre Poluição Sonora instituído pelo  
Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro.  
 
No que respeita ao Hexafluoreto de Enxofre (SF6), gás utilizado nos disjuntores, há que 
considerar uma taxa de fuga inferior a 1%/ano da massa daquele gás, sendo certo que 
qualquer manipulação, deste gás, será sempre feita de modo controlado, entre os 
depósitos exteriores e os disjuntores, quer seja no enchimento ou no esvaziamento. 
Deste modo, só em casos de acidente haverá fugas significativas para a atmosfera. 
 
De referir que no processo de construção da Subestação serão observadas, quer as 
Normas e Regulamentos em vigor, quer as Normas e Procedimentos decorrentes do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que está implementado na REN, S.A. de acordo 
com o referencial normativo NP EN ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental. 
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3.4 Actividades de Construção da Subestação 

Em termos de construção civil, os trabalhos a executar e que foram objecto de um 
projecto específico compreendem genericamente os seguintes: 
 

- Terraplenagem e construção da plataforma e do respectivo acesso, incluindo 
vedação e drenagens; 

- Construção dos maciços dos pórticos de amarração das linhas e dos suportes 
de aparelhagem; 

- Construção dos maciços de assentamento dos transformadores e dos 
reservatórios de retenção de óleo; 

- Construção dos Edifícios Técnicos – Edifício de Comando, Casa de Serviços 
Auxiliares e Casas de Painel. 

- Abertura e tapamento de valas para rede de terras; 

- Construção de caleiras e sua ligação à rede de esgotos pluviais; 

- Regularização de terreno e espalhamento de gravilha; 

- Arranjos exteriores. 

 
 
O acesso à subestação e via principal de ligação à Estrada Municipal terá uma extensão 
total de 3 335 m, dos quais 2 652 m correspondem ao benefício de um acesso já 
existente e os restantes 683 m a caminho novo. 
 
Na Figura 3  apresenta-se a identificação do acesso à Subestação existente, o qual será 
beneficiado e o acesso a construir de novo. 
 
No caso do acesso à Subestação a beneficiar, os trabalhos a executar cingem-se ao 
reperfilamento do caminho actual de forma a comportar uma faixa de rodagem com  
5,0 m de largura e bermas laterais com 1,0 m. 
 
No que se refere à movimentação de terras previstas para o estabelecimento da 
plataforma da Subestação e respectivo acesso, calcula-se que ocorra um excedente de 
terras da ordem dos 23 017 m3.  
 
Todas as terras sobrantes serão depositadas na periferia da plataforma da Subestação 
(Figura 4)  e serão incluídas na integração paisagística definida no projecto, pelo que não 
haverá necessidade de efectuar o seu transporte para o exterior. 
 
De acordo com os procedimentos da REN, S.A., a construção da Subestação de Pegões 
é adjudicada aos instaladores qualificados apenas depois de obtida a licença de 
estabelecimento.  







 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Pegões  
Volume 1 – Resumo Não Técnico  

12 

 
 
Relativamente ao estaleiro de obra, no decurso da empreitada ter-se-ão duas 
localizações, uma na fase inicial da obra, durante os trabalhos de movimentação de 
terras e até à construção da plataforma da Subestação e sua vedação, que ficará 
implantada junto ao limite Sul da Subestação. Outra, já no interior da Subestação, para a 
execução dos restantes trabalhos de construção civil e empreitada eléctrica. 
 
Na Figura 4 apresenta-se também a localização do estaleiro de obra. 
 
O adjudicatário da construção irá apresentar um 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 infraestruturas provisórias (água, esgotos, 
electricidade, telefones). O estabelecimento do estaleiro apenas é autorizado pela REN, 
S.A. após aprovação do respectivo projecto. 
 
A gestão dos resíduos produzidos obedecerá aos princípios de triagem na origem, 
armazenamento adequado, transporte e destino final licenciados, optando-se, se 
possível, pela sua valorização, de acordo com os princípios do Sistema Integrado de 
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS) da REN, S.A.. 
 
Os veículos e as máquinas deverão cumprir as normas requeridas para as suas 
características de utilização e, segundo normas da REN, S.A., ao Adjudicatário da Obra, 
é-lhe vedada qualquer acção de revisão de veículos e/ou máquinas no local da obra. 
 
