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1. INTRODUÇÃO 
 
Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 
de 8 de Setembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a Direcção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), através do Ofício n.º 002501, de 23/02/2009, e na sua qualidade de entidade licenciadora, 
enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao projecto “Modificação das Linhas Eléctricas Aéreas a 150 kV de Ligação à 
Subestação de Fernão Ferro”, em fase de Projecto de Execução, cujo proponente é a REN – Rede 
Eléctrica Nacional, SA. 
 
O projecto em causa enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua 
actual redacção, designadamente nas disposições da alínea b) do n.º 3: “Instalações industriais 
destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte de energia por cabos aéreos (não 
incluídos no anexo I).”. 
 
A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 76/09/GAIA, 
de 06/03/2009, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA 
(entidade que preside), do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, IP (ICNB), do 
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR) e da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). A CA é assim 
constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás referidas: 

• Dr. João Teles (APA/GAIA); 
• Dr.ª Clara Sintrão (APA/GAIA); 
• Arqt.º Ricardo Espírito Santo (ICNB, IP); 
• Dr.ª Maria Ramalho (IGESPAR, IP); 
• Dr.ª Ana Borges (CCDR-LVT); 
• Eng.ª Maria João Leite (APA/DACAR); 
• Eng.ª Fernanda Pimenta (APA/GAIA). 

 
O EIA, datado de Janeiro de 2009 e objecto da presente análise, é constituído pelos seguintes 
documentos: 

• Relatório Síntese (volume 1); 
• Anexos (volume 2); 
• Resumo Não Técnico (volume 3); 
• Peças Desenhadas (volume 4). 

 
No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com o documento denominado 
Aditamento, datado de Abril de 2009. 
 
Relativamente ao Projecto de Execução, datado de Janeiro de 2009, foram disponibilizados os 
seguintes elementos: 

• Memória Descritiva; 
• Anexos; 
• Peças Desenhadas. 

 
 
2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 
 
No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam: 

• 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. 
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• 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 presente Parecer. 

• 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 avaliação, com ênfase na 
avaliação dos impactes e na definição de medidas de minimização e orientada para o apoio à 
tomada de decisão. 

 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 
 
Justificação do Projecto 
 
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 que, de acordo com o EIA, se estima 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. O quadro seguinte ilustra a evolução prevista para os consumos de 
energia na península de Setúbal até ao ano 2020: 
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Quadro 3.1: Evolução dos consumos 

Subestação 
Previsão de cargas (MW) 

2010 2015 2020 
Fernão Ferro 270 340 400 
Trafaria (alimentada pela SFF) 170 220 260 
Grandes clientes industriais 40 40 40 
Total 480 600 700 

Fonte: EIA da Coba, SA, Janeiro de 2009 
 
Segundo o EIA, esta previsão de crescimento é sustentada nas expectativas urbanas e industriais 
locais, bem como nos acréscimos devido à existência de novas unidades dinamizadoras da 
actividade económica, como sejam a rede de alta velocidade, novo aeroporto de Lisboa, ou a 
plataforma logística do Poceirão, que tenderão a deslocalizar para a margem sul várias funções e 
usos para os quais é necessário garantir o abastecimento de energia. 
 
Antecedentes 
 
De acordo com o EIA, o projecto em avaliação foi antecedido de um estudo de viabilidade, realizado 
em 2006, relativamente à introdução do nível de tensão de 400 kV na SFF, o qual envolveu a 
avaliação de corredores alternativos para implantação dessa infra-estrutura, bem como a avaliação 
das condições de ampliação da própria SFF. A decisão pela compactação daquela subestação veio 
determinar, por sua vez, a necessidade de se proceder à modificação dos troços finais das actuais 
linhas a 150 kV (em número de 6, sendo que duas partilham os mesmos apoios), na sua articulação 
com a SFF. 
 
Inicialmente foi projectada a ripagem do traçado de 3 linhas nos cerca de 8 a 10 apoios iniciais, por 
forma a permitir uma maior aproximação dos espaços-canal dessas linhas ao limite da propriedade 
onde se inserem. Contudo, em articulação com o ICNB, IP, o projecto foi alterado em Outubro de 
2008, com vista a minimizar os impactes mais significativos nos sistemas ecológicos, tendo-se 
abandonado a ripagem do traçado da Linha Fernão Ferro/Trafaria 1, a qual apenas sofrerá alterações 
de traçado até ao apoio 3, salvaguardando-se, deste modo, áreas com habitats prioritários. 
 
O apoio 10 da Linha Fernão Ferro/Trafaria 2 foi igualmente desviado para norte, no sentido de evitar 
a afectação de uma mancha de flora, a preservar em virtude do seu elevado valor ecológico. Por fim, 
o apoio 10 da Linha Fernão Ferro/Fogueteiro 1/2 foi desviado para oeste, por forma a ajustá-lo à 
modulação natural do terreno. 
 
Localização do Projecto 
 
Do ponto de vista administrativo, a área de incidência directa do projecto abrange as freguesias de 
Fernão Ferro e Amora, ambas pertencentes ao concelho do Seixal. De salientar que, os troços das 
linhas a 150 kV a modificar, que se desenvolvem na sua totalidade dentro de uma única propriedade, 
encontram-se localizados no Sítio de Importância Comunitária, PTCON0054 - Fernão Ferro/Lagoa de 
Albufeira, da Rede Natura 2000. 
 
Descrição do Projecto 
 
O projecto em avaliação envolve a modificação de 6 linhas a 150 kV de ligação à SFF (ver Desenho 
007 – Carta Síntese de Condicionantes e Servidões/Restrições, Fonte: Aditamento ao EIA da Coba, 
SA, Abril de 2009), numa extensão total de 9695 m, tal como se indica no quadro seguinte: 
 
Quadro 3.2: Linhas a 150 kV a modificar 

Designação da linha Código Extensão (m) 
Linha Palmela/Fernão Ferro 1/2 LPM/FF 1/2 535 
Linha Palmela/Fernão Ferro 4 LPM/FF 4 575 
Linha Fernão Ferro/Quinta do Anjo LFF/QAJ 575 
Linha Fernão Ferro/Fogueteiro 1/2 (linha da REFER) LFF/FGT 1/2 3395 
Linha Fernão Ferro/Trafaria 1 LFF/TRF 1 950 
Linha Fernão Ferro/Trafaria 2 LFF/TRF 2 4240 

Fonte: EIA da Coba, SA, Janeiro de 2009 
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As intervenções a empreender são de natureza distinta, sendo de destacar: 

• Em quatro daquelas linhas apenas se modificam os 2 ou 3 primeiros apoios, por forma a 
assegurar a respectiva articulação à SFF. 

• Duas linhas que se desenvolvem para norte serão reformuladas em trechos com cerca de 3000 
m, por forma a ocupar um único espaço-canal com a futura linha a 400 kV, concentrando-se 
assim no mesmo corredor aquelas infra-estruturas. 

 
O projecto compreende 36 novos apoios (3 dos quais a utilizar provisoriamente), bem como a 
desmontagem de 35 apoios (incluindo os 3 utilizados provisoriamente). 
 
Tal como já referido, os troços das linhas a 150 kV a modificar, desenvolvem-se na sua totalidade 
dentro de uma única propriedade, encontrando-se localizados no Sítio da Rede Natura 2000 – Fernão 
Ferro/Lagoa de Albufeira, numa área onde predomina o uso florestal (pinheiro bravo e pinheiro 
manso), intercalado com matos, ou montado, onde se destaca a existência de flora dos sistemas 
dunares mediterrânicos, com elevado valor ecológico. 
 
O projecto acarreta a alteração do layout da SFF (ao invés da sua ampliação), por forma a permitir 
num mesmo espaço três níveis de tensão, isto é, 400/150/60 kV, obrigando à alteração e 
relocalização dos actuais painéis que recebem as linhas de 150 kV, de forma a criar espaço para a 
colocação do nível de tensão de 400 kV. Esta alteração de posição no interior da subestação implica, 
obrigatoriamente, a necessidade de alterar o traçado das actuais linhas de 150 kV na sua articulação 
com a SFF. 
 
Também associada a esta modificação, está a abertura da linha aérea Palmela/Ribatejo a 400 kV, na 
zona do seu apoio 4 para ligação à SFF (objecto de um projecto autónomo), ficando constituídas as 
linhas Palmela/Fernão Ferro 5 e Fernão Ferro/Ribatejo, a 400 kV. 
 
