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Declaração de Impacte Ambiental 

 
Identificação 

Designação do Projecto: Modificação das Linhas Eléctricas Aéreas a 150 kV de Ligação à Subestação de 
Fernão Ferro 

Tipologia de Projectos: Anexo II, n.º 3 alínea b) Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Concelho do Seixal, freguesias de Fernão ferro e Amora 

Proponente: REN – Rede Eléctrica Nacional, SA 

Entidade licenciadora: Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 11/Setembro/2009 

 
Decisão Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes da DIA: 

1) Estaleiro/Parque de Material 

1.1) O estaleiro/parque de materiais deverá localizar-se preferencialmente em locais 
infra-estruturados, de modo a evitar intervenções em áreas ainda não afectadas e de 
valor ecológico/natural elevado. 

1.2) A localização do estaleiro/parque de materiais deverá ser interdita em áreas: 

• Definidas como sítios da Rede Natura 2000. 
• Sujeitas a regime de protecção e, consequentemente com condicionamentos de 

uso, nomeadamente Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica 
Nacional (REN), Domínio Público Hídrico (DPH) ou que constituam leitos de 
cheia. 

• Definidas como perímetros de protecção de captações ou zonas de protecção 
de águas subterrâneas. 

• Definidas como áreas de protecção do património cultural. 
• Localizadas a menos de 150 m (contados do seu perímetro) a qualquer receptor 

sensível existente. 

1.3) O estaleiro deverá ser vedado e dotado de condições técnicas adequadas para o 
armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento 
para armazenamento temporário, tratamento ou eliminação em operadores 
devidamente licenciados/autorizados para o efeito. 

1.4) Todas as operações a realizar no estaleiro que envolvam o manuseamento de 
óleos, lubrificantes ou outras substâncias passíveis de provocar a contaminação das 
águas superficiais ou subterrâneas e dos solos deverão ser realizadas em locais 
especialmente adaptados para o efeito, na salvaguarda dos valores ambientais e da 
saúde humana e em conformidade com as especificações técnicas da REN, SA. 

1.5) Após a desocupação dos locais afectos ao estaleiro/parque de material, no caso 
de áreas não infra-estruturadas, deverá proceder-se à recuperação para o seu estado 
anterior, se necessário com recurso a medidas de descompactação e arejamento dos 
solos e/ou cobertura com terra vegetal e plantação de espécies adaptadas às 
condições edafo-climáticas prevalecentes na região. 

2) Acessos 

2.1) Efectuar um Plano de Acessos utilizando como princípios na sua definição a 
necessidade de privilegiar o uso de caminhos já existentes, bem como, no caso de 
abertura de novos acessos, a necessidade de reduzir ao mínimo a largura da via, a 
dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras. 
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2.2) Os caminhos preferenciais de circulação das máquinas e equipamentos afectos à 
obra deverão ser definidos o mais longe possível das linhas de drenagem natural 
existentes. 

2.3) O Plano de Acessos deverá obter, previamente ao início dos trabalhos, a 
aprovação do ICNB, IP, para todos os casos que se situem dentro dos limites do Sítio 
de Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira da Rede Natura 2000. 

2.4) O Plano deverá estabelecer os procedimentos que garantam a desactivação dos 
eventuais acessos abertos que não tenham utilidade posterior, bem como a 
recuperação das áreas afectadas. 

2.5) O Plano deverá assegurar que todas as vias locais utilizadas serão recuperadas e 
repostas em condições adequadas à circulação, após a conclusão da obra. 

3) Gestão de Resíduos 

3.1) Elaborar o Plano de Prevenção e Gestão de resíduos de construção e demolição 
(RCD), em consonância com os princípios da responsabilidade pela gestão e da 
regulação da gestão de resíduos, consignados na legislação em vigor, atendendo 
ainda aos seguintes aspectos principais: 

• As metodologias e práticas que minimizem a produção e perigosidade dos RCD 
e que maximizem a sua valorização; 

• Os métodos a utilizar que facilitem a aplicação dos princípios da prevenção e 
redução e da hierarquização das operações de gestão de resíduos; 

• A definição das condições técnicas adequadas para as operações de recolha, 
triagem, armazenagem e transporte dos resíduos, em salvaguarda dos valores 
ambientais e da saúde; 

• A definição dos procedimentos que assegurem o encaminhamento dos resíduos 
para destino final adequado. 

