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Glossário de Termos 

Termo Significado / Conceito 

AIA avaliação de impacte ambiental 

AFN Autoridade Florestal Nacional 

ANPC Autoridade Nacional de Protecção Civil 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

AID Área de Incidência Directa 

BFD Bird Flight Divertor 

CA comissão de avaliação 

CEAI Centro de Estudos da Avifauna Ibérica 

CEM campo electromagnético  

CNRLI Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico 

CP consulta pública 

CNREN Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional 

DGEG Direcção Geral de Energia e Geologia 

DGADR Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

EIA estudo de impacte ambiental 

EMFA Estado Maior da Força Aérea 

GTI Grupo de Trabalho Interministerial 

IBA Important Bird Area 

INAC Instituto Nacional de Aviação Civil 

LAT Linha de Alta Tensão 

LMAT Linhas de Muito Alta Tensão 

MIBEL mercado ibérico de electricidade 

POAFA Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e do Arade 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

RSLEAT Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão  

REN Reserva Ecológica Nacional 

REN, SA Rede Eléctrica Nacional, S.A 

SIC Sítio de Interesse Comunitário 

UOPG Unidade Operacional de Planeamento  

ZPE Zona de Protecção Especial 

ZIF Zona de Intervenção Florestal 
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Síntese 

O presente documento foi produzido pela comissão de avaliação (CA) para a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), com finalidade específica de avaliação de impacte ambiental (AIA) do projecto da Linha 

Portimão - Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV, Traçado Alternativo na Zona das Barragens do 

Funcho e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 76, orientada para o apoio à tomada de decisão 

do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT). 

A avaliação dos impactes do projecto em questão (que se encontra em fase de projecto de execução) 

insere-se no âmbito do procedimento de AIA (ao qual foi alocado o AIA n.º 2203), e teve por base a 

apreciação do estudo de impacte ambiental (EIA) e a avaliação decorrente da CA. O EIA foi enviado à APA, 

para procedimento de AIA, pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sua qualidade de 

entidade licenciadora, cujo proponente é a Rede Eléctrica Nacional (REN, SA). O projecto em avaliação 

enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual redacção, designadamente 

nas disposições do nº 19. O EIA foi elaborado pela empresa Ecossistema – Consultores em Engenharia do 

Ambiente, Lda. 

A área de incidência do projecto abrange o concelho de Silves (distrito de Faro), freguesias de Silves e S. 

Bartolomeu de Messines numa zona predominantemente rural e onde o traçado se desenvolve em grande 

parte na proximidade das albufeiras do Arade e do Funcho. 

Pretende-se, com a implementação deste projecto permitir o reforço das condições de segurança e de 

qualidade de serviço de alimentação de energia eléctrica no Algarve, região bastante deficitária em termos 

de infra-estruturas de transporte de energia eléctrica em muita alta tensão. 

O traçado em avaliação tem um comprimento total de cerca de 15,5 kilometros compreendendo as ligações 

eléctricas aos troços já construídos na linha dupla Portimão - Tunes Norte/Portimão – Tunes 3 a 400/150kV. 

Apresenta as mesmas características técnicas gerais dos troços já construídos, e será equipado com 37 

novos apoios. A área de implantação do traçado em estudo tem características predominantemente rurais, 

desenvolvendo-se por terrenos de matos e floresta, com orografia acentuada, afastada de povoações e de 

pontos de maior concentração humana, predominando as formações arbustivas naturais e manchas de 

floresta plantada, embora incêndios recentes que atingiram esta área tenham degradado o coberto florestal. 

Praticamente todo o traçado desenvolve-se na proximidade da albufeira do Arade e da albufeira do Funcho 

criadas no Rio Arade e que são contíguas, sendo estes planos de água observáveis ao longo de quase todo 

o traçado.  

Parte do traçado em estudo inscreve-se em áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da natureza, 

cujos limites são praticamente coincidentes nesta zona, designadamente no Sítio de Interesse Comunitário 

(SIC) de Monchique e na Zona de Protecção Especial (ZPE) para a Avifauna de Monchique, ambos 

integrados na Rede Natura 2000. Há ainda a considerar uma IBA (Important Bird Area – área de especial 

importância para as aves), que tem uma delimitação que ultrapassa significativamente os limites da ZPE 

Monchique, e onde ocorrem valores de grande importância, sendo de destacar a proximidade dos territórios 

da Águia de Bonelli de Funcho e de Brincadoiros, espécie com estatuto de conservação prioritária (Anexo I 

da Directiva Aves). 

As construções são bastante escassas e dispersas, sejam de apoio agrícola ou relacionadas com as 

barragens e infra-estruturas hidráulicas associadas, sejam de habitação. Destaca-se um pequeno núcleo de 

edificações em Funcho de Diante localizado a cerca de 100 metros a norte da linha, e inserido na área da 

UOPG2 que é limítrofe ao traçado da linha, na zona dos apoios AP59/58 e AP60/59. 

O presente documento descreve e avalia os impactes ambientais da proposta de projecto da Linha Portimão 

- Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV, Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho 

e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 76, em fase de projecto de execução. Visa também 

analisar conjuntos de medidas e planos, para os vários factores ambientais, preconizados no EIA e 

decorrentes da avaliação da CA, que possam minimizar os impactes negativos e/ou potenciar os impactes 

positivos do projecto. 
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Para complementar a análise da CA, foram ainda solicitados pareceres a entidades externas à CA, com 

relevância para o tipo de projecto e sua localização, e efectuada uma visita de reconhecimento ao local do 

projecto, nomeadamente nos locais dos apoios. 

Verifica-se que a necessidade do projecto prende-se essencialmente com o reforço das condições de 

segurança e da qualidade do serviço de alimentação de energia eléctrica no Algarve, região actualmente 

bastante deficitária em termos de infra-estruturas de transporte de energia eléctrica em muito alta tensão e 

que apresenta taxas elevadas de crescimento anual de consumos. 

Os potenciais impactes ambientais incluem os aspectos sociais, nomeadamente devido à proximidade a 

povoações, como o caso da povoação Funcho de Diante, e relacionados com o efeito negativo sobre a 

paisagem; ordenamento do território, pela proximidade à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 

(UOPG 2) e potencial afectação do núcleo turístico de Funcho de Diante previsto; e, os impactes sobre 

áreas sensíveis para a conservação da natureza, nomeadamente devido à localização do projecto numa 

zona de Important Bird Area (IBA). 

Estratégias de mitigação são descritas com vista a evitar ou minimizar os potenciais impactes negativos 

e/ou potenciar os impactes positivos. Planos de monitorização são apresentados para as fases de 

exploração com o objectivo de avaliar a eficácia das actividades de gestão propostas, para facilitar a 

detecção precoce de problemas potenciais ou emergentes, para registar mudanças no estado ambiente ao 

longo do tempo. Pretende-se que estes planos sejam específicos e realizáveis para os factores ambientais 

que o justifiquem, bem como ajustados aos resultados obtidos. 

São propostas alterações localizadas de projecto com vista a minimizar os impactes negativos (por exemplo 

reajuste de traçado da linha para sul entre os apoios AP56/55 e AP61/60. Este ajuste de traçado deve 

assegurar a salvaguarda dos efeitos negativos sobre a paisagem e sobre a UOPG2 e, simultaneamente 

manter a distância de 1000 m das instalações do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI). 

A CA emite parecer favorável ao projecto da Linha Portimão - Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 

150kV, Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 

78 e 76 condicionado a um conjunto de medidas e planos, para os vários factores ambientais, preconizados 

no EIA e decorrentes da avaliação da CA, que possam minimizar os impactes negativos e/ou potenciar os 

impactes positivos do projecto. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento Legal AIA 

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 018031, de 15/12/2009, 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 da Linha Portimão - Tunes Norte / 

Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV, Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do 

Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 76, em fase de projecto de execução, cujo 

proponente é a Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN, SA). 

O procedimento de AIA foi instruído em 16/12/2009, com a designação AIA n.º 2203.  

O projecto em avaliação enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na 

sua actual redacção, designadamente nas disposições do nº 19. 