 
 
 
3.5 Procedimentos Usuais de Exploração e Manutenção  da Subestação 

Durante o período de funcionamento da Subestação têm lugar acções programadas de 
inspecção e vistoria. Estas acções, também chamadas inspecções de rotina, constam 
sobretudo de inspecções visuais aos diversos aparelhos existentes no parque de alta 
tensão da Subestação e de registo de algumas medidas. 
 
Durante a fase de exploração / manutenção irá um técnico da REN, S.A., à Subestação  
uma vez por semana ou uma vez de quinze em quinze dias. 
 
Relativamente às operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detectada 
a sua necessidade, refere-se a lavagem de isoladores e a reparação / substituição de 
elementos da Subestação. 
 



 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Pegões  
Volume 1 – Resumo Não Técnico  

13 

 
 
3.6 Actividades de Desactivação da Subestação 

Este tipo de infraestruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos), não sendo 
possível prever, com rigor, uma data para a sua eventual desactivação. 
 
Não é previsível o abandono da subestação, sendo intenção da REN, S.A. proceder às 
alterações, remodelações e actualizações que as necessidades de transporte de energia 
ou a evolução tecnológica aconselhem. 
 
As principais actividades que ocorrerão, no caso de uma eventual desactivação, são 
essencialmente, a remoção das infraestruturas associadas à Subestação e a instalação 
do estaleiro e utilização de maquinaria. 
 
 
 
 
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 duração da fase de construção estima-se em cerca de 24 meses correspondendo: 
 

• 20 semanas à execução das terraplanagens; 

• 60 semanas à realização das obras de construção civil e instalação de 
equipamentos eléctricos; 

• 12 semanas às actividades de comissionamento; 

• 20 dias à realização dos ensaios gerais. 

 
 
A entrada em funcionamento da configuração inicial da Subestação de Pegões está 
prevista para Janeiro de 2012. 
 
O período de concessão do projecto é idêntico ao da Rede Nacional de Transporte, 
nomeadamente 50 anos, contados desde a data da assinatura do contrato. 
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4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

O estudo e análise da situação actual do ambiente na zona do projecto considerou as 
componentes físicas, de qualidade do ambiente, ecológicas e humanas mais relevantes, 
tendo em conta as características locais e regionais da área. 
 
Foram previamente avaliadas as condicionantes legais, que reflectem as políticas 
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas diversas 
entidades, de modo a caracterizar detalhadamente a zona. 
 
Foi considerada como área de estudo um círculo com um raio de 1 km em torno do local 
de implantação da Subestação, o qual abrande os concelhos do Montijo, Palmela e 
Vendas Novas. 
 
Em termos geológicos , a zona do projecto é caracterizada pela presença de formações 
detríticas (cobertura sedimentar), datadas do Micocénico e Pliocénico (indiferenciado). 
 
No que respeita aos solos , na zona de implantação da Subestação de Pegões e 
respectivo acesso, os solos são compostos por solos Podzolizados, correspondendo a 
solos com uma fertilidade muito reduzida. Têm elevada permeabilidade e uma média 
susceptibilidade aos processos erosivos. No entanto, têm elevada susceptibilidade à 
contaminação por poluentes, já que a sua capacidade de retenção e eliminação dos 
poluentes é reduzida. 
 
Do ponto de vista do uso do solo , a plataforma da Subestação encontra-se 
essencialmente divido em duas zonas. Desenvolve-se numa zona de áreas de floresta 
mista onde ocorre pinheiro manso e sobreiro e noutra parte em áreas de matos. 
 
Quanto ao acesso à Subestação, os usos do solo existente na zona do acesso novo a 
construir são matos e floresta mista, na qual predominam o sobreiro e o pinheiro manso 
além de alguns exemplares de eucalipto e pinheiro bravo, e ao longo do acesso a 
beneficiar observa-se a existência de montado de sobro, matos, culturas permanentes 
(vinha), floresta de produção (pinheiro bravo e eucaliptal) e pontualmente vegetação 
ripícola. 
 
Em termos climáticos  a região em estudo apresenta um clima mesotérmico, em que a 
temperatura média anual varia entre os 15 e os 17,5 ºC e a precipitação total varia entre 
500 e 800 mm. 
 