3.2) O Plano deverá atender, em especial, à gestão dos resíduos perigosos e dos 
fluxos específicos de resíduos. 

3.3) Os solos e rochas não contaminados provenientes de operações de escavação, 
deverão ser reutilizados para recobrimento das fundações e espalhamento junto dos 
apoios, após a execução dos maciços de fundação. Os eventuais quantitativos 
sobrantes que não possam ser reutilizados, constituem resíduos, e deverão ser 
encaminhados para destino final adequado. 

3.4) Os resíduos originados nas frentes de obra deverão ser colocados em contentores 
apropriados, de modo a poderem ser removidos para o estaleiro em condições 
adequadas. 

3.5) O Plano deverá ainda contemplar os requisitos e os procedimentos que 
assegurem a correcta gestão dos resíduos gerados na fase de exploração, atendendo 
às vertentes anteriormente mencionadas. 

4) Plano de Emergência Ambiental 

4.1) Elaborar um Plano de Emergência Ambiental visando estabelecer as formas de 
prevenção e de actuação em caso de situação de emergência ambiental, 
contemplando, pelo menos, os casos de contaminação devido a derrames de óleos, 
lubrificantes, combustíveis ou outras substâncias poluentes e de incêndio, quer na fase 
de construção quer na fase de exploração. 

4.2) O Plano deverá definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções, 
estabelecer as medidas a tomar em caso de acidente e definir o tipo de coordenação 
com serviços/entidades internos e externos. 

4.3) O Plano deverá ainda identificar todas as operações da obra que envolvam 
potenciais riscos de acidente e as medidas de segurança a adoptar, incluindo, a 
respectiva sinalização e, se necessário, a obrigação de vedação dos locais, de modo a 
evitar a presença de pessoas não afectas à obra e assegurar a protecção da 
população. 
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5) Reserva Ecológica Nacional 

5.1) Caso se venha a verificar que o apoio n.º 3 da Linha Fernão Ferro/Trafaria 1 se 
localiza em área classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), deverá ser 
formalizada, junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), a necessária autorização. 

 
Condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

A) Medidas de Minimização 

Fase Prévia à Construção 

A1) Definir, em conjunto com o ICNB, IP, os procedimentos para a desmontagem dos apoios e construção dos novos 
apoios, face à sensibilidade particular das formações vegetais presentes. 

A2) Proceder, em conjunto com o ICNB, IP, à identificação a uma micro-escala desses locais, por forma a garantir um 
cuidado acrescido na marcação e na eventual transplantação de exemplares de espécies, objectivando a manutenção 
das suas populações e uma afectação mínima do elenco florístico presente. 

A3) Identificar, em conjunto com o ICNB, IP, as necessidades de colocação de eventuais apoios para construção de 
ninhos ou de elementos condicionadores da sua construção por parte das aves. 

A4) Definir um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de informação 
sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra e prolongar-se até ao final da mesma. 

A5) Dotar esse dispositivo das condições que garantam a divulgação atempada, junto da população, dos locais a 
intervencionar e da respectiva calendarização dos trabalhos, bem como da eventual afectação de serviços, com a 
devida antecedência e com a informação necessária (período e duração da afectação). 

A6) Disponibilizar à Câmara Municipal do Seixal e às juntas de freguesia de Fernão Ferro e de Amora informação 
sobre o projecto e sua localização, intervenções previstas, duração dos trabalhos e calendarização prevista para a sua 
execução. 

A7) No início da obra efectuar acções de formação e sensibilização ambiental dirigidas às equipas da empreitada, no 
sentido de melhorar o conhecimento sobre os impactes ambientais do projecto e optimizar a relação entre o 
desempenho dos trabalhadores afectos à obra e os impactes resultantes da sua actividade. As acções de formação e 
sensibilização deverão englobar, pelo menos, os seguintes temas: 

• Conhecimento, protecção e preservação dos valores ecológicos existentes, bem como das áreas envolventes e 
respectivos usos. 

• Impactes ambientais associados às principais actividades a desenvolver na obra e respectivas boas práticas 
ambientais a adoptar. 

• Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra. 
• Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a adoptar em caso de acidente. 

Fase de Construção 

A8) As medidas de minimização específicas para a fase de construção deverão ser incluídas no caderno de encargos 
e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da construção do 
projecto. 