1.2 Comissão de Avaliação 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 

802/09/GAIA, de 29/12/2009 (Ref. APA 2009-12-29 S-013903/2009), a respectiva comissão de 

avaliação (CA) que se indica na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Comissão de Avaliação 

Entidade 
Enquadramento Legal 

(N.º 1 Artigo 9º D.L.197/2005, 8.11) 
Cargo/Factor Ambiental 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) 
alínea a Coordenação 

APA alínea a Consulta pública 

Administração da Região 

Hidrográfica do Algarve 

(ARH Algarve) 

alínea b Água 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do 

Algarve 

(CCDR-Algarve) 

 

alínea e 

Solo 

Ocupação do Solo e Ordenamento 

do Território 

Qualidade do Ar 

Sócio-Economia 

Instituto da Conservação da 

Natureza e Biodiversidade (ICN B) 

 

alínea c 

Fauna e Flora 

Habitats 

Ecossistemas 

Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico 

(IGESPAR) 

alínea d 
Património Arqueológico e 

Arquitectónico 

Instituto Superior de Agronomia / 

Centro de Ecologia Aplicada 

(ISA/CEABN) 

alínea f Paisagem 

Nota: Foi nomeado o APA/DACAR para proceder à avaliação específica do factor ambiental ambiente sonoro, que tendo 

por base a Informação n.º 149/2009/DACAR-DAR de 2009.09.10, que originou o documento “Notas para a 

avaliação de ruído em AIA de LMAT” e teve despacho da Direcção da APA, para que o ambiente sonoro fosse 

analisado por técnicos não especialistas, informou que não constituiria a CA. 

1.3 Âmbito AIA 

Este relatório foi produzido com finalidade específica de avaliação de impacte ambiental do 

projecto da Linha Portimão - Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV, Traçado 

Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 

76 orientada para o apoio à tomada de decisão do MAOT. 
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Visa assim prever os impactes no ambiente natural e social, resultantes da implementação do 

projecto e analisar conjuntos de medidas e planos, para os vários factores ambientais, 

preconizados no EIA e decorrentes da avaliação da CA, que possam minimizar os impactes 

negativos. 

Este objectivo foi alcançado em várias etapas que a seguir se sistematizam: 

 análise global do EIA e aditamento ao EIA; 

 análise das peças do projecto; 

 verificação dos instrumentos de gestão territorial em vigor para a área em estudo; 

 análise dos pareceres solicitados a entidades externas à CA, designadamente:  

 Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI)  

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P (LNEG) 

 Águas do Algarve 

 Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

 Autoridade Florestal Nacional (AFN) 

O Anexo 1 ao presente relatório apresenta os pareceres das entidades externas recebidos. 

 visita de reconhecimento aos vários corredores do projecto, no dia 03/05/2010, em 

colaboração com a entidade proponente (REN, SA) e a equipa que realizou o EIA 

(Ecossistema); 

 realização da consulta pública e análise dos resultados; e, 

 efectuação de reuniões da CA. 

O presente relatório apresenta a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 Introdução - onde é efectuado o enquadramento legal e âmbito de AIA do projecto. 

Capítulo 2 Contexto do Projecto - onde são indicadas a localização, características e 

justificação do projecto. 

Capítulo 3 Análise do EIA - inclui a apreciação dos factores ambientais considerados 

relevantes e componente social, tendo por base a informação disponibilizada no 

EIA e a presente avaliação. 

Capítulo 4 Consulta Pública – discute os resultados relevantes provenientes de todos os 

participantes da CP. 

Capítulo 5 Conclusões – conclui e delibera sobre a viabilidade do projecto, e refere as 

principais condicionantes ao projecto, tendo por base a análise dos factores 

ambientais, com o objectivo de dar apoio à tomada de decisão do MAOT.  
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2. Contexto do Projecto 

2.1 Localização e Caracterização do Projecto 

2.1.1 Localização do Projecto 

O projecto da linha desenvolve-se por cerca de 15,5 km no concelho de Silves, distrito de Faro, 

abrangendo parte das freguesias de Silves e de S. Bartolomeu de Messines (Anexo 2). 

A área de implantação do traçado em estudo tem características predominantemente rurais, 

desenvolvendo-se por terrenos de matos e floresta, com orografia acentuada, afastada de 

povoações e de pontos de maior concentração humana, predominando as formações arbustivas 

naturais e manchas de floresta plantada, embora incêndios recentes que atingiram esta área 

tenham degradado o coberto florestal. 

Praticamente todo o traçado desenvolve-se na proximidade da albufeira do Arade e da albufeira 

do Funcho criadas no Rio Arade e que são contíguas, sendo estes planos de água observáveis 

ao longo de quase todo o traçado.  

As construções são bastante escassas e dispersas, sejam de apoio agrícola ou relacionadas com 

as barragens e infra-estruturas hidráulicas associadas, sejam de habitação. Destaca-se um 

pequeno núcleo de edificações em Funcho de Diante localizado a cerca de 100 metros a norte da 

linha, e inserido na área da UOPG2 que é limítrofe ao traçado da linha, na zona dos apoios 

AP59/58 e AP60/59. Afastado cerca de 200 metros do traçado da linha, encontram-se pequenos 

núcleos habitacionais e terrenos agricultados do Monte da Madeira e Monte das Almas 

(AP72/71), Pedra Alva (AP 75/74) e Charrua (AP76/75). Ainda na parte final do troço, na 

aproximação ao IC1 e ao troço de linha já construído, verifica-se a existência de um maior 

número de habitações na envolvente à linha eléctrica, ainda que de carácter disperso e 

relativamente afastadas da mesma. É também nesta zona terminal da área em estudo que 

ocorrem alguns terrenos agricultados e pomares. 

Embora a presença humana permanente seja muito pontual e dispersa em toda esta área, 

ocorrem alguns pontos de maior atracção turística, pela proximidade às albufeiras e a alguns 

pontos de vista dominantes sobre a paisagem em redor, estando implantados na envolvente ao 

projecto alguns miradouros e áreas de repouso para viajantes, maioritariamente de iniciativa 

municipal, que também aqui definiu um dos circuitos turísticos promovidos recentemente no 

concelho de Silves. 

 

Áreas Sensíveis 

Parte do traçado em estudo inscreve-se em áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da 

natureza, cujos limites são praticamente coincidentes nesta zona, designadamente no Sítio de 

Interesse Comunitário (SIC) de Monchique e na Zona de Protecção Especial (ZPE) para a 

Avifauna de Monchique, ambos integrados na Rede Natura 2000. 

Há ainda a considerar uma IBA (Important Bird Area – área de especial importância para as 

aves), que tem uma delimitação que ultrapassa significativamente os limites da ZPE Monchique, 

e onde ocorrem valores de grande importância, sendo de destacar a proximidade dos territórios 

da Águia de Bonelli de Funcho e de Brincadoiros, espécie com estatuto de conservação prioritária 

(Anexo I da Directiva Aves). 

De acordo com o EIA, não há elementos do património cultural classificados ou em vias de 

classificação abrangidos pela área de estudo, não estando em causa assim 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. 
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Condicionantes Territoriais 

Para além das condicionantes assinaladas no ponto anterior, na área de implantação do projecto, 

e segundo o EIA, estão presentes áreas legalmente condicionadas, para além de servidões e 

restrições de utilidade pública, destacando-se as áreas que integram: 

 o Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e do Arade (POAFA); 

 Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Domínio Público Hídrico; e, 

 áreas de montado de sobro, espécie protegida através de legislação própria. 

Importa também referir a interferência com infra-estruturas existentes, destacando-se: 

 infra-estruturas rodoviárias, nomeadamente a EN264/IC1 (apoios78/77 e 79) e estrada 

municipal; e, 

 infra-estrutura ferroviária, correspondentes à Linha do Sul (apoios 75/74 e 76/75). 

 

2.1.2 Caracterização do Projecto 

O projecto da linha em avaliação apresenta um comprimento de cerca de 15,5 km, 

compreendendo as ligações aos troços já construídos, sendo equipada de 37 novos apoios. 

Apresenta as mesmas características técnicas gerais do restante traçado das linhas 

Portimão/Tunes Norte e Portimão/Tunes 3, a 400/150 kV, uma vez que faz parte integrante dessa 

infra-estrutura e ficará ligado aos troços a montante e a jusante já aprovados e implantados no 

terreno (ver Anexo 2). 