O faseamento previsto será efectuado de acordo com as alterações a materializar na SFF, 
nomeadamente, numa primeira fase, a remodelação da subestação (projecto autónomo) e 
modificação das actuais ligações a 150 kV e, numa segunda fase, a construção da abertura da Linha 
Palmela/Ribatejo a 400 kV para a SFF (projecto autónomo). 
 
Importa referir que, de forma global, o projecto permitirá 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. Por outro lado, estando em causa a reformulação integral da 
SFF, o projecto reveste-se de complexidade acrescida, uma vez que se pretende garantir o 
funcionamento da subestação e a continuidade do abastecimento de energia, em simultâneo com a 
realização das intervenções projectadas. 
 
Do ponto de vista técnico, o projecto é constituído por elementos estruturais utilizados pela REN, SA 
nas linhas da Rede Nacional de Transporte e que possuirão as seguintes características principais: 

• Um cabo condutor por fase, do tipo ACSR 485 (ZEBRA) e dois cabos de guarda, sendo um do 
tipo ACSR 130 (GUINEA) e o outro OPGW. 

• Apoios reticulados em aço da família “AW”, “CW”, “FD” e “AMA-17”. 

• Isoladores de compósito do tipo 1C160P, carga de rotura 160 kN. 

• Cadeias de isoladores e acessórios para cabos adequados aos escalões de corrente máxima 
de defeito de 40 kA. 

• Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes de betão, formados por 
sapata em degraus e chaminé prismática e dimensionadas de acordo com as características 
dos locais de implantação e com as acções actuantes. 

• Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 
implantação dos apoios. 

 
As características mais específicas das linhas são determinadas pela aplicação do Regulamento de 
Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar 
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n.º 1/92, de 18 de Fevereiro. No projecto serão seguidos os critérios da REN, SA que estão acima 
dos mínimos regulamentares, aumentando-se as distâncias de segurança. Assim, serão adoptados 
os seguintes valores: 
 
Quadro 3.3: Distâncias da linha ao solo e a obstáculos 

Distâncias mínimas dos condutores a obstáculos Valores a adoptar 
para 150 kV (m) 

Mínimos RSLEAT 
para 150 kV (m) 

Distância ao solo 10.0 6.8 
Distância a árvores 4.0 3.1 
Distância a edifícios 5.0 4.2 
Distância a estradas 11.0 7.8 
Distância a linhas férreas electrificadas 13.5 13.5 
Distância a linhas férreas não electrificadas 11.0 7.8 
Distância a outras linhas aéreas 4.0 4.0 

Fonte: EIA da Coba, SA, Janeiro de 2009 
 
Em conformidade com as condições de segurança relativas à navegação aérea, definidas na Circular 
de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil, o projecto 
não prevê a necessidade de balizagem diurna e nocturna dos vãos e apoios das linhas a modificar. 
 
O projecto prevê a necessidade de reforçar a visibilidade da linha para minimização dos riscos para a 
avifauna, através da colocação de dispositivos do tipo BFD (Bird Flight Diverter) de 20 em 20 m em 
cada cabo terra, em todos os vãos das linhas que se desenvolvem no Sítio da Rede Natura 2000 – 
Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, 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. 
 
Em termos de projectos associados, e como já referido anteriormente, há a considerar a introdução 
do nível de tensão de 400 kV na SFF, com rearranjo da mesma através da alteração do layout (ao 
invés da sua ampliação), bem como a abertura da Linha Palmela/Ribatejo a 400 kV para a SFF, 
projecto este que se encontra igualmente em procedimento de AIA. 
 
Segundo o Aditamento ao EIA, a fase de construção terá a duração de cerca de 1 ano. O custo global 
do projecto está estimado em cerca de 3 milhões de Euros. 
 
Áreas Sensíveis 
 
Tal como referido anteriormente, a área de estudo onde se inserem as 6 linhas eléctricas a 150 kV a 
modificar, inscreve-se na totalidade em área sensível, na acepção do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio, na sua actual redacção, designadamente na área geográfica do Sítio de Importância 
Comunitária, PTCON0054 - Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, da Rede Natura 2000, regulada pelo 
disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 15 de Julho e pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, esta última relativa ao Plano Sectorial Rede 
Natura 2000 (PSRN2000). 
 
De acordo com o EIA, não há elementos do património cultural classificados ou em vias de 
classificação abrangidos pela área de estudo, não estando assim em causa áreas de protecção de 
monumentos nacionais e de imóveis de interesse público, actualmente definidas nos termos da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de Setembro. 
 
Condicionantes Territoriais 
 
Para além das condicionantes assinaladas no ponto anterior, na área de implantação do projecto, e 
segundo o EIA, estão presentes as seguintes servidões e restrições de utilidade pública: 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN). A RAN do concelho do Seixal encontra-se aprovada pela 
Portaria n.º 24/92, de 16 de Janeiro. 

• Reserva Ecológica Nacional (REN). A delimitação da REN no município do Seixal encontra-se 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/99, de 24 de Março. 

• Domínio Público Hídrico (DPH). Na área de estudo merecem destaque o rio Judeu, a vala de 
Porto do Raposo e a vala de Santa Marta, pela importância que deverão assumir as 
respectivas faixas de reserva. 
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• Servidão Eléctrica. O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a 
constituição de uma servidão administrativa numa faixa com a largura máxima de 45 m, 
centrada no eixo da linha, que constitui a zona de protecção, na qual são condicionadas, ou 
sujeitas a autorização prévia, algumas actividades, tais como a construção de edifícios ou a 
plantação de espécies de crescimento rápido. Haverá lugar, ainda, a uma faixa de serviço com 
5 m de largura, centrados no eixo da linha, para assegurar as operações de montagem e 
manutenção da linha, onde se procederá ao abate ou decote de árvores necessário para 
garantia da viabilidade dessas operações. De referir que estas servidões não implicam 
expropriação, mas sim uma indemnização por uso limitado presente e futuro do solo, de acordo 
com as disposições do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro. 

 
Acções da fase de construção 
 
Atendendo ao carácter localizado das intervenções a efectuar, considera-se importante apresentar, 
ainda que de forma sumária, as principais acções que estarão associadas à fase de construção. 
 
Estaleiro/Parque de materiais 
Na fase actual não se encontra ainda definida a localização do estaleiro (admitem-se, segundo o 
Aditamento ao EIA, espaços afectos à SFF ou adjacentes e a sudeste), sendo que, de acordo com os 
procedimentos da REN, SA, são preferencialmente adoptados locais já intervencionados, situados 
fora de áreas urbanas, áreas de interesse para a conservação da natureza (p.e. Rede Natura 2000), 
áreas classificadas como RAN ou REN e a mais de 50 m de distância de linhas de água. 
 
Sinalização e abertura de acessos 
A abertura de novos acessos é acordada com os proprietários dos terrenos a afectar, tendo em conta 
a ocupação do solo e, no presente caso, será definida em conjunto com o ICNB, IP. De referir que, 
sempre que possível, são utilizados ou melhorados os acessos existentes. 
 
Desmatação e abertura da faixa de protecção 
A desmatação terá lugar nos locais de implantação/envolvente confinante dos apoios e na faixa de 
protecção da linha. No primeiro caso ocorrerá numa área máxima de 400 m2 por apoio que servirá 
para montagem das estruturas. No segundo caso ocorrerá ao longo da faixa de serviço e/ou de 
segurança, com cerca de 45 m de largura, por forma a assegurar uma distância livre mínima de 4 m 
entre os condutores e os espécimes arbóreos. 
 
Abertura de caboucos, construção dos maciços de fundação e montagem das bases 
A localização dos apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer, caso a caso, com os 
proprietários afectados. Cada apoio implica a abertura de 4 caboucos, sendo construídos quatro 
maciços independentes de betão, com sapata em degraus, envolvendo operações de betonagem no 
local. Os volumes de escavação e de betão são reduzidos, sendo as terras sobrantes normalmente 
utilizadas na regularização dos terrenos nesses locais. 
 
Colocação dos apoios 
As estruturas metálicas são montadas junto de cada apoio numa área que poderá atingir 400 m2, 
como já referido, e depois levantadas com o auxílio de gruas e colocadas sobre os afloramentos dos 
maciços de betão. 
 
Instalação dos cabos 
No cruzamento e sobrepassagens de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas aéreas de 
transporte de energia, entre outros, são montadas estruturas porticadas para protecção dos mesmos. 
Os cabos nunca são arrastados pelo solo. 
 
Desmontagem de Apoios 
Conforme referido anteriormente, na fase de construção irá proceder-se à desmontagem de 35 
apoios (incluindo os 3 utilizados provisoriamente) existentes no terreno, sendo as acções necessárias 
semelhantes àquelas previstas para a colocação de apoios novos. 
 