Solos e Usos do Solo 

A9) Restringir as actividades associadas à obra e à área de intervenção propriamente dita, prevenindo afectações 
desnecessárias, especialmente nas áreas com usos mais sensíveis, com habitats prioritários ou sobreiros (espécie 
protegida por legislação nacional, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004, de 30 de Junho). 

A10) Proceder à desmatação das áreas estritamente necessárias e durante o menor tempo possível. 

A11) Remover a terra vegetal obtida por decapagem dos terrenos situados na área de materialização dos apoios, fora 
das áreas de manobra, para posterior aplicação sobre os terrenos intervencionados. 

A12) No final dos trabalhos proceder à recuperação das áreas de implantação dos apoios que vão ser alvo de 
modificação, de modo a garantir as condições pré-existentes antes da sua materialização. 
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Recursos Hídricos 

A13) Realizar os trabalhos de escavação garantindo sempre adequadas condições de escoamento. 

A14) Na construção dos apoios localizados na proximidade de linhas de água integradas na REN, deverão ser 
observados cuidados acrescidos na limpeza e deposição de materiais, a fim de serem evitadas escorrências 
significativas para as linhas de água. 

A15) Sempre que se verifique inevitável o atravessamento de linhas de água nos caminhos de acesso aos locais de 
implantação dos apoios, recorrer a dispositivos de protecção (p.e. chapas e manilhas), que deverão ser retirados no 
final dos trabalhos, procedendo-se à recuperação das áreas afectadas. 

A16) Após a conclusão dos trabalhos, proceder à escarificação dos terrenos nas zonas mais compactadas, de modo a 
repor as condições de infiltração anteriormente existentes. 

Sistemas Ecológicos 

A17) Proceder à sinalização das áreas de trabalho, restringindo a circulação de pessoas, maquinaria e equipamentos 
aos acessos definidos e limitando as acções do processo de construção às áreas de intervenção. 

A18) Proceder à sinalização preventiva de todos os vãos das linhas que se desenvolvem no Sítio da Rede Natura 
2000 – Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, através da colocação de dispositivos do tipo BFD (Bird Flight Diverter) de 20 
em 20 m em cada cabo terra, dispositivos estes de fixação dupla com 30 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, de 
cor branca e laranja, a colocar de forma alternada. 

Qualidade do Ar 

A19) Para diminuição da emissão de poeiras e partículas, a superfície dos solos sujeitos à movimentação de terras 
deverão ser previamente regados. 

A20) Garantir que todos os equipamentos, máquinas e veículos afectos à obra dotados de motor de combustão se 
encontram em boas condições de funcionamento, de modo a limitar a emissão indesejável de poluentes atmosféricos. 

Ambiente Sonoro 

A21) Definir um procedimento que garanta a presença em obra unicamente de maquinaria e equipamentos que 
apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 

A22) A execução da obra e a utilização dos acessos à obra devem ocorrer apenas entre as 08.00 h e as 20.00 h dos 
dias úteis, sempre que se verifique a existência de um receptor sensível a menos de 150 m. 

Socioeconomia 

A23) Garantir o acesso às propriedades sempre que, durante a construção, os acessos existentes sejam 
interrompidos. 

Património 

A24) Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do projecto que 
apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de 
acesso, áreas de estaleiro e depósitos temporários. 

A25) Garantir o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de 
terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), particularmente na zona de 
escavação das fundações dos apoios, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias 
como a instalação de estaleiros, abertura de acessos etc. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo 
que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas 
as frentes. 

A26) Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de 
medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 
Antes da adopção de qualquer medida de mitigação deverá compatibilizar-se a localização dos elementos do projecto, 
nomeadamente os apoios, com os vestígios patrimoniais que possam ser detectados, de modo a garantir a sua 
preservação e o seu enquadramento visual. Se, na fase de construção, ou na fase preparatória, forem encontrados 
vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 
imediato ao IGESPAR, IP as ocorrências. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente 
justificada, for considerada como inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da 
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totalidade dos vestígios e contextos a afectar, através da sua escavação integral. 

A27) As estruturas arqueológicas que, eventualmente, forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico 
da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal 
forma que não se degrade o seu estado de conservação. 

A28) Proceder à sinalização e vedação permanente das ocorrências patrimoniais que possam surgir durante os 
trabalhos e que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de 
maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos. 