A linha eléctrica terá a configuração de circuito duplo, em esteira vertical, com dois cabos 

condutores por fase, sustentados por elementos estruturais dimensionados para os escalões de 

tensão de 150 e 400 kV e que possuirão as seguintes características principais: 

 dois cabos condutores por fase, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE); 

 dois cabos de guarda, sendo um do tipo ACSR 153 (DORKING) e o outro OPGW; 

 apoios reticulados em aço da família “DL” (apoios de linha dupla); 

 isoladores de compósito dos tipos 4C160P e 1C160P, carga de rotura 160 kN; 

 cadeias de isoladores e acessórios para cabos adequados ao escalão de corrente 

máxima de defeito de 31,5 e 40 kA, respectivamente para os escalões de tensão de 150 

e 400 kV; 

 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; e, 

 circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais 

de implantação dos apoios. 

 

Distâncias Mínimas 

As características mais específicas da linha são determinadas pela aplicação do Regulamento de 

Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro. 
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No projecto serão seguidos os critérios da REN que estão acima dos mínimos regulamentares, 

aumentando-se as distâncias de segurança. Assim, serão adoptados os valores mencionados na 

Tabela 2.1 que se segue. 

Tabela 2.1 – Distâncias mínimas da linha a obstáculos (Fonte: EIA) 

Obstáculos 
Distância (m) 

Mínimos RSLEAT 

Distância (m) 

Critérios REN 

Distância ao solo 8,0 14,0 

Distância a árvores 5,0 8,0 

Distância a edifícios 6,0 8,0 

Distância a estradas 10,3 16,0 

Distância a linhas férreas 16,0 16,0 

Distância a cursos de água 8,0 8,0 

Distância a outras linhas aéreas 7,0 7,0 

Obstáculos diversos (iluminação pública, 
semáforos, sinalização estrada) 

5,0 7,0 

 

Faixa de Servidão Administrativa 

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 metros, 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 cinco metros 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. 

 

Sinalização 

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 

(INAC), o projecto prevê a necessidade de balizagem diurna (esferas de cor alternadamente 

vermelha ou laranja e branca, com um diâmetro mínimo de 0,6 metros, nos dois cabos de guarda, 

espaçadas 30 metros entre si) nos vãos indicados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Sinalização para a aeronáutica (Fonte: EIA) 

Vãos a balizar Comprimento dos vãos (m) 

46/45 – 47/46 451,99 

48/47 – 49/48 503,24 

51/50 – 52/51 453,74 

53/52 – 54/53 417,47 

55/54 – 56/55 563,21 

56/55 – 57/56 591,13 

63/62 – 64/63 723,15 

66/65 – 67/66 890,76 

68/67 – 69/68 325,45 

69/68 – 70/69 611,42 

71/70 - 72/71 529,76 

75/74 – 76/75 548,75 

79/78 – 80 414,91 

 

Importa referir que, segundo o EIA, o traçado em avaliação não interfere com qualquer servidão 

aeronáutica constituída. 

O projecto prevê igualmente a necessidade de reforçar a visibilidade da linha para minimização 

dos riscos para a avifauna, pela atravessamento de uma ZPE para a avifauna legalmente 

estabelecida (a ZPE de Monchique) e de uma IBA (“Important Bird Area” – área de importância 
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especial para as aves), através da colocação de dispositivos do tipo BDF em todo o troço, assim 

como a necessidade de equipar parte dos apoios a construir com dispositivos anti-poiso, 

fundamentalmente para evitar o seu uso pela Águia de Bonelli, diminuindo o risco de eventual 

colisão por esta espécie. 

A Tabela 2.3 lista as travessias sobre estradas, ferrovias e linhas de água, nas quais será 

instalada sinalização. 

Tabela 2.3 – Travessias sobre estradas, ferrovias e linhas de água 

Travessias Vão de travessia 

Barranco do Resgalho AP46/45-AP47/46 

Rio Arade AP55/54-AP56/55* 

Barranco de Cardasós AP60/59-AP61/60 

Rio Arade / albufeira do Funcho AP66/65-AP67/66 

Rio Arade / albufeira do Funcho AP68/67-AP69/68 

Rio Arade / albufeira do Funcho AP69/68-AP70/69 

Rio Arade / albufeira do Funcho AP75/74-AP76/75 

Rio Arade / albufeira do Funcho AP76/75-AP77/76 

Linha férrea do Sul AP79/78 – AP80** 

EN264 / IC1 AP79/78 – AP79** 

(*) neste vão, a linha passa, segundo o EIA, também sobre a conduta adutora Funcho – Alcantarilha. 

(**) os apoios AP79 (antigo AP76 do terno a 150kV) e AP80 (antigo AP78 do terno a 400kV) correspondem aos apoios finais a que 

ligarão as linhas do traçado em estudo, estando já instalados no terreno e apenas faltando a ligação dos cabos e o respectivo 

equipamento eléctrico. 

 

Calendarização 

Segundo o EIA, a fase de construção está prevista ter início em Julho de 2010 (após o 

licenciamento do projecto) e a sua entrada e serviço foi estimada para Novembro de 2010. De 

referir que estes prazos deverão ser ultrapassados, face à duração do próprio procedimento de 

AIA. 

Custo do Investimento 

O custo global do projecto está estimado em cerca de quatro milhões de euros. 

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, de acordo com a informação presente no EIA. 

Estaleiro(s)/Parque(s) de Material 

Na fase actual não se encontra ainda definida a localização do estaleiro, sendo que, de acordo 

com os procedimentos da REN, SA, são preferencialmente adoptados locais já intervencionados, 

sempre situados fora de áreas classificadas como RAN ou REN e a mais de 50 metros de 

distância de linhas de água. 

Sinalização e Abertura de Acessos 

Sempre que possível são utilizados ou melhorados os acessos existentes. A abertura de novos 

acessos é acordada com os proprietários dos terrenos a afectar, tendo em conta a ocupação do 

solo. 

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 m
2
 por apoio que 

servirá para montagem das estruturas. No segundo caso ocorrerá ao longo da faixa de serviço 
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e/ou de segurança, com cerca de 45 m de largura, de forma a assegurar uma distância livre 

mínima de 8 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 quatro 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 m
2
, 

como já referido, e depois levantadas com o auxílio de gruas e colocadas sobre os afloramentos 

dos maciços de betão. 

Instalação dos Cabos e Balizagem Aérea 

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. A balizagem aérea será efectuada em 

consonância com as disposições contidas na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de 

Maio, do INAC. 

Acções da Fase de Exploração 

Durante o período de funcionamento da linha terão lugar as acções programadas de 

manutenção, inspecção, conservação e pequenas alterações, que se traduzem: 

 em actividades de inspecção periódica do estado de conservação da linha; 

 na observação da faixa de protecção para detecção de situações susceptíveis de afectar 

o funcionamento da linha; 

 na substituição de componentes deteriorados; 

 na execução do plano de manutenção da faixa de protecção; e, 

 na execução de alterações impostas pela eventual construção de edifícios ou de novas 

infra-estruturas. 

 

2.2 Justificação e Enquadramento do Projecto 

O projecto em análise, enquanto parte integrante das linhas Portimão/Tunes Norte e 

Portimão/Tunes 3, a 400/150 kV, apresenta-se com a mesma justificação global preconizada para 

aquelas linhas, isto é, permitir o reforço das condições de segurança e da qualidade do serviço 

de alimentação de energia eléctrica no Algarve, região actualmente bastante deficitária em 

termos de infra-estruturas de transporte de energia eléctrica em muito alta tensão e que 

apresenta taxas elevadas de crescimento anual de consumos. 

Com o estabelecimento destas ligações, será reforçado o abastecimento da Subestação de 

Tunes através da ligação do terno a 150 kV com origem na Subestação de Portimão, utilizando 

para tal o troço final da actual linha Ourique/Tunes, que passará para linha dupla a 150 kV. 