Relativamente aos recursos hídricos , o projecto em avaliação desenvolve-se na bacia 
Hidrográfica do rio Sado, mais concretamente na sub-bacia da ribeira da Marateca, 
afluente da margem direita do rio Sado. Na área de intervenção ocorrem pequenos 
afluentes de ribeira da Califórnia, com fraca expressão correspondendo a pequenas 
depressões no terreno. 
 
Quanto à qualidade do ar  considera-se que a zona do projecto não apresenta focos de 
poluição relevantes, tal como seria expectável dado tratar-se de uma área 
predominantemente rural, pelo que se pode considerar que a qualidade do ar é boa. 
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Do ponto de vista da qualidade da água , o consumo agrícola constitui a utilização mais 
significativa, apresenta boa qualidade para rega e pode ser utilizada para consumo 
humano passando apenas por um tratamento físico com desinfecção.  
 
Em relação ao ambiente sonoro , o levantamento acústico efectuado na envolvente da 
zona de implantação da Subestação permitiu verificar que actualmente os níveis de ruído 
registados no local de implantação da Subestação e na envolvente cumprem os valores 
limite actualmente em vigor. 
 
Relativamente aos resíduos , na área do projecto, a gestão dos resíduos sólidos urbanos 
é da responsabilidade da Câmara Municipal do Montijo e da empresa AMARSUL – 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos. 
 
Do ponto de vista dos factores biológicos e ecológicos , a área de implantação do 
projecto situa-se fora de qualquer área protegida. A área localizada mais próxima 
corresponde a Sítio de Interesse Comunitário “Estuário do Sado” localizado a 
aproximadamente 6 km a Sudoeste da área de projecto. 
 
A área em estudo não regista importância ecológica significativa tanto mais que 
apresenta vestígios de um processo ecológico regressivo devido à pressão humana. 
 
A zona de implantação da Subestação de Pegões é caracterizada por uma paisagem  
com pouca identidade e muito perturbada, em resultado da dispersão da construção e 
das inúmeras estruturas e infra-estruturas existentes, bem como da diversidade de usos 
agrícolas ou florestais. 
 
Quanto ao património , na área de implantação da Subestação de Pegões e respectivo 
acesso não se observou a existência de qualquer valor patrimonial. 
 
Em termos socioeconómicos  o concelho de Montijo tem apresentado uma tendência 
para o acréscimo da população ao contrário da freguesia de Pegões, que revela um 
decréscimo. O mesmo comportamento se observa no concelho de Palmela e freguesia 
da Marateca, que é abrangido por parte do acesso a beneficiar.  
 
Quanto ao concelho de Vendas Novas e freguesias de Vendas Novas e Landeira, que 
embora não sejam abrangidos pela área de implantação da Subestação e acesso, fazem 
parte da área de estudo, verifica-se em qualquer uma destas unidades territoriais um 
incremento populacional na última década.  
 
No que se refere ao ordenamento , a área de implantação da Subestação de Pegões e 
respectivo acesso é abrangida por vários instrumentos de ordenamento do território entre 
os quais o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROTAML) e os Planos Directores Municipais do Montijo e Palmela. 
 
Em termos de ordenamento do território, o local previsto para implantação do projecto 
situa-se em espaços classificados como Espaços Florestais (Figura 5 ). 
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Na Figura 6  apresenta-se a Carta de Condicionantes para a área em estudo com a 
síntese das condicionantes existentes. 
 
Do ponto de vista das condicionantes há a referir na área de intervenção a presença de 
uma reduzida área integrada na Reserva Ecológica Nacional e de sobreiros, sujeitos a 
servidão legal.  
 
De salientar, que a Carta de REN do concelho do Montijo não se encontra publicada, 
pelo que por força da lei se aplica o artigo 42º do Decreto Lei nº 166/2008, de 22 de 
Agosto, sendo de referir o facto da área do projecto não ser abrangida por nenhuma das 
situações constantes do Anexo III do citado diploma. 
 