Acções da fase de exploração 
 
Durante o período de funcionamento das linhas terão lugar as acções programadas de manutenção, 
inspecção, conservação e pequenas alterações, que se traduzem normalmente: 
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• Em actividades de inspecção periódica do estado de conservação das linhas. 

• Na observação das faixas de protecção para detecção de situações susceptíveis de afectar o 
funcionamento das linhas. 

• Na substituição de componentes deteriorados. 

• Na execução do plano de manutenção das faixas de protecção. 

• Na execução de alterações impostas pela eventual construção de edifícios ou de novas infra-
estruturas. 

 
Acções da fase de desactivação 
 
As principais acções associadas à fase de desactivação das linhas eléctricas são semelhantes às 
referidas para a construção, sendo de salientar a reintrodução de instalações temporárias tais como o 
estaleiro e parque de materiais. De referir, no entanto, que este tipo de infra-estruturas apresenta 
uma vida longa, não sendo possível prever, com rigor, o horizonte temporal para a sua eventual 
desactivação. 
 
 
4. ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
Clima 
 
O EIA apresentou uma caracterização macroclimatológica sintética da área de estudo, com base na 
normal climatológica para a estação do Lavradio (período de 1967 – 1990), nomeadamente os 
parâmetros climáticos que, de forma directa ou indirecta, poderiam afectar as condições de 
funcionamento da infra-estrutura em avaliação. 
 
Da análise das acções previstas em cada uma das fases de construção e de exploração, considera-
se em consonância com o referido pelo EIA não haver implicações no padrão natural das condições 
climatéricas locais, pelo que os impactes no clima, mesmo a nível microclimático, se podem 
classificar de irrelevantes ou mesmo de inexistentes. 
 
Geologia e Geomorfologia 
 
Para a análise deste factor ambiental obteve-se parecer específico do Instituto Nacional de 
Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI, IP), (ver Anexo ao presente Parecer). Assim, e 
relativamente à geologia e geomorfologia, aquela entidade considerou que não há aspectos 
impeditivos à implementação do Projecto. No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, o 
INETI, IP considera 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. 
 
De realçar que os principais impactes negativos identificados ocorrerão na fase de construção, 
prendendo-se fundamentalmente com a abertura de novos acessos e, em menor escala, com os 
movimentos de terras associados à modificação das linhas eléctricas, nomeadamente com a 
realização das escavações inerentes à construção das fundações dos apoios. 
 
Face às características do projecto os impactes identificados consideram-se na globalidade de 
reduzida magnitude e significado. 
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Solos 
 
O EIA apresenta uma correcta caracterização da situação actual, analisando o tipo de solos 
presentes ao longo dos vários troços do projecto, verificando-se que se tratam de solos incipientes, 
podzolizados e litólicos. Em termos de capacidade de uso do solo, na área do projecto ocorrem solos 
identificados nas classes D e E, com baixa aptidão agrícola. 
 
Será na fase de construção, com as actividades inerentes à instalação dos apoios, consequente 
abertura de caboucos e execução dos maciços de fundação, e com a circulação de maquinaria nas 
áreas envolventes, que ocorrerão os principais impactes. Uma vez que se tratam de intervenções 
pontuais, localizadas na área de implantação dos apoios, o EIA considera que os impactes são 
negativos mas pouco significativos, já que serão afectados solos de reduzido valor agrícola. Esses 
impactes serão temporários, pois está prevista a recuperação das áreas utilizadas na fase de obra 
para a movimentação de maquinaria e montagem dos apoios. 
 
A instalação do estaleiro de obra poderá também provocar impactes no solo, quer através da sua 
compactação, quer através da possibilidade de poluição através de derrames de óleos ou 
combustíveis. Consideram-se esses impactes como negativos, e pouco significativos, se forem 
devidamente cumpridas as medidas de minimização definidas no ponto 6 do presente Parecer. 
 
Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes, uma vez que as áreas envolventes aos 
apoios tendem a regressar à situação inicial, recuperando a vegetação existente. Dado que as 
operações de manutenção e reparação envolvem basicamente apenas meios humanos, não se 
perspectiva que constituam acções susceptíveis de provocar impactes nos solos. 
 
Usos do Solo 
 
A caracterização da situação actual foi realizada com recurso a cartografia existente, a fotografia 
aérea, e validada através de levantamentos de campo. Verifica-se que na área de implantação do 
projecto serão apenas afectadas duas classes de espaços: “Área Florestal e Matas” e “Mato”. A área 
florestal é composta essencialmente por pinheiro bravo e algum pinheiro manso de plantação 
recente, e a área de mato por herbáceas. 
 
Os impactes negativos neste factor decorrem da ocupação do solo pela implantação dos apoios da 
linha, do melhoramento ou abertura de acessos necessários à obra e da instalação do estaleiro. 
 
Relativamente a implantação dos apoios, os impactes serão mais significativos na fase de 
construção, reduzindo-se substancialmente na fase de exploração, dada a reduzida ocupação do solo 
necessária para cada apoio. De referir, que para a instalação de cada apoio será necessário criar 
uma área para movimentação de maquinaria e montagem do apoio de cerca de 400 m2 (com a 
consequente alteração do uso de solo), sendo que, após a fase de construção, essa ocupação será 
reduzida, permanecendo apenas a área do apoio propriamente dito (80 m2). Considera-se que os 
impactes associados à instalação dos apoios são negativos e de significância reduzida, uma vez que 
a área definitiva ocupada pelos apoios será bastante reduzida. 
 
Quanto aos acessos aos locais de instalação dos apoios, poderão ocorrer duas situações de 
afectação de uso do solo, sendo a mais desfavorável a abertura de novos acessos e a mais favorável 
a utilização de caminhos já existentes, reduzindo desta forma os impactes no uso do solo. Os 
impactes não serão significativos no caso da utilização de acessos existentes, e serão 
moderadamente significativos no caso de acessos a construir. 
 
Recursos Hídricos 
 
Relativamente aos recursos hídricos superficiais a área de estudo localiza-se na bacia hidrográfica do 
rio Tejo, encontrando-se as principais linhas de água atravessadas, ao longo dos diferentes troços 
das linhas eléctricas, indicadas no quadro seguinte. 
 
Quadro 4.1: Linhas de água atravessadas 

Linha eléctrica Local de atravessamento Linha de Água 

Fernão Ferro/Trafaria 1 
Entre o apoio 1 e o apoio 2 Vala de Porto do Raposo 
Entre o apoio 2 e o apoio 3 Linha de água não denominada 
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Palmela/Fernão Ferro 4 Apoio 64 Afluente do rio Judeu 

Fernão Ferro/Fogueteiro 1/2 
Entre o apoio 5 e o apoio 6 Afluente do rio Judeu 
Entre o apoio 10 e o apoio 10A Afluente do rio Judeu 
Entre o apoio 10A e o apoio 11 Afluente do rio Judeu 

Fernão Ferro/Trafaria 2 
Apoio 12 Vala de Porto de Raposo 
Entre o apoio 13 e o apoio 14 Afluente do rio Judeu 

Fonte: EIA da Coba, SA, Janeiro de 2009 
 
De acordo com o EIA não existem estações de monitorização de águas superficiais suficientemente 
próximas que permitam caracterizar adequadamente as linhas de água inseridas na área de estudo, 
uma vez que as estações de monitorização mais próximas estão situadas no rio Coina, Esteiro do 
Seixal e Estuário Tejo, em condições com características muito distintas e factores de influência muito 
diferentes. 
 
Face à tipologia do projecto em causa, e atendendo a que os recursos hídricos superficiais da área 
de estudo apresentam um carácter claramente sazonal, não ocorrendo qualquer tipo de uso na área 
da envolvente imediata, não se considera esta limitação relevante. 
 
No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo insere-se na Unidade 
Hidrogeológica da Bacia Terciária do Baixo Tejo, uma subunidade da Bacia do Tejo-Sado, no sistema 
aquífero Margem Esquerda. Para a sua caracterização, em termos de qualidade, o EIA recorreu aos 
dados da estação de monitorização mais próxima (442/483), concluindo-se que não ocorre 
incumprimento dos valores limite legislados para os vários parâmetros analisados, quer no que diz 
respeito à qualidade da água destinada ao consumo humano, quer no que respeita à qualidade da 
água destinada à rega. De referir, também, que na área da envolvente imediata às linhas eléctricas 
não existem captações de água. 
 