Quanto ao terno de 400 kV, da linha Portimão/Tunes Norte, este traçado constitui a primeira parte 

de uma ligação a estabelecer a uma futura subestação a construir no concelho de Tavira (cujo 

estudo prévio foi já sujeito a procedimento de AIA e objecto de DIA favorável condicionada, 

emitida em 04/02/2009), permitindo não só o fecho do circuito de transporte de electricidade em 

muito alta tensão na região algarvia, como o estabelecimento de uma ligação com a rede 

eléctrica espanhola. 
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Todas estas ligações se encontram definidas no “Plano de Investimentos da Rede Nacional de 

Transporte 2006 - 2011”, entregue à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e 

publicado em Novembro de 2005, de forma a garantir as condições de segurança e de 

continuidade de serviço previstas nos “Padrões de Segurança de Planeamento da RNT” e, 

simultaneamente, manter as capacidades de troca com a Rede Eléctrica de Espanha, no âmbito 

de mercado ibérico de electricidade (MIBEL) e, por extensão, com a Rede da UCTE (Union for 

the Co-ordination of Transmission of Electricity, associação dos operadores dos sistemas de 

transmissão da Europa continental). 

 

2.3 Antecedentes 

O troço de linha agora em avaliação consubstancia um projecto de ligação eléctrica constituído 

pela linha dupla Portimão/Tunes Norte e Portimão/Tunes 3, a 400/150 kV, preconizando uma 

alternativa parcial de traçado para essa ligação. 

A linha dupla Portimão/Tunes Norte e Portimão/Tunes 3, a 400/150 kV, foi já objecto de um 

procedimento de AIA (AIA n.º 1531), que culminou com a emissão de uma Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, em 10/11/2006, que definia um conjunto de 

condições a cumprir para a concretização desse projecto, fundamentalmente relacionadas com a 

necessidade de um ajustamento pontual ao traçado proposto, para conciliação com disposições 

da proposta do Plano de Ordenamento das Albufeiras do Funcho e do Arade (POAFA), e com a 

implementação de um programa de monitorização dirigido à avifauna. 

O projecto foi licenciado pela DGEG e foi iniciada a sua construção no terreno, tendo então 

surgido uma forte contestação na zona de Vale Fuzeiros em relação ao traçado aprovado, 

alegando-se que a presença da linha poderia constituir um factor de risco agravado para a 

população residente na zona, iria inviabilizar alguns empreendimentos turísticos existentes ou 

expectáveis, iria originar impactes significativos sobre um conjunto de elementos do património 

cultural identificados na vizinhança, e que estavam a ser objecto de valorização pela Câmara 

Municipal de Silves através da criação de percursos turístico-culturais no concelho. 

Essa situação levou à suspensão das obras de construção da linha na área envolvente às 

povoações de Vale Fuzeiros e de Amorosa e, posteriormente, à decisão de realização de um 

estudo sobre um traçado alternativo nesta zona (com a designação “Alternativa de traçado na 

envolvente de Vale Fuzeiros”), com passagem por norte de Vale Fuzeiros, ao invés do corredor 

pelo qual se desenvolveu o traçado inicialmente apresentado para avaliação, por sul de Vale 

Fuzeiros, e que tinha sido o escolhido para desenvolvimento do traçado por apresentar uma 

menor afectação potencial dos valores naturais identificados na proximidade do Rio Arade e das 

albufeiras aí criadas. 

Esta alternativa parcial de traçado foi igualmente submetida a avaliação ambiental, através de 

uma Nota Técnica, tendo sido aprovada em 27/12/2007, através da alteração parcial da DIA 

anteriormente emitida sobre o projecto.  

Ainda assim, o traçado alternativo então aprovado foi considerado localmente como não sendo 

totalmente satisfatório, por manter a linha eléctrica na proximidade de dois núcleos considerados 

sensíveis pela sua ocupação edificada, a zona da Baralha, junto à albufeira do Arade, e a zona 

da Bica Alta/Bica Baixa, a Sul da albufeira do Funcho, próximo a S. Bartolomeu de Messines. 

Na previsão da eventualidade dessa nova contestação, foi entretanto estudada uma nova 

alternativa parcial de traçado, na envolvente das albufeiras do Funcho e do Arade, tomando como 

referência para essa alternativa uma proposta apresentada pela Câmara Municipal de Silves, 

designada localmente como “linha da vida”, que afastava o traçado, nesta zona, das áreas 

consideradas mais sensíveis pela sua ocupação edificada, remetendo a linha eléctrica para junto 

das albufeiras do Funcho e do Arade, em áreas predominantemente de matos e floresta e com 

uma orografia acentuada, ainda que parcialmente no interior do Sítio de Monchique da Rede 

Natura 2000. 
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Esse traçado foi sujeito a novo procedimento de AIA (AIA n.º 1987), que consistia em uma 

solução que conjugava o troço aprovado desde a subestação de Portimão até junto da barragem 

do Arade (apoio 42/41), com o traçado alternativo denominado “linha da vida” e com a parte final 

do traçado original, a partir do antigo apoio 77. 

No entanto, a REN, SA considerou que o mesmo era ainda susceptível de alguns ajustamentos 

que minorassem eventuais impactes que pudessem vir a ocorrer, sobretudo tendo em conta o 

projecto de reprodução do lince ibérico, pelo que viria a solicitar o encerramento do referido 

processo de AIA, retirando o respectivo EIA, de modo a proceder aos ajustamentos de traçado, e 

reformulação do EIA que constitui objecto do actual procedimento de AIA (AIA n.º 2203). O EIA 

agora em avaliação representa, assim, a quarta abordagem a esta zona, o que permite assumir 

muitas das informações e posições apresentadas pelas várias entidades que foram participantes 

nos procedimentos anteriores, e ter um conhecimento mais aprofundado sobre esta área de 

território. 

Para melhor informação sobre os antecedentes do projecto, e as várias soluções de traçado 

estudadas anteriormente, ver o Anexo 2 ao presente Parecer (Desenho 2 - antecedentes 

Soluções de Traçado). 
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3. Análise do EIA 

3.1 Introdução 

Os impactes no ambiente natural e social são identificados no EIA e aditamento ao EIA de forma 

consistente com uma revisão ao nível de projecto de execução, apresentando contudo algumas 

lacunas na caracterização da situação de referência no que respeita a alguns aspectos da 

geologia, nomeadamente, tectónica e existência de valores científicos com interesse de 

preservação (ver parecer do LNEG - Anexo 1). 

A presente avaliação procurou centrar-se sobretudo nos factores que irão sofrer maior afectação 

com a construção e exploração da linha em análise, em função da área de implantação e 

localização geográfica.  

Consideram-se como factores importantes: 

 os aspectos sociais e relacionados com o efeito negativo sobre a paisagem;  

 ordenamento do território 

 áreas sensíveis para a Conservação da Natureza, Flora, vegetação e Habitats; e, 

 recursos hídricos, dado a localização do projecto em zonas de albufeira. 

 

3.2 Clima 

O EIA apresentou uma caracterização macroclimatológica muito sintética da área de estudo, com 

base nas normais climatológicas para a estação de Caldas de Monchique (período de 1951 – 

1980), 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 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 

3.3 Geologia 

Para a análise deste factor ambiental obteve-se parecer específico do Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia (LNEG) (Anexo 1). Considerou aquela entidade que embora o EIA apresente 

algumas lacunas no que respeita à caracterização da situação de referência, a avaliação dos 

impactes foram devidamente considerados, classificados pouco significativos, não havendo 

aspectos impeditivos à implementação do projecto desde que aplicadas as medidas de 

minimização. 

De referir 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 as 

escavações inerentes à construção das fundações dos apoios. 

3.4 Recursos Hídricos 

Na globalidade é correctamente caracterizado o regime torrencial da área em análise associado a 

formações xisto-grauváquicas, traduzindo-se na baixa capacidade de infiltração. Nas áreas 

afectas ao projecto predomina a ocupação por floresta, matos e pequenos aglomerados 

populacionais dispersos, tendo o EIA identificado como principais fontes poluidoras: a ETAR de 

São Bartolomeu de Messines; descargas sem tratamento adequado de suiniculturas; e, poluição 
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agrícola. Contudo, a boa capacidade de regeneração do meio permite haver boa qualidade nas 

águas das albufeiras do Arade e do Funcho, mesmo para usos mais exigentes. 