A29) No final da obra proceder à recuperação integral de todas as áreas intervencionadas, incluindo as envolventes 
aos apoios, mas também as áreas de estaleiro e armazenagem (se aplicável), de forma a repor as condições e 
funcionalidades anteriormente existentes aos trabalhos de construção. 

Fase de Exploração 

A30) A monitorização das linhas, nomeadamente no que diz respeito à manutenção das faixas de protecção, deverá 
acautelar o risco de incêndio, em consonância com as determinações do Plano de Emergência Ambiental para esta 
fase. 

A31) As acções de manutenção, em especial as decorrentes da manutenção das faixas de protecção mas, também, 
as acções de substituição de componentes deteriorados, deverão ser planeadas e executadas na salvaguarda dos 
valores ambientais presentes, designadamente no que diz respeito à protecção das espécies e habitats prioritários 
existentes no Sítio da Rede Natura 2000 – Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira. 

A32) As acções de manutenção devem ser efectuadas com aviso prévio ao proprietário e acordadas com este. 

Fase de Desactivação 

A33) No final da obra proceder à recuperação integral de todas as áreas intervencionadas, incluindo as envolventes 
aos apoios, mas também as áreas de estaleiro e armazenagem (se aplicável), de forma a repor as condições 
ambientais e funcionalidades existentes anteriormente à materialização do projecto. 

B) Programas de Monitorização 

B1) Programa de Monitorização da Avifauna, para a fase de exploração 
Definir um programa de monitorização da mortalidade da avifauna provocada pela colisão e electrocussão, devendo 
para o efeito ser adoptada uma metodologia e conteúdo equivalentes à dos estudos realizados, sobre esta matéria, no 
âmbito do Protocolo entre o ICNB, IP e a REN, SA, disponível no sítio da internet em www.icnb.pt . 
O programa de monitorização deverá ser apresentado ao ICNB, IP, para validação, antes do início da obra. 

 
Validade da DIA: 11/Setembro/2011 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série),  

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Prazos processuais: 

• Início do procedimento de AIA: 24/02/2009 (Ofício nº 002501, de 23/02/2009, 
da Direcção-Geral de Energia e Geologia) 

• Nomeação da CA: 06/03/2009 (Ofício Circular da APA nº 001192) 
• Suspensão dos prazos: 02/04/2009 a 30/04/2009 (elementos adicionais) 
• Conformidade do EIA: 14/05/2009 
• Consulta Pública: 02/06/2009 a 02/07/2009 (21 dias úteis) 
• Elaboração do Parecer da CA e da proposta de DIA por parte da Autoridade de 

AIA 
• Emissão da DIA: 11/09/2009 (120 dias úteis) 

Procedimentos utilizados pela CA: 

• Análise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em 
consideração as disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, na sua actual redacção, e do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de 
Abril. 

• Solicitação de informação complementar ao proponente no sentido de serem 
clarificadas algumas questões de pormenor sobre o próprio projecto, mas 
também sobre os factores ambientais “Geologia”, “Solos”, “Paisagem”, 
“Ambiente Sonoro”, “Socioeconomia”, “Ordenamento do Território” e 
“Património”, para além da reformulação do Resumo Não Técnico. 

• Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de 
gestão territorial em vigor para a área em estudo. Na avaliação da 
conformidade e análise técnica do EIA, as apreciações técnicas específicas 
foram asseguradas pelas entidades que integram a CA, no âmbito das 
respectivas competências e segundo a seguinte distribuição: 

o APA: Clima, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, 
Paisagem, Gestão de Resíduos, Identificação de Riscos e Consulta 
Pública; 

o ICNB, IP: Ecologia; 
o IGESPAR, IP: Património; 
o CCDR-LVT: Solos e Usos do Solo, Socioeconomia e Ordenamento do 

Território. 

• Solicitação de pareceres a entidades externas à CA, designadamente ao 
Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovação, IP (INETI), por forma a 
melhor habilitar a análise da CA na área específica da geologia e recursos 
minerais, encontrando-se o contributo recebido no Anexo ao Parecer da CA. 

• Realização de uma visita de reconhecimento aos traçados da infra-estrutura em 
análise, no dia 27/05/2009, em colaboração com a REN, SA e a equipa que 
realizou o EIA. 

• Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados. 