A área de implantação da Subestação e respectivo acesso é abrangida pelas 
condicionantes previstas nas Medidas Preventivas do Novo Aeroporto de Lisboa, 
localizando-se na denominada “Zona 6-B” (área de protecção externa com vista a 
assegurar o estabelecimento de superfície horizontal do futuro aeroporto, localizando-se 
ainda parcialmente no corredor reservado para a Linha Ferroviária de Alta Velocidade. 
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

Tendo em conta a situação actual do ambiente na zona de intervenção e as 
características do projecto foram analisados e avaliados os efeitos ambientais 
provocados pela construção, exploração e desactivação da Subestação de Pegões e 
respectivo acesso associado. 
 
Em termos geológicos , verifica-se que os impactes na geologia decorrentes da 
realização do projecto são pouco significativos, uma vez que durante a fase de 
construção a principal actividade susceptível de induzir impactes neste meio são as 
movimentações de terras necessárias à execução da plataforma da subestação e do 
reperfilamento e construção do respectivo acesso a partir da Estrada Municipal, as quais 
são localizadas. 
 
De modo a minimizar os impactes referenciados nesta fase, no que se refere às 
operações de escavação propriamente ditas, serão privilegiadas as que se efectuem por 
meios mecânicos. No caso de ser necessário a utilização de explosivos, será tida em 
conta a legislação em vigor e a Norma Portuguesa NP2074. 
 
Na fase de exploração, tendo em conta que a manutenção da Subestação não exigirá 
intervenções no substrato geológico, os impactes são considerados inexistentes. 
 
No caso de uma muito pouco provável desactivação da Subestação em estudo, a 
principal acção indutora de impactes negativos sobre este descritor será o desmonte dos 
equipamentos com o posterior abandono da plataforma executada. No entanto, prevê-se 
também que o impacte seja muito pouco significativo, face à reduzida probabilidade de 
desactivação da Subestação. 
 
No caso da eventual desactivação da Subestação, de forma a minimizar os impactes 
proceder-se-á à recuperação paisagística da área ocupada pela plataforma da 
Subestação. 
 
No que respeita aos solos , a construção da Subestação de Pegões e respectivo acesso 
provocará um impacte reduzido face à dimensão das áreas de intervenção, tipologia dos 
solos ocorrentes e considerando que serão adoptadas medidas de modo a minimizar os 
eventuais impactes identificados.  
 
Sendo assim, nesta fase, como principais medidas de minimização, recomenda-se evitar 
a realização de movimentações de terras nos períodos de maior pluviosidade, de modo a 
não favorecer fenómenos erosivos, a previsão de sistemas de drenagem das águas 
pluviais, de forma a evitar a erosão hídrica do solo e a execução de todas as operações 
de reparação de veículos e maquinaria afecta à obra em estações de serviço e não no 
local de obra, para evitar derrames acidentais. No estaleiro existirão ainda os contentores 
para resíduos para evitar a eventual contaminação dos solos.  
 
Durante a fase de exploração os impactes no solo serão inexistentes. No caso de uma 
muito pouco provável desactivação, os impactes serão reduzidos, tendo em conta que as 
intervenções necessárias serão pontuais e localizadas. 
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O clima  não sofrerá qualquer impacte na sequência do projecto em análise. 
 
Relativamente aos recursos hídricos , face às características do projecto, à reduzida 
área de intervenção e tendo em conta que as linhas de água ocorrentes na área do 
projecto apresentam uma expressão muito pouco significativa e são de carácter 
torrencial, prevê-se que o mesmo não induza impactes negativos significativos sobre este 
descritor, nas fases de construção, exploração e desactivação. 
 
Como principais medidas de minimização, na fase de construção salienta-se a criação de 
órgãos de drenagem das áreas impermeabilizadas sendo devidamente dimensionados e 
as águas conduzidas à rede de drenagem de águas pluviais considerada no projecto, de 
modo a não alterarem os padrões de circulação superficial e subterrânea. 
 
Quanto à qualidade do ar , os impactes provocados pela fase de construção do projecto 
são essencialmente resultantes da emissão de partículas, sendo de um modo geral, 
reduzidos, atendendo ao facto dos principais receptores se localizarem a mais de 380 m. 
 