Da análise do parecer do LNEG, no que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, há a referir 

que, não obstante a superficialidade da caracterização hidrogeológica das formações xisto-

grauváquicas afectadas, a tipologia da infra-estrutura em causa e reduzida importância regional 

do sistema aquífero, permite antever que não irão ser originados impactes relevantes ao nível 

deste factor. Confirma a inexistência de ocorrências termais, concessões de água mineral ou 

águas de nascente. O abastecimento público das povoações das freguesias atravessadas 

provém da água superficial do sistema Arade/Funcho. Refere ainda que entre os apoios AP72/71 

e AP79, nos vales do rio Arade e da ribeira do Gavião, foram identificadas captações de água 

subterrânea e pequenas charcas para uso agrícola. No entanto, nenhum dos apoios afecta 

directamente estes pontos de água. Alerta para o facto de não ter sido identificada a localização 

das origens de água subterrânea, tornando difícil a avaliação do impacte das escavações e 

abertura de acessos na qualidade da água, nos casos em que eventualmente se situem próximo 

dos locais a intervencionar. Conclui contudo que a previsão de ausência de impactes nas águas 

subterrâneas é coerente com o enquadramento hidrogeológico. 

Assim, consideram-se os impactes negativos mais relevantes os seguintes: 

 a construção de novos acessos e a respectiva circulação de veículos, originando a 

compactação dos solos e a concentração do escoamento superficial das águas, com 

previsão de arrastamento de cargas de sólidos para os meios hídricos; 

 a impermeabilização pontual das áreas dos apoios; e, 

 a compactação e impermeabilização dos solos afectos ao estaleiro. 

O EIA assume a adopção de medidas de minimização para os impactes identificados para fase 

de construção, sobre os recursos hídricos, merecendo destaque: 

 a intenção de situar os estaleiros a mais de 50 metros das linhas de água e fora das 

zonas sensíveis com valor ecológico delimitadas no POAFA; 

 as orientações para instalação e operação do estaleiro e parque de máquinas; 

 as medidas para mitigar a desmatação e decapagem dos solos; 

 as medidas para mitigar a movimentação de terras; e, 

 as medidas previstas para final da fase de construção, nomeadamente, efectuar a 

manutenção das linhas de água afectadas e descompactar os solos. 

Da análise efectuada considera-se ainda necessária a adopção das seguintes condicionantes: 

 o início dos trabalhos fica condicionado à emissão do título de utilização dos recursos 

hídricos, previsto na Lei n.º 58/2004, de 29 de Dezembro; e,  

 a recolocação do apoio 75/74 para além dos 50 metros ao plano de água da albufeira do 

Funcho. 

 

3.5 Qualidade do Ar 

Atendendo à tipologia e características técnicas do próprio projecto, o EIA não considera este 

factor ambiental relevante, prevendo que qualidade do ar na área em estudo seja apenas 

potencialmente afectada durante a fase de construção. Por outro lado, a envolvente do traçado 

da linha eléctrica é constituída maioritariamente por áreas florestais e de mato, excepto no seu 

troço final, entre os apoios 74/73 e 79, em que são atravessadas áreas agrícolas e onde existem 

alguns edifícios de habitação dispersos, mas que não são, em nenhum caso, sobrepassados. 

A Tabela 3.1 identifica os edifícios de habitação mais próximos do traçado da linha eléctrica: 
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Tabela 3.1 - Localização de edifícios de habitação (Fonte: EIA) 

Apoio / Vão Distância ao Traçado (m) 

68/67 – 69/68 95 (sudeste) 

74/73 – 75/74 100 (norte) 

75/74 – 76/75 185 (sul) 

76/75 – 77/76 240 (norte) 

77/76 – 78/77 165 (sul) 

 

Entre os apoios 43/43 e 75/74, atendendo a uma ocupação do solo essencialmente florestal não 

foram identificadas fontes poluentes com significado. Entre os apoios 75/74 e 79 (final do 

traçado), merece referência o IC1, via com tráfego intenso, responsável pela emissão de 

partículas para a atmosfera e outros poluentes. 

Face à inexistência de informação detalhada para a área em estudo, o EIA assumiu a 

aplicabilidade do índice da qualidade do ar na estação rural mais próxima (Cerro, concelho de 

Alcoutim), bem como a classificação global para o Algarve de “boa qualidade do ar”. 

Os principais impactes ambientais encontram-se associados à fase de construção, devido 

fundamentalmente à emissão de partículas durante as actividades construtivas, designadamente: 

 escavações e terraplenagens para a instalação e desactivação de estaleiros, abertura e 

beneficiação dos acessos e abertura e recobrimento das fundações dos apoios; 

 depósito temporário de terras, que ocorrerá num intervalo de tempo reduzido, entre a 

abertura e o recobrimento das fundações dos apoios; e, 

 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 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, uma vez que só há movimento de terras por um período muito curto, sendo o impacte 

mais relevante originado pela circulação de veículos. 

 

3.6 Ambiente Sonoro 

Tendo em conta que a CA não possui um representante específico para proceder à avaliação do 

factor ambiental ambiente sonoro, cuja decisão vem no seguimento do Informação n.º 

149/2009/DACAR-DAR de 2009.09.10, que originou o documento “Notas para a avaliação de 

ruído em AIA de LMAT” e que teve despacho da Direcção da APA, para que o ambiente sonoro 

fosse analisado por técnicos não especialistas, a CA decidiu considerar o exposto no EIA e o 

parecer emitido no âmbito do procedimento de AIA anterior (AIA 1987), relativo a este factor 

ambiental, dada a área de estudo ser relativamente a mesma.    

Assim, para efeitos de caracterização acústica da envolvente da linha eléctrica foram efectuadas 

medições de ruído ambiente em cinco locais situados no corredor em avaliação. Os valores 
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registados nos diferentes locais permitem concluir que, na situação actual, o ambiente sonoro nos 

locais analisados se apresenta, de uma forma geral, pouco perturbado, com valores máximos de 

Lden da ordem dos 47 dB(A) e de Ln de 36 dB(A), à excepção do local 4 localizado 240 metros a 

norte da linha (apoios 77/76 e 78/77), em que os valores de Lden e Ln são respectivamente de 64 

e 50 dB(A). 

Na ausência de classificação acústica por parte da Câmara Municipal de Silves, atendeu-se ao 

prescrito no ponto 3 do artigo 11.º do Regulamento Geral de Ruído (RGR), considerando-se 

como valores limite de exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores Lden e Ln, 

respectivamente. 

Na fase de construção os principais impactes sobre o ambiente sonoro decorrem, 

essencialmente, da utilização de equipamentos e maquinaria ruidosa na execução das fundações 

dos apoios e da circulação de veículos e máquinas, prevendo-se que o ruído gerado se faça 

sentir num raio de 400 metros a partir da frente de obra. 

Na fase de exploração, a avaliação de impactes teve por base a metodologia já apresentada pela 

REN, SA em estudos anteriores, sendo efectuada com base nos valores médios anuais de Lden e 

Ln, no que respeita ao critério de exposição máxima e no valor de LAeq para o mês mais crítico, 

nos três períodos de referência (diurno, entardecer e nocturno), no que se refere ao critério de 

incomodidade. 

Os resultados apresentados permitem concluir que o impacte nos locais avaliados será negativo, 

mas pouco significativo, uma vez que, embora o projecto em análise seja responsável por 

acréscimos nos níveis sonoros que se registam actualmente naqueles locais, não ocorrerão 

situações de incumprimento dos Critério de Exposição Máxima e de Incomodidade. 

Para a fase de construção considera-se fundamental a adopção das medidas de minimização 

enumeradas no Anexo 3 do presente parecer. Uma vez que não se identificaram impactes 

significativos, o EIA não prevê a adopção de medidas de minimização na fase de exploração. 

O programa de monitorização preconizado considera-se estruturalmente adequado, devendo no 

entanto atender-se aos aspectos indicados no Anexo 3. 

 

3.7 Ecologia 

O traçado da linha eléctrica desenvolve-se maioritariamente ao longo do rio Arade, próximo das 

albufeiras do Funcho e do Arade. A linha percorre cabeços e encostas na envolvente das 

barragens, cruzando-as por diversas vezes (da margem direita para a margem esquerda no vão 

entre os apoios 55/54 e 56/55, de novo para a margem direita no vão 68/67 - 69/68 e voltando à 

margem esquerda no vão 76/75 - 77/76). Os terrenos percorridos são dominantemente cobertos 

de matos e áreas florestadas, sendo de notar algumas manchas de sobreiro. Apenas na parte 

final do traçado, a partir sensivelmente do apoio 75/74, se entra em terrenos mais planos e com 

aproveitamento agrícola, nas proximidades do IC1. 