• Realização de quatro reuniões de trabalho (cujas actas fazem parte do 
respectivo processo na APA), visando a verificação da conformidade do EIA, 
bem como a integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e 
específicas e dos resultados da Consulta Pública, para além da discussão das 
seguintes temáticas principais; objectivos do projecto, caracterização da 
situação existente, identificação e avaliação dos impactes e definição de 
medidas de minimização. 

• Definição de uma estrutura do Parecer da CA tendo em conta os pontos 
referidos anteriormente, demonstrativa das várias etapas do processo de 
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avaliação, com ênfase na avaliação dos impactes e na definição de medidas de 
minimização e orientada para o apoio à tomada de decisão. 

• Elaboração do Parecer da CA. 

Resumo dos pareceres das entidades externas consultadas: 

Relativamente à geologia e geomorfologia, o Instituto Nacional de Engenharia, 
Tecnologia e Inovação (INETI, IP) considerou que não há aspectos impeditivos à 
implementação do Projecto. 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, o INETI, IP considerou 
aceitável a caracterização da situação actual, julgando bem identificados os impactes e 
as respectivas medidas de minimização. 

Quanto aos recursos minerais, o INETI, IP manifesta a sua concordância geral com o 
EIA, registando, no entanto, algumas lacunas no que respeita à caracterização dos 
Recursos Minerais Não Metálicos. Refere que no EIA consta a informação 
relativamente a servidões administrativas de âmbito mineiro e uma caracterização 
sucinta dos recursos minerais existentes na área de influência do projecto, 
nomeadamente areias e argilas. Refere, ainda, que a avaliação dos impactes 
ambientais e as medidas de mitigação incidem sobre as explorações existentes e não 
sobre os recursos minerais na sua totalidade e suas potencialidades na área envolvida 
no projecto. Considera, por último que, dada a natureza do projecto, essa omissão não 
é relevante. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Dado que o projecto se integra no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 
na sua actual redacção, a consulta pública, nos termos do seu artigo 14.º, n.º 2, 
decorreu durante 21 dias úteis, de 2 de Junho a 2 de Julho de 2009. 

Durante este período não foram recebidos quaisquer comentários relativos ao Projecto 
e ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

A modificação do traçado das linhas aéreas de 150 kV de ligação à Subestação de 
Fernão Ferro (SFF) tem como objectivo permitir a introdução do nível de tensão de 400 
kV, que determinará o desenvolvimento de uma unidade compacta e o simultâneo 
reordenamento de toda a subestação. Com as intervenções projectadas, aquela 
subestação passará a ser alimentada através de duas linhas de 400 kV, uma com 
origem no Posto de Corte do Ribatejo (PCRJ) e outra com origem na Subestação de 
Palmela (SPM), assegurando-se assim a médio/longo prazo os consumos localizados 
na península de Setúbal, em particular nos concelhos de Almada, Seixal, Sesimbra e 
Barreiro. 

O desenvolvimento previsto para a Rede Nacional de Transporte a nível local 
contempla a alimentação a 400 kV da actual SFF (150/60 kV), obra que se revela de 
grande importância para a melhoria da garantia e qualidade do abastecimento às 
cargas localizadas nesta zona, onde se tem verificado um incremento acentuado dos 
consumos, estimado numa taxa média de crescimento anual na ordem dos 5%, nos 
últimos 5 anos. 

Este aumento de carga deve-se ao forte desenvolvimento urbano que se tem vindo a 
verificar na margem sul do Tejo, mas também aos clientes industriais, entre os quais 
se registam os alimentados directamente a partir da Rede Nacional de Transporte, 
como são os casos da Siderurgia Nacional, da Autoeuropa ou da REFER, cujas 
exigências ao nível da qualidade e continuidade de serviço são muito elevadas. 

Da análise específica elaborada, retira-se que os principais impactes positivos do 
projecto se farão sentir na fase de exploração, ao nível socioeconómico regional, 
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traduzindo os próprios objectivos do projecto, encontrando-se fundamentalmente 
associados ao incremento da fiabilidade das condições de fornecimento da energia 
eléctrica na Península de Setúbal. Estes impactes positivos poderão ainda reflectir-se 
numa escala supra-regional, se considerado o ponto de vista da produção e da 
distribuição da energia. 