De modo a minimizar os impactes na fase de construção deverá ser garantido o bom 
funcionamento de todos os equipamentos e maquinaria afectos à obra e a utilização de 
técnicas e processos construtivos que gerem a emissão e a dispersão de menos 
poluentes atmosféricos. Os camiões utilizados no transporte de eventuais materiais 
pulverulentos deverão ser cobertos e deverá ser adoptado um sistema de aspersão de 
água, nomeadamente, sobre as vias de circulação não pavimentadas. 
 
Durante a fase de exploração poderá ocorrer, apenas em situações excepcionais, o risco 
de fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) para a atmosfera. No entanto, tendo em conta 
que existe um número relativamente reduzido de receptores sensíveis na envolvente 
próxima ao local de implantação da Subestação, os potenciais impactes no caso de 
libertação de SF6 são mínimos, não sendo expectáveis, durante a fase de exploração, 
quaisquer impactes na qualidade do ar na região. 
 
Os impactes decorrentes da eventual desactivação da Subestação são muito pouco 
significativos, prevendo-se um ligeiro aumento da emissão de poeiras devido a 
actividades de desmonte e da emissão de gases de combustão devido ao transporte de 
infra-estruturas, mas que será muito localizado, não assumindo qualquer expressão na 
qualidade do ar da área em estudo. Nesta fase as principais medidas de minimização 
são as recomendadas para a fase de construção. 
 
Do ponto de vista da qualidade da água , face às características do projecto e tendo em 
conta que não será afectada qualquer captação de água subterrânea nem linhas de água 
com expressão, prevê-se que o mesmo não induza impactes negativos significativos na 
qualidade da água, quer superficial quer subterrânea, nas fases de construção e 
exploração e no caso de uma eventual desactivação. 
 
Na fase de construção, as principais medidas de minimização consistem na proibição de 
descarga de poluentes e evitar o seu derrame acidental, de modo a prevenir a potencial 
contaminação do meio hídrico, e proceder, nomeadamente, às operações de mudanças 
de óleos fora do local do projecto, em instalações próprias para o efeito. 
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Relativamente à fase de exploração e como é prática habitual da REN, S.A., os 
transformadores de potência serão providos de um sistema de recolha de óleos, que em 
caso de fuga os encaminha para um depósito de retenção, de forma a garantir que 
nunca ocorra contaminação do sistema de drenagem de águas pluviais. 
 
Em relação ao ambiente sonoro , durante a fase de construção e desactivação verifica-
se que praticamente todas as operações de construção empregam equipamento e 
maquinaria ruidosa. Os trabalhos de construção envolvem operações diversas como 
movimentações de terras e escavações, transporte de materiais e circulação de veículos 
e máquinas. 
 
As previsões mostram que o ruído de construção poderá afectar utilizações situadas 
numa vizinhança até cerca dos 200 m. Dado que as habitações mais próximas, se 
localizam a mais de 380 m da área de implantação da Subestação não são expectáveis 
impactes significativos. 
 
Na fase de exploração, o ruído resultará essencialmente do normal funcionamento da 
Subestação e terá um carácter permanente, admitindo um regime de funcionamento 
contínuo e resultará essencialmente da existência do “efeito de coroa” e do 
funcionamento das unidades de transformação. 
 
Relativamente ao funcionamento da unidade de transformação, está estipulado, segundo 
especificações técnicas da REN, S.A. (EQPJ/ET/DIA08) um limiar máximo de 80 dB(A) 
para o ruído intrínseco ao funcionamento das máquinas eléctricas. 
 
Salienta-se que foi elaborado um estudo acústico para o presente projecto, com recurso 
a medições acústicas e a modelação, tendo-se concluído que a Subestação 
presentemente em estudo não provoca alterações que excedam os limites 
regulamentares. 
 
Para a minimização da afectação do ambiente sonoro durante a fase de construção e 
eventual desactivação recomenda-se que os trabalhos mais ruidosos decorram o mais 
rapidamente possível e de acordo com os critérios legais vigentes. Recomenda-se ainda 
o cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção para cada equipamento, a 
manutenção e revisão periódica de todos os veículos e a selecção de técnicas e 
processos construtivos que gerem menos ruído. 
 
É de referir que no presente EIA é proposto um Programa de Monitorização específico 
para o Ambiente Sonoro, para a fase de exploração da Subestação. 
 