Segundo o EIA, as zonas atravessadas apresentam valores ecológicos de reconhecida 

importância, além das já referidas áreas de sobreiros, o que justificou a demarcação do SIC 

Monchique da Rede Natura 2000, e da ZPE com a mesma designação e limites praticamente 

coincidentes. A importância para as aves é ainda reconhecida pela existência de uma IBA, que 

ultrapassa os limites da ZPE de Monchique, sendo de destacar a proximidade ao território de um 

casal de águia de Bonelli (território do Funcho), que é parcialmente atravessado pelo traçado em 

análise, ainda que este esteja longe do respectivo ninho. 

O SIC e a ZPE Monchique são atravessados pelo traçado perto do seu limite Sul, numa extensão 

de aproximadamente 4800 metros. O traçado atravessa ainda a IBA da serra de Monchique (ao 

longo de cerca de 11 quilómetros), a qual apresenta limites que extravasam largamente os da 

ZPE de Monchique. Relativamente à REN, e embora esta ainda não esteja oficialmente 

constituída, está já a aguardar publicação a respectiva delimitação, que já foi aprovada pela 
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Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN). Conforme esta delimitação a 

totalidade do troço situa-se dentro da REN, maioritariamente em áreas com risco de erosão, 

havendo também a referir a zona de protecção das albufeiras. 

O EIA identifica como principais impactes aqueles que incidirão sobre os valores ecológicos, em 

particular pela interferência sobre um casal de águia de Bonelli, quer pelo atravessamento do seu 

território de voo, quer pela perturbação sobre áreas arborizadas, como as manchas de sobreiro, 

as quais podem servir como reserva de nidificação para esta. 

Ainda segundo o EIA, não são esperados outros efeitos negativos significativos sobre a ecologia 

da região, apesar do atravessamento de um Sítio da Rede Natura 2000 e de uma ZPE. Importa, 

contudo, referir, que este tipo de infra-estruturas representa sempre um risco acrescido no que se 

refere à ocorrência de incêndios florestais. 

Em relação à ecologia, e considerando as componentes da fauna, flora e da vegetação, pode 

estabelecer-se a seguinte análise comparativa. 

“No que respeita à sua localização face às Áreas Classificadas verifica-se que a alternativa das 

barragens intersecta o SIC e ZPE da serra de Monchique (PTCON0037) numa extensão de cerca 

de 4800 metros, enquanto a alternativa de Vale Fuzeiros apenas intersecta um extremo do SIC 

Arade/Odelouca, considerando a sua ligação, para ocidente, ao restante traçado aprovado desta 

linha.”  

Relativamente à IBA da serra de Monchique, verifica-se que ambas as alternativas se 

desenvolvem quase inteiramente no seu interior, sendo que a alternativa das barragens (isto é a 

solução actualmente em avaliação) apresenta cerca de 11,000 metros no interior desta área. 

Segundo o EIA, os impactes sobre a flora e vegetação identificados para as duas alternativas são 

genericamente pouco significativos. Já no que respeita à fauna o EIA refere a existência de 

impactes muito significativos sobre a população de águia de Bonelli, que será mais sensível na 

alternativa das barragens, uma vez que a extensão da área utilizada pela espécie que é 

atravessada pela linha é maior. De facto, tendo como referência os dados disponibilizados pelo 

Centro de Estudos da Avifauna (CEAI) no âmbito deste processo de AIA, a alternativa das 

barragens intersecta em cerca de 5500 metros a área utilizada pelas aves do território do Funcho, 

enquanto que a alternativa de Vale Fuzeiros apenas intersecta esta área em 2900 metros. Com 

base nestes dados, conclui o EIA que a alternativa denominada por Vale Fuzeiros é mais 

favorável do que aquela que se designa por Alternativa das Barragens, e que está agora em 

análise. Poder-se-á ainda acrescentar que o traçado inicialmente aprovado pela DIA favorável 

condicionada de 26/11/2006, constitui aquele que menores impactes apresenta sobre esta 

espécie, a qual é considerada de conservação prioritária ao abrigo da Directiva Aves. 

Deste modo, e da análise efectuada, conclui-se que a presente alternativa de traçado é aquela 

que, do ponto de vista da conservação dos valores naturais, apresenta impactes negativos mais 

significativos, em particular sobre a espécie Hieraaetus fasciatus (águia de Bonelli). 

Efectivamente, conforme referido no EIA, o traçado inicialmente aprovado era aquele que 

menores impactes apresentava, dado não incidir sobre a área de distribuição da águia de Bonelli, 

situação que se deixou de verificar com a alternativa de Vale Fuzeiros, posteriormente aprovada, 

e que, com a solução de traçado actual surge ainda mais agravada. 

Na análise de impactes sobre a fauna o EIA refere que “durante a fase de exploração da linha, a 

mortalidade por colisão será sem dúvida o impacte mais significativo, afectando essencialmente 

as aves e, em particular, o casal de águia-de-bonelli do território do Funcho. Este impacte pode 

ser muito significativo, uma vez que este casal representa praticamente 1% da população 

nacional desta espécie de ave de presa; embora este impacte seja incerto e pouco provável, pela 

adopção de medidas de minimização que diminuam a probabilidade de colisão com os elementos 

da linha e de electrocussão desta espécie, o impacte residual será ainda potencialmente muito 

significativo”. Considera ainda o EIA que “no caso da população de águia-de-bonelli, o impacte é 

ainda acrescido pela perturbação induzida sobre áreas de sobreiral que se consideram (…) 

constituir uma área de potencial nidificação alternativa para esta espécie, condição importante 
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para a sobrevivência da mesma neste território.” Também o efeito de exclusão provocado pela 

presença e funcionamento da linha é referido como podendo afectar algumas das espécies mais 

sensíveis. 

Não obstante, salienta-se que o impacte das linhas eléctricas sobre a águia de Bonelli, deve-se 

essencialmente a electrocussão. No âmbito de estudos nacionais sobre linhas eléctricas, têm 

vindo a ser demonstrada uma susceptibilidade reduzida desta espécie à mortalidade por colisão 

(veja-se por exemplo. o "Estudo sobre o Impacto das Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão na 

Avifauna em Portugal RELATÓRIO TÉCNICO FINAL", que em 575 aves que morreram por 

colisão em LMAT, não se detectou qualquer águia de Bonelli, ou os estudos "Monitorização e 

Minimização dos Impactes das Linhas Eléctricas Aéreas de Alta e Média Tensão e a Avifauna 

(Protocolo Avifauna I e Ii)", em que se detectaram, neste caso em linhas de Média e Alta Tensão, 

um total de 11 águias de Bonelli mortas, das quais 10 por electrocussão). Evidentemente, o 

impacte por electrocussão é, no entanto, bastante relevante (salienta-se que a tipologia de apoios 

em LMAT não permite a ocorrência de episódios de electrocussão). Será de salientar, no entanto, 

o efeito de exclusão que provocarão as infra-estruturas sobre actuais áreas de caça e de 

nidificação (com destaque para os sobreirais). 

Considera-se assim a viabilidade do projecto, devendo no entanto ser previstas medidas de 

sobre-compensação, potenciando acções de gestão na ZPE de Monchique (com destaque para a 

Serra de Silves), no sentido da criação de áreas de sementeira, realização de desmatações 

controladas e criação de abrigos para coelho. No seu conjunto, estas acções devem permitir 

diversificar o habitat existente e potenciar espécies presa em territórios conhecidos da espécie. 

Deverão ser também desenvolvidas acções de fomento de novos locais de nidificação e da sua 

protecção ao nível da defesa contra incêndios. Este conjunto de acções deverá ser desenvolvido 

durante o período de exploração da linha. A definição das áreas objecto de actuação deverá 

reflectir as áreas que são afectadas pelo Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho 

e do Arade, relativas a territórios conhecidos de Águia de Bonelli e a habitat potencial para 

nidificação (identificado no relatório). Estas acções deverão ser coerentes e complementares com 

outras acções já em curso no âmbito das medidas de compensação em curso, e deverão ser 

adoptadas as recomendações decorrentes do projecto “LIFE – BONELLI – Conservação de 

populações arborícolas de águia de Bonelli em Portugal”. Estas medidas de compensação 

deverão ser previamente enquadradas num plano de gestão para a espécie na área de afectação 

do presente projecto. 