Os impactes negativos identificados, na sua maioria, apresentam-se concentrados na 
fase de construção (duração de cerca de 1 ano). Ao nível dos factores Geologia e 
Geomorfologia, Solos e Uso do Solo, Recursos Hídricos, Paisagem, Qualidade do Ar, 
Ambiente Sonoro e Ordenamento do Território, os impactes não se prevêem 
globalmente significativos, face fundamentalmente às características técnicas do 
projecto, mas também da própria envolvente, considerando-se que os principais efeitos 
negativos poderão ser eficazmente minimizados se utilizadas regras de boas práticas 
nas actividades de construção e desde que sejam adoptadas medidas de minimização 
adequadas durante a obra. 

Quanto aos Sistemas Ecológicos, os principais impactes negativos na fase de 
construção prendem-se com a afectação da flora e de habitats, face, 
fundamentalmente, aos trabalhos de desmontagem dos apoios existentes e de 
construção dos novos apoios, mas também devido à abertura eventual de novos 
acessos, cujo significado poderá variar em função da sensibilidade particular das 
formações vegetais presentes, pelo que foi definido um conjunto relevante de 
condicionantes e medidas de minimização a adoptar. Para a fase de exploração, os 
principais impactes identificados centram-se na avifauna, pelo que se encontram 
previstas medidas de carácter preventivo, como seja a utilização de BFD (Bird Flight 
Diverters) em todos os vãos dentro da área classificada como Rede Natura 2000, e 
ainda a necessidade de monitorização da mortalidade provocada pela colisão e 
electrocussão. 

Relativamente ao Património, não foi possível avaliar com rigor a significância dos 
impactes, devido fundamentalmente a dificuldades na caracterização deste factor, em 
face da falta de visibilidade de grande parte do terreno. Assim, foi definido um conjunto 
de medidas para a fase de construção, de modo a garantir a salvaguarda de eventuais 
vestígios de cariz arqueológico que possam surgir durante os trabalhos. 

No que diz respeito à Socioeconomia os impactes negativos originados na fase de 
construção estender-se-ão à fase de exploração, decorrendo principalmente do 
aumento da percepção do risco percebido, redução da qualidade estética dos espaços 
e desvalorização da propriedade. Contudo, em face das especificidades do projecto, 
estes impactes negativos não apresentam magnitude e significado elevados. Ainda na 
fase de exploração, são também expectáveis alguns impactes negativos de índole 
socioeconómica, nomeadamente pela imposição de algumas restrições em matéria de 
produção florestal nas faixas de protecção associadas às linhas, os quais, no entanto, 
não se consideram significativos. 

Relativamente à Paisagem são previsíveis impactes negativos não minimizáveis, 
devido à intrusão visual das linhas eléctricas, ainda que se possa considerar positivo o 
facto do projecto permitir evitar a dispersão das linhas eléctricas pela propriedade, tal 
como hoje acontece, já que ficarão definidos corredores de passagem onde se irão 
concentrar aquelas infra-estruturas. 

Relativamente aos riscos do projecto, destaca-se pela positiva a aplicação dos critérios 
de segurança utilizados pela REN, SA, mais restritivos que os mínimos regulamentares 
definidos no Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão 
(RSLEAT). Importa ainda salientar que, de acordo com as previsões e simulações 
efectuadas, os valores máximos dos campos electromagnéticos se encontram abaixo 
dos limites fixados na legislação em vigor, mesmo numa perspectiva de exposição 
permanente. 

Na fase de desactivação os principais impactes são semelhantes aos identificados 
para a fase de construção, não se perspectivando também como globalmente 
significativos. De referir apenas, como aspecto principal desta fase, a necessária 
reintrodução de instalações temporárias tais como o estaleiro e, eventualmente, o 
parque de materiais. Acresce, que as linhas de transporte de energia constituem infra-
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estruturas com uma vida longa, não sendo possível prever, com rigor, o horizonte 
temporal para a sua eventual desactivação. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionamentos, medidas de 
minimização e programa de monitorização estabelecidos poderão contribuir para a 
minimização dos principais impactes negativos identificados, admitindo-se que os 
impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projecto. 

Da análise dos resultados da consulta pública verifica-se que, durante aquele período, 
não foram recebidos quaisquer comentários relativos ao projecto e/ou ao EIA. 

Face ao exposto, e ponderados os factores em presença, resulta que o Projecto de 
Execução da “Modificação das Linhas Eléctricas Aéreas a 150 kV de Ligação à 
Subestação de Fernão Ferro” poderá ser aprovado, desde que cumpridas as 
condições constantes da presente DIA. 
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