Os impactes negativos sobre as águas superficiais decorrerão essencialmente na fase de construção, 
perspectivando-se que os mesmos sejam pouco significativos, prendendo-se fundamentalmente com 
os trabalhos de terraplenagem, escavações para abertura das fundações, abertura de novos acessos 
e, eventualmente, as acções de instalação e funcionamento dos estaleiros/parques de materiais, 
dependendo fortemente da sua localização. Os principais impactes poderão traduzir-se na alteração 
do regime de escoamento e da qualidade da água, sendo contudo minimizáveis se forem adoptadas 
as normas aplicáveis a este tipo de obras e respeitadas as disposições legais em vigor, 
nomeadamente no que se refere ao atravessamento aéreo de linhas de água e no que diz respeito ao 
regime de utilização do domínio hídrico e do regime da REN. 
 
Ao nível das águas subterrâneas, e apesar da profundidade reduzida das escavações previstas, 
poderá ocorrer pontualmente a intercepção dos níveis superficiais suspensos do aquífero superior 
Pliocénico, não se perspectivando, contudo, que essas interferências possam provocar o 
rebaixamento dos níveis freáticos, face à reduzida dimensão das áreas a intervencionar. Por outro 
lado, e tal como já referido, não se prevê a afectação directa de qualquer captação de água. 
 
Ao nível da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, prevê-se que as acções a desenvolver 
na fase de construção originem impactes negativos pouco significativos, ainda que possa ocorrer a 
deterioração pontual da qualidade da água devido a processos erosivos e consequente arrastamento 
de material particulado para as linhas de água. Os eventuais derrames de lubrificantes e 
combustíveis associados à presença e movimentação de maquinaria afecta à obra poderão 
igualmente constituir um impacte negativo e localizado, mas pouco significativo, uma vez que é 
minimizável se adoptadas as medidas de minimização adequadas. 
 
Na fase de exploração não são expectáveis impactes ao nível dos recursos hídricos. 
 
As medidas de minimização preconizadas no EIA julgam-se adequadas, considerando-se importante 
a sua efectiva adopção, merecendo destaque as medidas relacionadas com a localização do estaleiro 
e restantes áreas de apoio à obra, travessia de linhas de água e prevenção da contaminação devido 
a derrames acidentais de poluentes. 
 
Sistemas Ecológicos 
 
O projecto ocorre em território classificado como Sítio de Importância Comunitária, PTCON0054 - 
Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira da Rede Natura 2000, regulada pelo disposto na Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 15.Julho e pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-
A/2008, de 21.Julho, esta última relativa ao Plano Sectorial Rede Natura 2000 (PSRN2000). 
 
O reordenamento das linhas de transporte de energia é proposto numa lógica que prevê a criação ou 
manutenção de corredores ou espaços canais dentro do Sítio RN2000, o que apresenta a vantagem 
imediata de promover uma fragmentação mínima dos habitats ocorrentes para a fase de construção e 
uma menor afectação durante as previsíveis operações de manutenção da fase de exploração. 
 
Tal como já referido, o projecto prevê a construção de 36 novos apoios (um deles exterior ao território 
classificado) e a remoção de 35 apoios existentes. Relativamente à balizagem aérea para aves, o EIA 
refere a aplicação de dispositivos BFD (Bird Flight Diverter), em concordância com os critérios de 
sinalização aprovados no protocolo elaborado entre a REN, SA e o ICNB, IP, estando indicada a 
instalação destes elementos a um compasso de 20 em 20 metros. 
 
Para a fase de construção dos novos apoios, a análise das metodologias previstas surgem como as 
mais adequadas, assinalando-se que o processo de construção previsto implicará a afectação de 
uma área de aproximadamente 400 m2 para cada apoio. Este procedimento, bem como os 
procedimentos de desmontagem dos apoios, devido à sensibilidade particular das formações vegetais 
presentes, deverá ser mais finamente definido com o ICNB, IP em altura prévia à realização dos 
trabalhos. 
 
No que diz respeito à caracterização da situação actual para a zona definida como área de estudo, 
quer para os novos traçados a construir quer para aqueles que serão removidos, foram identificados 
5 dos habitats constantes na ficha do SIC PTCON0054, quatro deles identificados em visita de 
campo. São estes: 

• 2150* - Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea), prioritário e identificado em 
trabalho de campo; 

• 2150pt1 - Dunas fixas com tojais-urzais e tojais-estevais psamófilos com Ulex australis spp. 
welwitschianus; 

• 2250* - Dunas litorais com Juniperus spp., identificado em campo; 

• 2260 - Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-lavanduletalia, identificado em campo; 

• 2270* - Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster; 

• 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, identificado 
em campo. 

 
O EIA apresenta um conjunto extenso e correctamente organizado de fichas de caracterização das 
áreas de implantação dos apoios, evidenciando as espécies de flora com ocorrência confirmada na 
área de intervenção do projecto bem como na área de estudo. 
 
Do conjunto de habitats identificados, prevê-se que sejam afectados, essencialmente por pisoteio, 
com os trabalhos da fase de construção dos apoios, um total 1,28 ha (12 800 m2). A identificação a 
uma micro-escala destes locais permitirá, em fase prévia à construção, 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. Deste modo, o EIA qualifica 
os impactes associados como de significância baixa. 
 
Quanto à desactivação dos apoios actualmente instalados, o EIA considera que os impactes 
associados a este processo são igualmente de significância baixa. 
 
Quanto à fauna potencialmente ocorrente, o EIA considera que os impactes expectáveis nos biótopos 
considerados são igualmente de significância baixa. 
 
Para a fase de exploração, os principais impactes expectáveis centrar-se-ão na avifauna, em 
particular para as espécies Cegonha-branca Ciconia ciconia e Sisão Tetrax tetrax, ainda que quanto a 
esta última espécie a sua ocorrência seja pouco provável, não estando referido no EIA os períodos ou 
os métodos utilizados para a obtenção desta informação. 
 
As medidas de minimização propostas para a avifauna, possuem um carácter preventivo, 
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consubstanciando-se na aplicação de BFD (Bird Flight Diverters) a um compasso de 20 m por cabo, 
que resultarão em perfil, num compasso visual de 10 em 10 m. 
 
Para a fase de desactivação ou desmonte das linhas colocadas, as medidas de minimização para a 
flora são equivalentes às definidas para a fase de construção. 
 
De assinalar as condicionantes à implantação de estaleiros que, no que à Rede Natura 2000 diz 
respeito, são interditas. 
 
Quanto aos acessos aos locais de construção dos apoios, estes deverão sempre privilegiar a 
utilização de acessos preexistentes. 
 
A identificação de impactes sobre os sistemas ecológicos é considerada como pontualmente 
negativa, directa, permanente (nos locais de implantação dos apoios), reduzida a moderada, isto para 
a fase de construção/desactivação e como pontual, ocorrentes por meios humanos, inexistente ou 
remota e irreversível para a fase de exploração, resultando numa apreciação global do projecto como 
possuindo impactes não significativos, apreciação com a qual se concorda. 
 
As medidas de minimização apresentadas são concordantes com as metodologias normalmente 
utilizadas, destacando-se entre estas a interdição de instalação de estaleiros e depósitos de material 
em áreas sob regime de protecção ambiental, como a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva 
Ecológica Nacional e as áreas inseridas na Rede Natura 2000. As medidas de minimização 
específicas preconizadas dizem respeito, essencialmente, à redução das áreas a intervir e 
consequente redução dos habitats destruídos. 
 
Para além das medidas enunciadas no EIA, entende-se que a aplicação de BFD (Bird Flight 
Diverters) deverá ser estendida à totalidade da cablagem a instalar. Esta prática permitirá aumentar a 
segurança da avifauna relativamente à colisão ou electrocussão com as linhas aéreas de transporte 
de energia, numa área que ainda que se reconheça com menor potencial de ocorrência de espécies 
da avifauna, se localiza ainda assim uma envolvente suficientemente próxima a áreas de intensa 
utilização pela avifauna (ZPE da Lagoa de Albufeira, p. ex.), não sendo descartável a possibilidade de 
utilização destes espaços por espécies protegidas. 
 
De igual modo, considera-se que a colocação de eventuais apoios para construção de ninhos ou de 
elementos condicionadores da sua construção por parte das aves deverá ser equacionada antes da 
fase de construção, em função das necessidades a identificar. 
 
Importa ainda garantir, em fase prévia ao início de obra, a marcação detalhada dos locais de 
intervenção para a construção de cada um dos apoios, bem como para a demolição daqueles que se 
encontram actualmente instalados, trabalho que deverá ser previamente agendado e realizado com 
elementos do ICNB, IP. 
 