 

3.8 Ordenamento do Território 

Tal como referido no EIA, “A área de implantação do traçado em estudo tem características 

predominantemente rurais, desenvolvendo-se por terrenos de matos e florestas, com orografia 

acentuada, afastada de povoações e de pontos de maior concentração humana, predominando 

as formações arbustivas naturais e manchas de floresta plantada, (...).”. 

De salientar, que relativamente às construções, de acordo com o referido no EIA “As construções 

são, aqui, bastante escassas e dispersas, sejam de apoio agrícola ou relacionadas com as 

barragens e infra-estruturas hidráulicas associadas, sejam de habitação. (...) apenas na parte 

final do troço, na aproximação ao IC1 e ao troço de linha já aqui construído, se verifica a 

existência de um maior número de habitações na envolvente à linha, (...)». 

Na generalidade concorda-se com a metodologia utilizada para a avaliação deste factor 

ambiental, que, no essencial, identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor 

para a área, bem como os instrumentos de gestão territorial eficazes. 

De acordo com a Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de Silves, ratificada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 161/95, de 4 de Dezembro, alterada por adaptação 

do PDM ao PROT Algarve, aprovado pela Deliberação (extracto) n.º 887/2008, publicado no 

Diário da República n.º 60 – 2ª Série, de 26 de Março, o traçado alternativo na zona das 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2203) 

Ref. Documento:REL-CA-LAT-AIA2203.docx 

6 Jul. 10 

 

Linha Portimão - Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV  

Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 76 

(Projecto de Execução) 

20 / 41 
 

 

Barragens do Funcho e do Arade, em estudo, intercepta as categorias de “Espaços Naturais – 

Espaços florestais de manutenção e protecção; Albufeira; Faixa de protecção à albufeira; 

Espaços Agrícolas – Prioritários e não prioritários e Espaços Canais”. 

Segundo a Carta de Condicionantes do PDM de Silves, a linha em apreço abrange: 

 Áreas Florestais (área inculta com algum medronho; plantação de sobreiro; plantação de 

sobreiro com pinheiro manso; povoamento misto de medronheiro e sobreiro; povoamento 

puro de azinheira; povoamento puro de sobreiro; e ainda sobreiros dispersos). 

Dada a referência feita no EIA quanto à necessidade de, com base no regime de 

segurança destas infra-estruturas, existir uma faixa de serviço com 5 m de largura 

(centrados no eixo da linha) onde existe a pretensão de proceder ao abate ou decote 

(desbaste) de árvores, esta acção irá carecer de autorização prévia a conceder pela 

Direcção Regional de Florestas do Algarve, da Autoridade Florestal Nacional, e de 

eventuais medidas de compensação a impor por aquela direcção regional. 

 Áreas Ardidas (sendo que a sua implantação deverá atender à sensibilidade acrescida 

dessas áreas de forma a não promover erosão ou acentuar processos erosivos já 

existentes). 

 Reserva Ecológica Nacional, nas ocorrências Áreas com Risco de Erosão; Zonas 

Ameaçadas pelas Cheias; Albufeiras; Faixa de Protecção às Albufeiras; e Áreas de 

Máxima Infiltração. 

Com base no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), e segundo o seu 

Anexo II, a realização deste projecto ficará sujeita a comunicação prévia, no caso dos 

apoios incidentes em Áreas com Riscos de Erosão e Áreas de Máxima Infiltração e a 

autorização expressa, no caso das Zonas Ameaçadas pelas Cheias e Faixa de Protecção 

da Albufeira, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR). 

Refira-se que não são permitidos apoios na margem dominial, medida a partir do Nível de 

Pleno Armazenamento (NPA) da albufeira. 

 RAN. A predominância de solos incipientes leva a uma incidência mínima em solos 

agrícolas, ainda que presente. A implantação de apoios em solos da RAN, prevista para 

o extremo este da linha, implica obtenção de autorização para a mesma, por parte da 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPA); 

 Zonas “Non Aedificandi” (IC e CP); 

 Domínio Público Hídrico (leitos e margens dos cursos de água e da albufeira). O traçado 

proposto atravessa leitos dos cursos de água e respectivas margens (10metros) e o leito 

e margem da albufeira (30metros medidos a partir do NPA), sendo que os apoios não 

poderão incidir nesta última, como referido anteriormente; 

 Rede Natura 2000 – Monchique. Assinala-se o Sítio de Interesse Comunitário de 

Monchique – Rede Natura e a Zona de Protecção Especial para a Avifauna de 

Monchique, as quais são atravessadas pelo traçado em análise. Destaca-se também a 

ocorrência de uma IBA no território, onde se verifica a presença da espécie Águia de 

Bonelli, espécie que possui estatuto de conservação prioritária. 

 POAFA - Zona Agrícola; Zona de Sensibilidade e Valor Ecológico (na faixa de protecção 

da albufeira e no plano de água); Zona de Protecção Complementar (classe não referida 

no EIA em análise); Zona de Protecção de Redes e Infra-estruturas (classe não referida 

no EIA em análise. 

Importa mencionar a referência que é feita no EIA sobre o facto de o traçado proposto evitar as 

áreas de maior sensibilidade ambiental definidas no POAFA, bem como as áreas classificadas 

como Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), de forma a não pôr em causa a 
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sua viabilidade nem provocar impactes significativos sobre os valores ambientais que o plano 

pretende salvaguardar. 

Não obstante não se verifique o atravessamento directo das áreas mencionadas, o traçado 

proposto passa próximo do limite sul da UOPG do Núcleo Turístico do Funcho de Diante, pelo 

que deverá ser considerado o impacte visual que este facto irá determinar, quebrando 

visualmente o território e prejudicando, ainda que indirectamente, um núcleo turístico que se 

pretende valorizar (através da recuperação de uma aldeia existente, associando a esta 

requalificação uma zona de recreio balnear e náutico). 

Dada a influência negativa e directa que se fará sentir decorrente da implantação das linhas, 

julga-se justificada uma alteração ao traçado proposto face à presença da aldeia a recuperar. 

Excepção feita ao referido anteriormente, relativamente a proximidade do traçado à UOPG do 

Funcho de Diante, os impactes ambientais a assinalar são considerados localizados e pouco 

significativos. 

Atendendo a que a ocupação de áreas de RAN se limitará a quatro apoios (76/75, 77/76, 78/77 e 

79/78) e que, de acordo com o novo regime da REN, Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, 

as redes eléctricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações, correspondem a uma 

das acções compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de preservação 

e redução de usos naturais de áreas integradas na REN, desde que sejam asseguradas as 

funções relativas a cada um dos sistemas de REN afectados e descritos no diploma legal, e 

verificando-se que a sua ocupação se limitará a seis ou sete apoios, considera-se que os 

impactes na RAN e REN não serão significativos. 

O aumento do escoamento superficial, induzido pela execução das acções a desenvolver para a 

implantação dos apoios, irá posteriormente contribuir para o arrastamento de sedimentos para as 

linhas/pontos de água, facto que deverá ser considerado na elaboração das medidas de 

minimização. 

De salientar, que o EIA refere igualmente que o abate de montado não deverá ser necessário 

para a abertura da faixa de segurança da linha, só o sendo para a abertura de eventuais acessos. 

Face ao exposto, dada a intervenção pontual no território, cuja afectação de solo se irá restringir 

às áreas de implantação dos apoios, não são esperados impactes acentuados e significativos na 

área afecta ao projecto, a nível de Ordenamento do Território, excepção feita quanto à 

proximidade relativamente à UOPG2 do Núcleo Turístico do Funcho de Diante, pelo que o 

projecto deve ficar condicionado a um ajustamento do traçado para sul nos sectores 

correspondentes (nomeadamente entre os apoios AP56/55 e AP61/60). Este ajuste de traçado 

deve assegurar a salvaguarda da UOPG2 e os efeitos negativos na paisagem, e deve ser 

harmonizada com a questão do Lince Ibérico, i.e. deve manter a distância de 1000 m das 

instalações do CNRLI. 