Relativamente aos resíduos  gerados durante as fases de construção, exploração e 
desactivação da Subestação de Pegões, a respectiva gestão será realizada de acordo 
com o definido nos procedimentos internos da Rede Eléctrica Nacional, S.A. e de acordo 
com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
apresentado no EIA. 
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Relativamente aos impactes na flora e vegetação , durante a fase de construção estes 
serão decorrentes da construção da plataforma para implantação da subestação, do 
respectivo acesso e da instalação do estaleiro de obra e da movimentação de máquinas, 
veículos e pessoas. 
 
Nesta fase, os impactes na flora e vegetação serão pouco a moderadamente 
significativos, face ao tipo de ocupação presente nos locais a intervencionar, 
nomeadamente a presença de sobreiro e pinheiro manso. 
 
De acordo com os levantamentos de campo realizados prevê-se que a implantação da 
Subestação assim como do respectivo acesso envolva o abate de sobreiros e azinheiras, 
embora em número reduzido, tendo em conta a área total abrangida pelo projecto. 
 
Durante a fase de exploração da Subestação de Pegões, a implantação de um Projecto 
de Integração Paisagística com espécies autóctones irá permitir a valorização ecológica 
do local. 
 
No caso de uma eventual desactivação, os impactes serão negativos embora reduzidos, 
não se prevendo a afectação de espécies de valor ecológico. 
 
Nas fases de construção e desactivação, as principais medidas de minimização dos 
impactes na flora e vegetação são a delimitação prévia das áreas destinadas à instalação 
do estaleiro de obra e depósito temporário de materiais, de modo a afectar o mínimo de 
área possível e evitar a destruição de habitats / coberto vegetal natural. 
 
Adicionalmente, as operações de limpeza, desmatação e decapagem do terreno devem 
obedecer a uma correcta planificação dos trabalhos a efectuar, das terras a movimentar 
e do destino a dar aos materiais retirados. Será implementado um Projecto de Integração 
Paisagística da Subestação cuja manutenção adequada será efectuada na fase de 
exploração. 
 
Ao nível da fauna , os impactes durante a obra estão relacionados com a destruição de 
algum coberto vegetal, poisos e esconderijos e pelo distúrbio gerado pela movimentação 
de máquinas e trabalhadores na área da subestação.  
 
Na fase de exploração os impactes estão essencialmente relacionados com a presença 
física do edifício da Subestação, que contribui para um aumento dos níveis de 
perturbação, que é minimizado a longo prazo com a implementação do Projecto de 
Integração Paisagística. 
 
Adicionalmente, admite-se que o impacte das linhas à saída e entrada da Subestação 
seja pouco significativo sobretudo pela sua implantação em áreas de floresta mista e 
matos, de menor valor ecológico e consequentemente de menor riqueza faunística. 
 
A eventual desactivação da Subestação de Pegões implica, analogamente ao que ocorre 
na fase de construção, a instalação de estaleiro e a movimentação de máquinas, 
veículos e pessoas. 
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É de referir, que em qualquer das fases do projecto, os impactes na fauna são reduzidos. 
 
Ao nível da fauna como medida de minimização recomenda-se que nas fases de 
construção e desactivação as perturbações no habitat circundante sejam reduzidas, ao 
mínimo possível, restringindo-se a intervenção apenas ao estritamente necessário. 
 
Do ponto de vista do uso do solo , o local de implantação da Subestação e do acesso 
novo a construir localiza-se predominantemente em áreas de floresta mista e matos, 
enquanto ao longo do acesso a beneficiar observa-se essencialmente a existência de 
montado de sobro, matos, culturas permanentes (vinha) e floresta de produção (pinheiro 
bravo e eucaliptal). 
  
Quanto ao estaleiro ocupará uma área reduzida, situando-se predominantemente em 
áreas de matos. O depósito de terras sobrantes irá ocupar exclusivamente áreas de 
matos. 
 
Face ao tipo de ocupação do solo nas zonas referidas e à área a ocupar o impacte no 
uso do solo, na fase de construção, será pouco significativo embora envolva o abate de 
alguns sobreiros e azinheiras. 
 