Embora se assuma que não se trata de uma área especialmente rica em termos de avifauna, a 
ocorrência ou a elevada probabilidade de ocorrência de espécies protegidas, e apesar de não vir 
referido no EIA em análise, leva a considerar a necessidade de seguir o conteúdo do programa de 
monitorização definido pelo ICNB, IP, e publicado no portal www.icnb.pt, entendido como guia 
funcional para a estruturação e elaboração de planos de monitorização. 
 
Paisagem 
 
A área em estudo insere-se no Sítio de Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira da Rede Natura 2000, 
integrando uma única propriedade. Actualmente a paisagem é dominada por ocupação florestal e 
matos, onde o pinheiro bravo e o pinheiro manso constituem espécies dominantes, sendo que, 
pontualmente, ocorrem algumas áreas com sobreiro. No limite dos espaços de ocupação florestal 
localizam-se espaços urbanos de baixa densidade, estruturados de forma intermitente ao longo da 
rede viária local, ou segundo arruamentos em áreas que consubstanciam loteamentos antigos. 
 
Com base em características de homogeneidade, o EIA identificou as seguintes unidades de 
paisagem: 
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• UP1 – Zonas Urbanas, onde se identificam habitações unifamiliares estruturadas ao longo da 
rede viária (Fernão Ferro, Verdizela, Pinhal Verde, Quinta do Conde da Cunha, Belsol e Pinhal 
do Conde). 

• UP2 – Espaços Agro-Florestais, associados a linhas de água ou baixas aluvionares ainda não 
ocupados com habitações, com usos agro-florestais, incultos ou com situação expectante, em 
que o coberto é sobretudo de pinheiro manso e/ou bravo, associados ou não a sobreiro. A 
fragilidade visual desta unidade é considerada média. 

• UP3 – Espaços Naturais, que integram a área classificada como Sítio de Interesse Comunitário 
da Rede Natura 2000 Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, em que o relevo dá origem às 
principais subunidades internas, salientando-se neste contexto o complexo das lagoas a sul do 
concelho. A área de incidência do projecto é bastante rica em vegetação característica da flora 
mediterrânica. Esta unidade apresenta elevada qualidade visual e média a elevada fragilidade 
visual. 

 
Na fase de construção, os principais impactes identificados no EIA (e considerados como mais 
significativos), têm a ver com a introdução de novos elementos na paisagem, em particular, as 
estruturas dos apoios devido à sua visibilidade, bem como com a desorganização espacial e funcional 
da área envolvida no processo construtivo, e resultam fundamentalmente da: 

• Desmatação e desflorestação. 

• Montagem e desmontagem dos apoios, com incidência clara na sua envolvente imediata, 
potenciados pela eventual abertura de novos acessos e caminhos. 

• Instalação dos estaleiro/parque de materiais, embora dependendo fortemente da sua 
localização. 

 
Apesar de, na globalidade, os impactes se considerarem pouco significativos, o seu significado pode 
variar pontualmente, dependendo da relevância e dimensão da vegetação a afectar, no que diz 
respeito às acções de desmatação e desflorestação e à abertura de novos caminhos. 
 
Na fase de exploração, concorda-se na generalidade com a avaliação efectuada no EIA, não se 
perspectivando a existência de impactes negativos significativos, face, principalmente, ao facto do 
horizonte visual se manter praticamente idêntico na perspectiva dos habitantes locais, uma vez que já 
existem na área de implantação do projecto infra-estruturas semelhantes. Por outro lado, o projecto 
permitirá 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. 
 
As medidas de minimização preconizadas no EIA julgam-se, de um modo geral, adequadas, 
considerando-se importante a sua adopção. Importa contudo, salientar, a necessidade do ICNB 
validar a abertura de novos acessos dentro da área classificada como Sítio de Interesse Comunitário 
da Rede Natura 2000 Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira. 
 
Qualidade do Ar 
 
Atendendo à tipologia e características técnicas do próprio projecto, mas também à envolvente onde 
o projecto se insere, não se considera relevante este factor ambiental. Não obstante, e apesar da 
escassez e desactualização da informação disponível existente, o EIA denota um esforço significativo 
para caracterizar as emissões poluentes na região de implantação do projecto, através do 
levantamento das principais fontes poluentes e da qualificação/quantificação das respectivas 
emissões. 
 
Para o efeito o EIA apresenta informação com base no inventário nacional de emissões de poluentes, 
embora a título indicativo, face à sua desactualização e ao facto de não reflectir já a realidade 
nacional, informação datada de 2004, obtida no âmbito do Registo Europeu de Emissões Poluentes 
e, também, informação de 2001 em resultado do programa de avaliação da qualidade do ar em 
Portugal, para os poluentes SO2, NO2 e O3. Ao nível local, o EIA identifica duas pedreiras/areeiros 
como fontes poluentes, principalmente no caso das partículas, mas também, como fontes móveis, o 
tráfego da rede viária local cujas principais emissões estão associadas ao NO2 e CO. 
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Com base nos dados de 2006 da Estação do Seixal – Paio Pires, e dentro das limitações já referidas, 
o EIA assumiu a classificação global de “boa qualidade do ar” para a área em estudo. 
 
Os principais impactes ambientais encontram-se associados à fase de construção, devido 
fundamentalmente à emissão de partículas durante as actividades construtivas, designadamente no 
que respeita às seguintes acções: 

• Escavações e terraplenagens para a instalação e desactivação de estaleiros (dependendo 
fortemente da sua localização), abertura e beneficiação de acessos e abertura e recobrimento 
das fundações dos apoios. 

• Deposição temporária de terras, que ocorrerá num intervalo de tempo reduzido, entre a 
abertura e o recobrimento das fundações dos apoios. 

• Circulação e operação de veículos e máquinas afectos à empreitada nas frentes de obra e vias 
de acesso. 

 
Na globalidade, os impactes negativos identificados serão temporários e localizados, em particular 
nas frentes de trabalho e nos acessos, não se considerando significativos. Estes impactes poderão 
ser minimizados com recurso a medidas adequadas durante as operações de construção, 
principalmente no que diz respeito às condições de operação dos veículos e equipamentos e de 
transporte e armazenamento dos materiais pulverulentos. 
 
Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes negativos na qualidade do ar. 
 
As medidas de minimização preconizadas no EIA consideram-se adequadas para o projecto em 
causa. 
 
Ambiente Sonoro 
 
Para a caracterização da situação actual, foram seleccionados 2 pontos de medição caracterizadores 
de duas situações que integram receptores potencialmente expostos ao ruído do projecto (ponto 1 a 
205 m do futuro apoio P68 da Linha Palmela/Fernão Ferro 1/2 a 150 kV, junto a moradias de 2 pisos 
na Quinta da Valenciana, e ponto 2 junto a um futuro empreendimento habitacional, previsivelmente a 
cerca de 95 m do futuro apoio P2 da Linha Fernão Ferro/Trafaria 2 a 150 kV) e que correspondem 
aos receptores mais próximos das linhas a modificar. 
 
A metodologia das medições considera-se adequada; as medições realizadas no ponto 1 foram tidas 
como representativas do ambiente sonoro do ponto 2 já que este se encontra em local vedado, o que 
não se revela inadequado face às fontes sonoras em presença nos dois locais. Conclui-se que ambos 
os pontos são caracterizados por um ambiente acústico pouco perturbado. 
 
Para a fase de construção, o EIA não prevê impactes negativos significativos dada a ausência de 
receptores sensíveis nas imediações dos apoios a modificar. Acrescente-se que o receptor sensível 
mais próximo de um apoio a modificar (P68 da Linha Palmela/Fernão Ferro 1/2 a 150 kV) se distancia 
cerca de 175 m deste. 
 
Para a previsão dos níveis sonoros gerados por uma linha a 150 kV, o EIA segue a metodologia 
constante do “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede 
Nacional de Transporte de Electricidade” (sem data), que se considera adequada. 
 
De referir, no entanto, que o EIA teve em consideração dois aspectos na avaliação de impactes que 
se considera não serem os mais adequados metodologicamente: 

• A distância considerada para determinação dos níveis sonoros gerados pelo projecto no ponto 
receptor 1 foi de 205 m porque o apoio mais próximo a modificar (P68) se encontra a essa 
distância; no entanto, o traçado da Linha Palmela/Fernão Ferro 1/2 entre os apoios 67 e 68 não 
se altera significativamente junto ao ponto em questão, pelo que a distância a considerar para 
a avaliação deveria ter sido de cerca de 25 m. 