Na fase de exploração, a existência da Subestação e respectivo acesso não provocará 
qualquer impacte no uso do solo. Na fase de desactivação os impactes serão negativos 
mas muito reduzidos. 
 
Como medidas de minimização recomenda-se que todos os materiais que não sejam 
essenciais para o funcionamento da Subestação sejam removidos após a fase de 
construção. É de referir que o Projecto de Integração Paisagística irá permitir a 
valorização da área com a reposição de coberto vegetal natural. 
 
Relativamente à paisagem , na fase de construção, os impactes estão relacionados 
essencialmente com a instalação do estaleiro, a desmatação, a modificação local da 
morfologia e as transformações das características visuais do local, que no seu conjunto 
originam alterações na organização espacial e funcional da paisagem, mas que são 
possíveis de minimização. 
 
Sendo assim, o impacte visual do conjunto da obra, durante a fase de construção, pode 
ser classificado de negativo, pouco a moderadamente significativo. 
 
As medidas de minimização passam pela implementação, em fase de obra, de uma série 
de acções, que têm como principal objectivo uma melhor recuperação paisagística dos 
locais intervencionados. 
 
Sendo assim, a terra vegetal proveniente da decapagem deverá ser reaproveitada para o 
coberto vegetal dos taludes da plataforma. Para a protecção dos taludes e de forma a 
evitar fenómenos locais erosivos será efectuada a colocação de hidrossementeira, de 
acordo com o Projecto de Integração Paisagística. 
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Serão definidos percursos das máquinas e veículos, de modo a procurar evitar ou reduzir 
os danos provocados pelo seu movimento. O estaleiro e infraestruturas necessárias à 
execução da obra serão localizados no local previsto no EIA e será efectuada a 
recuperação paisagística da área no final da obra. Todos os materiais não necessários 
ao funcionamento da Subestação serão completamente removidos após a conclusão dos 
trabalhos. 
 
Durante a fase de exploração da Subestação, as visibilidades para o local do projecto, a 
partir dos potenciais observadores são reduzidas. Salienta-se que foi elaborado um 
Projecto de Integração Paisagística para a Subestação de Pegões que permitirá a 
integração desta na paisagem e a requalificação da área de intervenção. 
 
No caso de uma muito pouco provável desactivação, as operações a realizar serão 
semelhantes às da fase de construção, pelo que os impactes seriam semelhantes 
embora mais reduzidos, tendo em conta o Projecto de Integração Paisagística 
implementado durante as fases de construção e exploração. 
 
Quanto ao património , na área de intervenção do projecto não foram detectados 
quaisquer vestígios com interesse patrimonial, pelo que os impactes previstos são 
inexistentes. 
 
É de referir, que durante a fase de construção, e no sentido de evitar eventuais danos no 
inventário patrimonial conhecido e desconhecido, se recomenda o acompanhamento 
arqueológico geral da obra, de forma a evitar possíveis impactes sobre realidades não 
identificadas. Este acompanhamento terá especial atenção às actividades associadas à 
realização de terraplenagem e outras acções que alterem a topografia actual do terreno. 
 
Em termos socioeconómicos , durante a fase de construção ocorrerão impactes 
positivos em termos de demografia, emprego e actividades económicas, sendo, no 
entanto, expectável que ocorram alguns impactes negativos, embora, em geral, pouco 
significativos na qualidade de vida. 
 
A fase de exploração do projecto tem associados impactes positivos a nível 
socioeconómico na medida em que a Subestação de Pegões permitirá contribuir para o 
aumento da disponibilidade de energia eléctrica, o que permitirá a instalação de 
empresas e a criação de postos de trabalho, além de constituir o ponto de alimentação 
da Linha Ferroviária de Alta Velocidade, o qual representa um projecto de Interesse 
Nacional. 
 
No caso de uma eventual desactivação ocorrerão, de um modo geral, impactes 
semelhantes aos referidos para a fase de construção. 
 