• Foi considerada apenas a contribuição de uma linha quando, em rigor, para o ponto 1 seria 
lícito considerar a soma logarítmica da Linha Palmela/Fernão Ferro 1/2 e da Linha 
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Palmela/Fernão Ferro 4, já que elas vão co-existir a cerca de 25 m e 50 m, respectivamente, do 
ponto receptor. 

 
Tendo em conta estes aspectos, para avaliação do cumprimento do critério de incomodidade (critério 
mais restritivo) no ponto receptor 1 (ponto mais próximo do projecto), verifica-se que no mês mais 
crítico em termos de condições meteorológicas para ocorrência de ruído por “efeito de coroa,” se 
prevê cerca de 15 dB(A) por contribuição das duas linhas, o que significa que, pontualmente (em 15% 
do tempo), as linhas poderão contribuir, no seu conjunto, com cerca de 24 dB(A). Trata-se de níveis 
cuja ordem de grandeza não está associada a incomodidade. Face ao facto das linhas já existirem e 
à alteração pouco significativa do seu traçado naquela área, o critério de incomodidade é sempre 
cumprido. 
 
Conclui-se, portanto, que em ambos os pontos são cumpridos os critérios de exposição máxima e o 
de incomodidade, pelo que não são previstos impactes sonoros. 
 
Foram ainda quantificados os impactes cumulativos do projecto com a linha Palmela/Ribatejo a 400 
kV e com a introdução da tensão de 400 kV na Subestação de Fernão Ferro, concluindo-se 
igualmente pelo cumprimento dos requisitos acústicos aplicáveis e pela ausência de impactes. 
 
As medidas de minimização constantes do EIA deixam em aberto situações que podem ir contra o 
disposto no Regulamento Geral do Ruído, pelo que devem ser alteradas. No ponto 6 do presente 
Parecer estabelecem-se as medidas que deverão ser adoptadas. 
 
Para a fase de exploração, e face à ausência de impactes, o EIA refere não serem necessárias 
quaisquer medidas de redução, apreciação com a qual se concorda. 
 
Socioeconomia 
 
O EIA apresenta uma caracterização sucinta da estrutura demográfica, das principais actividades 
económicas e do emprego a nível regional - Península de Setúbal - e local - concelho do Seixal e 
respectivas freguesias. 
 
Tendo em conta o contexto alargado (concelho e freguesia), a área de enquadramento do projecto 
encontra-se profundamente fragmentada sendo ocupada por áreas agrícolas, área florestal, áreas 
industriais e áreas urbanas que apresentam diferentes densidades. 
 
O contexto imediatamente envolvente ao projecto apresenta uma componente urbana com pouca 
expressão, predominando o uso florestal e mais pontualmente as áreas agrícolas. A área na qual se 
desenvolve o projecto abrange uma única propriedade de cariz rural. O acesso à área em estudo 
estabelece-se através da rede principal existente, nomeadamente A2 e EN378, sendo que o acesso 
aos locais de implantação e desmontagem de apoios é realizado através de caminhos rurais na sua 
maioria existentes. 
 
Na fase de construção os impactes encontram-se associados às acções inerentes à montagem e 
desmontagem dos apoios (afectação temporária e permanente de solos), abertura (quando 
necessário) de acessos temporários aos locais de montagem de apoios, aumento de tráfego e 
instalação e funcionamento do estaleiro. 
 
As acções necessárias à instalação/desmontagem dos apoios não obrigam a afectações directas de 
actividades económicas, habitações e/ou equipamentos, respeitando as distâncias impostas na lei. 
Salienta-se ainda, pela positiva, o facto de que toda a área intervencionada temporariamente será 
recuperada e restaurada a situação de partida. 
 
Nesta fase serão criados postos de trabalho. No entanto, tendo em conta o número reduzido dos 
mesmos, considera-se que este impacte, apesar de positivo, é temporário e pouco significativo para 
as dinâmicas sociais e económicas locais. 
 
Especificamente, no que diz respeito à relocalização das linhas Fernão Ferro/Fogueteiro e Fernão 
Ferro/Trafaria 2 num único espaço canal, considera-se que esta acção induz um impacte positivo, 
uma vez que ao diminuir a dispersão territorial dos apoios, permite um melhor planeamento/gestão da 
propriedade em que estes se inserem. 
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O tráfego associado à construção/desmontagem dos apoios é bastante reduzido, estimando-se no 
máximo a indução de 4 veículos ligeiros/dia e 2 veículos pesados/dia. Assim, tendo em conta as 
características dos acessos e o volume de tráfego, considera-se este impacte negativo, temporário, 
de magnitude reduzida e pouco significativo. 
 
Na fase de exploração considera-se que a presença das linhas não induzirá impactes acrescidos aos 
já existentes para a população (ruído, percepção de risco), uma vez que a deslocalização dos apoios 
ocorre em áreas em que o uso dominante é o florestal. Assim, considera-se que os impactes a este 
nível não têm expressão. 
 
O funcionamento das linhas exigirá uma vistoria/manutenção que será assegurada/gerida pela REN, 
SA, não se prevendo a criação de postos de trabalho. 
 
De referir, por último, que a concretização do projecto irá contribuir para alavancar o reforço das 
condições de abastecimento de energia eléctrica no concelho e região, facto que representa um 
impacte positivo, permanente, de magnitude e significância moderada. 
 
Na globalidade, concorda-se com as medidas preconizadas no EIA, encontrando-se estabelecidas no 
ponto 6 do presente Parecer algumas medidas adicionais para as fases de construção e exploração, 
cuja adopção se considera importante. 
 
Ordenamento do Território 
 
No que diz respeito aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), designadamente ao Plano Regional 
de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril, verifica-se que o projecto interfere 
com as Unidades Territoriais 7 – Planície Interior Sul e 10 – Matas de Sesimbra. No Esquema do 
Modelo Territorial interfere com Área a Estabilizar – Área Florestal e ainda Área Urbana a Estruturar e 
Ordenar. Ao nível da Rede Ecológica Metropolitana, o projecto desenvolve-se em Áreas Estruturantes 
Secundárias e Ligações/Corredores Secundários. 
 
Considera-se que, tendo em conta os objectivos do projecto em termos de melhoria da qualidade do 
serviço de distribuição de energia eléctrica, a sua proposta de localização não contradiz o disposto no 
PROTAML, sendo todavia fundamental assegurar que a sua implantação seja acompanhada das 
medidas de minimização preconizadas no EIA. 
 
Relativamente ao Plano Director Municipal do Seixal (PDMS), aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 65/93 de 11 de Novembro e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
36/2008 de 26 de Fevereiro, verifica-se que as classes de espaço afectadas pela implantação do 
projecto são as seguintes: 

• Espaços Urbanos – Áreas de Equipamento Existentes; 

• Espaços Urbanizáveis – Áreas de Expansão Urbana Multifamiliar, Áreas de Equipamento 
Previstas, Áreas Industriais Previstas; 

• Espaços Agrícolas e Florestais – Áreas Periurbanas, Matas e Maciços Arbóreos; 

• Espaços Culturais e Naturais – Áreas de Protecção Paisagística. 
 
Tendo em conta o Regulamento do PDMS não se constata qualquer disposição que impeça a 
realização do projecto nas classes de espaços atravessadas. Poder-se-ia colocar a dúvida 
relativamente aos Espaços Culturais e Naturais, mas no n.º 2 do artigo 43.º é referido que, dos 
condicionamentos para as Áreas de Protecção Paisagística se exceptuam “equipamentos de 
interesse municipal”, o que acontece no presente projecto, uma vez que estamos perante uma infra-
estrutura de manifesto interesse municipal. Por outro lado, verifica-se pela análise da Carta de 
Ordenamento que a reestruturação das linhas permite delimitar e circunscrever melhor a área 
afectada e a afectar pelo projecto, libertando outras áreas de território até agora atravessadas por 
estas infra-estruturas, o que se considera um impacte positivo. 
 
No que diz respeito às Condicionantes Legais, designadamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), 
e de acordo com a Carta Publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/99 de 4 de 
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Março, o projecto desenvolve-se, em algumas situações, próximo de linhas de água integradas na 
REN e interfere com uma área integrada na REN, cujo ecossistema é Zona Ameaçada pelas Cheias. 
 
Sobre a existência de interferência ou não com a área de REN foi questionado o proponente, tendo 
este esclarecido (no Aditamento ao EIA) que dos 3 novos apoios na Linha Fernão Ferro/Trafaria 1, 
“apenas o apoio n.º 3 se encontra no limite de uma área classificada com REN”. 
 
Dada a escala de representação e o facto de não estar claro se o apoio interfere ou não com a REN, 
importa avaliar se o Regime Jurídico da REN prevê ou não a realização deste tipo de acções. Ora de 
acordo o disposto no Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, este tipo de infra-estruturas é 
passível de autorização por parte da CCDR-LVT, pelo que o proponente deverá proceder à sua 
formalização junto desta entidade. 
 
Dada a proximidade de alguns apoios a linhas de água integradas na REN, a sua construção deverá 
atender a esse facto, pelo que os cuidados na limpeza e deposição de materiais devem ser 
observados com maior rigor a fim de serem evitadas escorrências significativas para as linhas de 
água. 
 
Património 
 
Importa destacar, em primeiro lugar, que o Património foi um dos factores referenciados pelo EIA 
como muito importante. 
 
Os trabalhos arqueológicos para a elaboração do factor Património Construído e Arqueológico foram 
efectuados de acordo com a metodologia mais adequada para esta fase de projecto. Neste âmbito, 
procedeu-se à pesquisa documental (bibliografia, fontes e bases de dados), bem como à análise 
toponímica e fisiográfica, não tendo sido possível referenciar elementos patrimoniais na envolvente 
próxima ao corredor em estudo. Numa segunda fase procedeu-se, também, à prospecção sistemática 
num corredor de 100 metros centrado no eixo da linha e, adicionalmente, à prospecção de 400 m2 em 
torno de cada apoio. 
 
Os trabalhos de pesquisa e prospecção realizados no corredor em estudo, permitiram concluir que 
não existem, até ao momento, quaisquer elementos de interesse patrimonial. No entanto, importa 
referir que grande parte das áreas que foram alvo de prospecção apresentava visibilidade média ou 
mesmo reduzida, não permitindo, por essa razão, uma correcta caracterização em termos 
arqueológicos. 
 
Apesar da inexistência de elementos patrimoniais no corredor em estudo, convém salientar que a 
falta de visibilidade de grande parte do terreno impediu, como já foi referido, uma adequada 
caracterização da área e, consequentemente uma correcta avaliação de impactes. 
 
Deste modo, torna-se necessário implementar 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. Assim, e apesar de se concordar globalmente com as medidas apresentadas no 
EIA, definiu-se um conjunto de medidas de minimização para fase de construção, cuja adopção se 
considera fundamental, e que se encontram listadas no ponto 6 do presente Parecer. 
 
Gestão de Resíduos 
 
Os impactes associados à produção de resíduos dependem em primeiro lugar da aplicação dos 
princípios da prevenção e redução, mas também, no âmbito da sua gestão, das condições de 
triagem, armazenamento, transporte, operações de valorização e destino dos resíduos gerados. 
Neste contexto, o EIA recomenda a realização e implementação de um denominado “Plano Integrado 
de Gestão de Resíduos (PIGR)”, associado à gestão ambiental da obra, o qual, contudo, não é 
apresentado. 
 
Nesta matéria, importa salientar que, em conformidade com as disposições do Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 12 de Março, sobre resíduos de construção e demolição (RCD), o qual estabelece o 
regime das operações de gestão dos resíduos resultantes de obras, compreendendo a sua 
prevenção e reutilização, e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 
tratamento, valorização e eliminação, e consubstanciando a execução do projecto em avaliação a 
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figura de empreitada ou concessão de obra pública, é obrigatória a elaboração de um Plano de 
Prevenção e Gestão de RCD, cujo conteúdo mínimo se encontra descriminado no artigo 10.º daquele 
diploma legal. 
 
Será na fase de construção que se verificará a maior produção de resíduos, decorrente da execução 
do projecto, encontrando-se essa produção relacionada essencialmente com as operações 
construtivas necessárias, nomeadamente a implantação, funcionamento e desactivação do estaleiro, 
abertura de acessos, operações de desmatação dos terrenos, execução de escavações e aterros e 
movimentação de terras, mas também com a desmontagem dos 35 apoios existentes (incluindo os 3 
utilizados provisoriamente). 
 
Atendendo à identificação e classificação dos resíduos que irão ser gerados, apresentados no EIA em 
conformidade com os códigos da Lista Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março), 
não se perspectivam dificuldades na sua gestão, face à cobertura e capacidade já instalada da rede 
nacional de sistemas e de operadores de gestão de resíduos, pelo que se perspectiva que os 
impactes não se irão revelar significativos. 
 
No que diz respeito aos solos e rochas não contaminados sobrantes, desconhecem-se os 
quantitativos envolvidos, os quais, contudo, não serão certamente muito elevados, face às próprias 
características técnicas do projecto. Não obstante, e também nesta matéria, bastará dar cumprimento 
às disposições do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, designadamente do seu artigo 6.º, em 
particular, no que diz respeito à definição de uma solução adequada para destino final dos volumes 
de solos e rochas não contaminados que eventualmente não puderem ser reutilizados. 
 
Na fase de exploração, a produção de resíduos estará essencialmente relacionada com as operações 
de manutenção da linha eléctrica, não se perspectivando de igual modo que os impactes sejam 
significativos. 
 
O EIA identifica um conjunto de requisitos para a correcta gestão dos resíduos produzidos em obra, 
os quais se reportam fundamentalmente a procedimentos de boas práticas relativamente à recolha, 
triagem e armazenamento temporário dos diferentes tipos de resíduos produzidos, e que traduzem no 
essencial o exigido nas disposições legais aplicáveis nesta matéria, sendo, como tal, de cumprimento 
obrigatório. Neste contexto, chama-se a atenção para as exigências legais em relação aos seguintes 
aspectos: 

• Plano de prevenção e gestão de RCD. 
• Reutilização de solos e rochas não contaminados. 
• Triagem de RCD. 
• Deposição de RCD em aterro. 
• Transporte de RCD. 
• Licenciamento das operações de gestão de RCD. 

 
Identificação de Riscos 
 
Os riscos que podem ser associados ao funcionamento de uma linha eléctrica de muito alta tensão, 
excluindo circunstâncias externas à própria linha, enquadram-se fundamentalmente nas situações a 
seguir indicadas. 
 
Incêndios 
De acordo com o EIA, o risco de incêndio originado pelo funcionamento da linha é muito reduzido, 
face às suas características técnicas próprias, às distâncias de segurança que serão garantidas aos 
obstáculos existentes na faixa de protecção e às operações de manutenção e vigilância a que estarão 
sujeitas. Já a probabilidade de afectação da linha, originada por incêndios de outra origem, é 
considerada mais elevada, podendo traduzir-se na interrupção do transporte e fornecimento de 
energia. 
 
Quedas dos apoios ou cabos condutores e de guarda 
Ainda segundo o EIA, o risco de ocorrência da queda de apoios ou dos cabos condutores e de 
guarda é considerado muito reduzido, atendendo aos critérios de segurança muito apertados 
adoptados nesta tipologia de projectos. 
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Contacto acidental com elementos em tensão 
A ocorrência desta situação é considerada muito reduzida, sendo o risco limitado à utilização de 
gruas ou outros equipamentos de grande porte nas proximidades imediatas da linha. De referir que 
todos os apoios possuem uma chapa sinalética indicando “perigo de morte”. 
 
Tensões induzidas 
De acordo com o EIA, os riscos associados às correntes que provêm das tensões induzidas são 
extremamente reduzidos. No caso de ser detectada alguma situação deste tipo, serão adoptadas 
soluções de modo a garantir que a corrente induzida seja inferior a 5 mA, conforme estipulado pelo 
National Electrical Safety Code, USA. 
 
Exposição aos campos electromagnéticos 
A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, define as restrições básicas e fixa os níveis de 
referência relativos à exposição da população a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 
adoptando a recomendação do Conselho da União Europeia n.º 1999/519/CE, de 12 de Julho, sobre 
os limites de exposição do público em geral aos campos electromagnéticos. Estes limites, à 
frequência de 50 Hz, são apresentados no quadro seguinte: 
 
Quadro 4.2: Limites de exposição a campos eléctricos e magnéticos a 50 Hz 

Características de exposição Campo Eléctrico 
(kV/m) (RMS) 

Densidade do Fluxo Magnético 
(uT) (RMS) 

Público permanente 5 100 
Fonte: EIA da Coba, SA, Janeiro de 2009 
 
A Recomendação do Conselho Europeu refere nos seus considerandos, nomeadamente no seu 
ponto 9, que “A presente recomendação tem por objectivo proteger a saúde pública… “, expressando 
ainda no seu ponto 10 que “O quadro comunitário, que se reporta à vasta documentação científica já 
disponível, deverá basear-se nos melhores dados e orientações científicas disponíveis neste domínio 
e conter restrições básicas e níveis de referência relativos à exposição aos campos 
electromagnéticos. Há que recordar que apenas foram utilizados como base da limitação 
recomendada à exposição os resultados comprovados. A Comissão internacional para a protecção 
contra as radiações não ionizantes formulou orientações sobre esta matéria, que foram confirmadas 
pelo Comité Científico Director da Comissão. O quadro deverá ser revisto e reavaliado 
periodicamente à luz dos novos conhecimentos e da evolução da tecnologia e aplicações de fontes e 
práticas que dêem origem a exposições a campos electromagnéticos.”. 
 