De modo a minimizar os impactes negativos na componente social e económica e 
valorizar os positivos, durante as fases de construção e desactivação, recomenda-se que 
se promova, sempre que possível, a utilização de mão-de-obra local, a definição 
antecipada dos trajectos para a circulação das máquinas e veículos afectos à obra de 
forma a evitar o trânsito desordenado e promover a segurança de trabalhadores e 
utentes da via pública e a reposição em condições adequadas de todas as infraestruturas 
que, eventualmente, possam ser afectadas pela obra. 
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No que respeita ao ordenamento  serão afectados na fase de construção apenas 
espaços florestais, não se tendo verificado nos Regulamentos dos Planos Directores 
Municipais abrangidos incompatibilidade entre estes e o licenciamento do projecto.  
 
Em termos de condicionantes  serão afectadas marginalmente áreas integradas na 
Reserva Ecológica Nacional, e alguns sobreiros, os quais se encontram protegidos por 
legislações específicas.  
 
Quanto à abrangência das condicionantes previstas para a Zona 6-B nas Medidas 
Preventivas do Novo Aeroporto de Lisboa verifica-se de acordo com contactos 
estabelecidos com a ANA – Aeroportos de Portugal, que o projecto não apresenta 
incompatibilidades. 
 
Na fase de exploração os impactes são classificados de inexistentes. 
 
Quanto aos riscos associados à construção e à presença de uma infraestrutura desta 
natureza, o tipo de equipamento a instalar e o funcionamento da sua componente 
eléctrica, implicam um conjunto de efeitos ambientais com um potencial risco sobre a sua 
área envolvente, dos quais se destacam o risco de incêndio e o efeito dos campos 
electromagnéticos. 
 
Relativamente aos riscos de incêndio, é de salientar que tendo em conta as opções de 
concepção adoptadas para a Subestação, estes são mínimos. 
 
No que diz respeito aos campos electromagnéticos da Subestação, os valores máximos 
dos campos eléctricos e magnéticos esperados são inferiores aos valores limite 
estabelecidos para trabalhadores expostos durante algumas horas diárias (exposição 
ocupacional). 
 
No presente EIA apresenta-se também a proposta do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra. O acompanhamento ambiental previsto contempla a fase de obra e 
visa o cumprimento das normas aplicáveis, designadamente a aplicação das medidas 
minimizadoras propostas neste documento. Este acompanhamento ambiental permitirá a 
identificação e a adopção em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e a eventual 
correcção de medidas identificadas e adoptadas. 
 
Para garantir o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável, nomeadamente a 
que se refere no plano de acompanhamento ambiental, o Adjudicatário será apoiado, 
durante toda a fase de obra, por uma equipa responsável pelo acompanhamento formal, 
do ponto de vista ambiental, que verificará o cumprimento das normas aplicáveis, 
constituindo o apoio ambiental na resolução de problemas que possam surgir durante a 
obra. 
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6. CONCLUSÕES 

Após a análise dos descritores ambientais estudados no Estudo de Impacte Ambiental da 
Subestação de Pegões foi possível concluir que o projecto será desenvolvido, de modo a 
minimizar os impactes ambientais associados à sua construção e exploração, integrando 
várias medidas que permitem atingir uma protecção ambiental adequada ao local e área 
onde se insere. 
 
Os principais impactes são, no geral, reduzidos ou inexistentes e temporários estando 
associados à fase de construção, sendo predominantemente inexistentes os impactes na 
fase de exploração. 
 
A Subestação de Pegões apresenta-se positiva do ponto de vista socioeconómico pois 
irá permitir criar um novo ponto de apoio local à rede de distribuição com reflexos 
positivos na optimização e desenvolvimento das redes eléctricas de serviço público na 
fronteira transporte – distribuição, que proporcionará uma melhoria da qualidade de 
abastecimento eléctrico na região, ao mesmo tempo que permite fazer face ao 
crescimento dos consumos nas zonas de Pegões e Vendas Novas, actualmente servidos 
por redes de 60 kV de extensão apreciável e perdas de transporte mais elevadas. 
 
Esta Subestação irá constituir um ponto de alimentação de energia para a futura Linha 
Ferroviária de Alta Velocidade, servindo de alimentação ao troço português Lisboa / 
Madrid na zona Montijo / Pegões / Vendas Novas. 
 
Concluiu-se assim, que o projecto em estudo não se afigura como um projecto que, após 
a sua construção e entrada em funcionamento, provoque impactes significativos no 
ambiente, particularmente se forem cumpridas todas as recomendações patentes no 
presente estudo. 
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