Esta Recomendação, recorde-se, foi adoptada na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, sendo 
referido no seu preâmbulo que “A adopção das restrições básicas e a fixação de níveis de referência 
têm como pressuposto a necessidade de protecção da saúde pública contra os comprovados efeitos 
adversos da exposição a campos electromagnéticos, para o que se baseou nos melhores dados e 
orientações científicas actualmente disponíveis neste domínio. Por esta razão, será tida futuramente 
em conta a evolução da tecnologia e dos conhecimentos científicos que aconselhem a revisão dos 
níveis que agora se fixam.”. 
 
Importa ainda referir os pressupostos de precaução contidos na legislação em vigor, designadamente 
o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de 2003 (apenas publicado em 2007 pela 
Direcção-Geral da Saúde) e da própria Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Setembro. Deste modo, do 
relatório do GTI cita-se o último parágrafo da página 33: “Adopta-se assim neste documento um 
conjunto de recomendações e de propostas de actuação concreta baseadas no princípio da 
precaução. A escolha dos valores-limite aqui apresentados assim como a delimitação de alguns 
sectores específicos teve na sua base aquele princípio, atendendo ao estado actual dos 
conhecimentos”. 
 
Da Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Setembro, realça-se o preâmbulo, onde o Governo aprova a 
adopção das recomendações do GTI e a Nota sobre as Restrições Básicas e Níveis de Referência, 
onde se refere que “Estas restrições básicas e níveis de referência destinados a limitar a exposição 
foram desenvolvidos a partir de uma análise meticulosa de toda a literatura científica publicada. Os 
critérios aplicados nessa análise foram concebidos para avaliar a credibilidade das várias conclusões 
relatadas; como base das restrições de exposição propostas apenas foram utilizados os resultados 
comprovados. A indução de cancros por exposição prolongada a CEM não foi provada. No entanto, 
como a razão de segurança entre os valores limite dos efeitos agudos e as restrições básicas é de 
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cerca de 50, a presente portaria abrange implicitamente os possíveis efeitos a longo prazo em toda a 
gama de frequências.”. 
 
De acordo com o EIA, os valores dos campos eléctrico e magnético em qualquer escalão de tensão 
nas linhas da Rede Eléctrica Nacional são inferiores aos limites admissíveis para a exposição 
permanente, como demonstram os valores encontrados em cálculos teóricos, mas também em 
medições efectuadas em linhas similares em todo o mundo e, ainda, em resultados de monitorização 
obtidos para outras linhas da rede nacional. 
 
Para o caso concreto das linhas em estudo, os valores calculados para o campo eléctrico e 
magnético (tomando em consideração as características técnicas projectadas, bem como as 
distâncias mínimas dos condutores aos diferentes obstáculos que serão adoptadas), estão dentro dos 
limites apresentados anteriormente, tal como se indica nos quadros seguintes: 
 
Quadro 4.3: Valores máximos calculados para o campo eléctrico 

Altura ao 
solo (m) 

Campo Eléctrico (kV/m) 
Linha Fernão Ferro/Fogueteiro 1/2 

(Linha dupla com duas fases/circuito) 
Restantes linhas 

(Linhas duplas com três fases/circuito) 
H = 0  2,87 (0 m ao eixo) 1,44 (6 m ao eixo) 
H = 1,8  2,92 (0 m ao eixo) 1,55 (6 m ao eixo) 

Fonte: Projecto - Memória Descritiva, REN, SA, Janeiro de 2009 
 
Quadro 4.4: Valores máximos calculados para o campo magnético 

Altura ao solo 
(H = 1,8 m) 

Densidade do Fluxo magnético (uT) 
Linha Fernão Ferro/Fogueteiro 1/2 

(Linha dupla com duas fases/circuito) 
Restantes linhas 

(Linhas duplas com três fases/circuito) 
Corrente nominal  24,12 (0 m ao eixo) 14,31 (0 m ao eixo) 
Corrente máxima 30,44 (0 m ao eixo) 18,06 (0 m ao eixo) 

Fonte: Projecto - Memória Descritiva, REN, SA, Janeiro de 2009 
 
Verifica-se assim que o valor máximo do campo eléctrico ocorrerá ao eixo da linha Fernão 
Ferro/Fogueteiro 1/2, à distância de 1,8 m do solo, enquanto o valor máximo do campo magnético 
ocorrerá também ao eixo daquela linha e igualmente à distância de 1,8 m do solo, valores estes muito 
inferiores aos valores limite mesmo numa perspectiva de exposição permanente. 
 
 
5. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
Dado que o projecto se integra no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 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. 
 
 
6. CONCLUSÃO 
 
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. 
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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, 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. 
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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-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. 
 
Em conclusão, tendo por base a informação disponibilizada, e ponderados todos os factores em 
presença, a CA emite parecer favorável ao projecto “Modificação das Linhas Eléctricas Aéreas a 150 
kV de Ligação à Subestação de Fernão Ferro”, em fase de Projecto de Execução, condicionado ao 
cumprimento pelo proponente das condicionantes, medidas de minimização e programa de 
monitorização a seguir indicados: 
 
 
A) CONDICIONANTES 
 
1) Estaleiro/Parque de Material 
 
A1.1) 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. 
 
A1.2) 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. 
 
A1.3) 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. 
 
A1.4) 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. 
 
A1.5) 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. 
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2) Acessos 
 
A2.1) 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. 
 
A2.2) 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. 
 
A2.3) 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. 
 
A2.4) 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. 
 
A2.5) 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 
 
A3.1) Elaborar o Plano de Prevenção e Gestão de 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. 

 
A3.2) O Plano deverá atender, em especial, à gestão dos resíduos perigosos e dos fluxos específicos 
de resíduos. 
 
A3.3) 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. 
 
A3.4) 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. 
 
A3.5) 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 
 
A4.1) 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. 
 
A4.2) 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. 
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A4.3) 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. 
 
5) Reserva Ecológica Nacional 
 
A5.1) Caso se venha a verificar que o apoio n.º 3 da Linha Fernão Ferro/Trafaria 1 se localiza em 
área classificada como REN, deverá ser formalizada, junto da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), a necessária autorização. 
 
 
B) MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 
Fase Prévia à Construção 
 
B1) 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. 
 
B2) 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. 
 
B3) 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. 
 
B4) 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. 
 
B5) 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). 
 
B6) 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. 
 
B7) 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 
 
B8) 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. 
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Solos e Usos do Solo 
 
B9) 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). 
 
B10) Proceder à desmatação das áreas estritamente necessárias e durante o menor tempo possível. 
 
B11) 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. 
 
B12) 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. 
 
Recursos Hídricos 
 
B13) Realizar os trabalhos de escavação garantindo sempre adequadas condições de escoamento. 
 
B14) 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. 
 
B15) 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. 
 
B16) 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 
 
B17) 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. 
 
B18) 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 
 
B19) Para diminuição da emissão de poeiras e partículas, a superfície dos solos sujeitos à 
movimentação de terras deverão ser previamente regados. 
 
B20) 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 
 
B21) 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. 
 
B22) 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. 
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Socioeconomia 
 
B23) Garantir o acesso às propriedades sempre que, durante a construção, os acessos existentes 
sejam interrompidos. 
 
Património 
 
B24) 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. 
 
B25) 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. 
 
B26) 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 totalidade dos vestígios e contextos a afectar, através da sua 
escavação integral. 
 
B27) 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. 
 
B28) 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. 
 
B29) 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 
 
B30) 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. 
 
B31) 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 prioritárias existentes no Sítio da Rede Natura 2000 – Fernão Ferro/Lagoa de 
Albufeira. 
 
B32) As acções de manutenção devem ser efectuadas com aviso prévio ao proprietário e acordadas 
com este. 
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Fase de Desactivação 
 
B33) 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 existentes anteriormente à materialização do projecto. 
 
 
C) PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 
 
C1) Programa de Monitorização da Avifauna, para a fase de exploração 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agência Portuguesa do Ambiente, na Amadora, em 14 de Julho de 2009 
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