 

3.9 Socio-Economia 

O traçado em análise resultou da necessidade de encontrar uma solução que permita o 

estabelecimento desta ligação, ultrapassando as situações de contestação local surgidas perante 

o traçado inicialmente aprovado, tendo idêntica contestação acontecido em relação a outro 

traçado alternativo, a norte da povoação de Vale Fuzeiros, contestação essa baseada na 

ocorrência de impactes significativos sobre os usos do solo de características urbano-turísticas, 

relacionadas com a proximidade da linha a áreas edificadas, a unidades turísticas e a valores do 

património cultural. Mesmo não provocando impactes directos sobre estes elementos, foi 

considerado por parte dos residentes, como susceptível de gerar situações de incómodo visual, 

de aumento da percepção de risco e de desvalorização fundiária. 

Esta nova alternativa parcial do traçado para a zona alvo de contestação teve como referência a 

proposta defendida pela Câmara Municipal de Silves, com passagem pelas albufeiras do Funcho 
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e Arade, evitando assim os pontos de maiores impactes potenciais identificados, nomeadamente 

na zona da Baralha, a sul da Barragem do Arade e a zona da Bica Alta/Bica Baixa, a sul da 

Barragem do Funcho. 

De referir que, no que respeita às questões da socioeconomia, o traçado agora apresentado 

revela um esforço de compatibilização com as actividades em presença, verificando-se que o 

estabelecimento da linha se faz fora das áreas socialmente mais sensíveis, isto é, aquelas onde 

há núcleos edificados, empreendimentos turísticos e habitações isoladas mais concentradas. 

No entanto, entre os apoios AP 56/55 e AP 61/60, o traçado aproxima-se da UOPG2, para se 

afastar do CNRLI. 

A área do traçado caracteriza-se pela orografia acidentada, nas margens do rio Arade e ao longo 

das albufeiras do Funcho e Arade, sendo esta uma área praticamente despovoada, com uma 

rede de acessos deficitária, existindo apenas uma estrada municipal ao longo da margem do rio. 

Apenas no final do troço em estudo, a norte de S. Bartolomeu de Messines, existem alguns 

núcleos de habitações isoladas, área agrícolas e o cruzamento da linha férrea do sul com o IC1. 

Refira-se ainda que, no âmbito do POAFA, estão previstas três Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOPG), cuja distância do limite à faixa de estudo (nos seus pontos mais 

próximos) é de aproximadamente 500 m à UOPG 1, junto ao limite sul da UOPG 2 e de 250 m à 

UOPG 3. 

Apesar da área a afectar pelo projecto ser maioritariamente afastada de usos habitacionais, a 

proximidade das linhas eléctricas de muita alta tensão, constitui um elemento de potencial risco 

para as populações. No entanto, pode considerar-se que esse risco é mínimo, quer atendendo ao 

efectivo afastamento em relação a habitações e a locais de usos mais intensivos pela população 

local, quer pelas normas de segurança inerentes ao projecto. 

O EIA identifica os riscos potenciais mais relevantes relacionados com a presença e 

funcionamento da linha (incêndios, quedas dos apoios ou dos cabos condutores, contacto 

acidental com elementos em tensão, tensões induzidas, obstáculos a ligar à terra e 

dimensionamento do circuito de terra associado e exposição aos campos electromagnéticos), 

verificando-se, na globalidade, e segundo dados do EIA, que os mesmos apresentam 

probabilidades reduzidas. 

A produção de ruído pela linha, que ocorre em determinadas condições atmosféricas, pode 

provocar alterações no ambiente sonoro circundante. Estas alterações temporárias e ocasionais 

são de magnitude reduzida a moderada, sendo os seus efeitos apenas sentidos na proximidade 

imediata à linha. Considerando que os receptores sensíveis mais próximos se encontram a pelo 

menos 95 metros de distância da linha, considera-se irrelevante o efeito produzido. Não sendo 

um impacte minimizável, é no entanto um impacte muito localizado, de magnitude reduzida, 

ocasional e, por isso, praticamente sem expressão e muito pouco significativo. 

A implantação da linha terá ainda efeitos de reduzida magnitude na atractividade das áreas 

agrícolas, de empreendimentos turísticos, excepção feita quanto à proximidade relativamente à 

UOPG2 (Núcleo Turístico do Funcho de Diante). Assim de modo a minimizar os efeitos negativos 

sobre a UOPG2, e tendo também em consideração a contestação do público (ver secção 

4. Consulta Pública) deve ser adoptado um reajuste do traçado no troço entre os apoios AP56/55 

a AP61/60 para sul. A fundamentação para este pedido de ajuste do traçado no âmbito da CP, 

prende-se com proximidade da linha à UOPG2 e às habitações (três) e investimentos 

socioeconómicos previstos, nomeadamente o núcleo turístico, em fase de pedido de viabilidade 

de construção de um hotel na aldeia do Funcho de Diante. A linha tal como está prevista no 

projecto em avaliação poderá vir a inviabilizar o investimento turístico acima referido, perdendo-

se os empregos directos e indirectos que iria potenciar. 

Assim, e considerando o reajuste do traçado na zona da UOPG2, os impactes sociais ocorrem 

pontualmente e de forma localizada, sendo dificilmente minimizáveis, de magnitude reduzida e 

reversíveis, e pouco significativos. 
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As medidas de minimização preconizadas pelo EIA consideram-se adequadas e deverão ser 

adoptadas. 

3.10 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. De referir que o traçado da linha não é abrangido por 

nenhuma zona crítica de risco de incêndio florestal. 

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. 

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 cinco 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 na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Limites de exposição a campos eléctricos e magnéticos a 50 Hz (Fonte: EIA) 

Características de exposição 
Campo eléctrico 

(kV/m) (RMS) 

Densidade do fluxo magnético 

(uT) (RMS) 

Público permanente 5 100 

 

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 
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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 (CEM), 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 1421/2004 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 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 REN, SA 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 da linha 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 Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Valores máximos calculados para o campo eléctrico e campo magnético 

(Fonte: memória descritiva da REN, SA) 

Campo eléctrico (kV/m) Campo magnético (µT) 

1,87 10,22 

 

O valor máximo do campo eléctrico referido na Tabela 3.3 ocorrerá, de acordo com a memória 

descritiva, a oito metros do eixo da linha, à altura de 1,8 metros do solo. O valor máximo do 

campo magnético ocorrerá no eixo da linha, também à distância de 1,8 metros do solo. 
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3.11 Paisagem 

A área de estudo apresenta relevo vigoroso, com linhas de água fortemente encaixadas, 

característico de zonas xistosas como a presente. Os solos desta área são incipientes e o clima 

pouco propício à actividade agrícola, pelo longo período quente e seco estival, pelo que a maior 

parte da área é ocupada por matos espontâneos, mais ou menos evoluídos, por vezes com 

sobreiros, e florestas de produção. Apenas nas áreas aplanadas de vale surgem áreas agrícolas 

– pomares de alfarrobeiras, amendoeiras, oliveiras e figueiras. 

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 

identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos 

paisagísticos e de acordo com o EIA, a área de estudo inclui duas Unidades de Paisagem, 

embora a LAT atravesse apenas uma delas, abaixo detalhada: 

 Barrocal Algarvio: unidade que se desenvolve a Sul da área prevista para a LAT. 

 Serras de Monchique e envolventes: unidade de terrenos xistosos, de relevo vigoroso, na 

área em análise com cotas entre os 25 e os 275 m, de declives predominantemente 

acima dos 16%. O coberto vegetal é predominantemente arbóreo e arbustivo, 

frequentemente natural. Dominam a paisagem desta área os grandes planos de água das 

albufeiras do Funcho e do Arade, ambas no Rio Arade, que acompanha todo o percurso 

previsto para a LAT. Esta é uma unidade com poucos aglomerados urbanos.  

A paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três 

parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. 

No que respeita a esta análise, a área de estudo define-se da seguinte forma:  

A Qualidade Visual da Paisagem é variável, com predomínio da classe de média qualidade. Na 

primeira metade do traçado da linha surgem áreas consideráveis de baixa qualidade; na segunda 

metade, pelo contrário, são frequentes as áreas de elevada qualidade visual. 

A Capacidade de Absorção Visual da Paisagem é predominantemente elevada, mas com muitas 

áreas de média Capacidade de Absorção Visual, situação expectável tendo em conta a baixa 

ocupação humana deste território. 

Finalmente, a Sensibilidade Visual desta paisagem é predominantemente média a elevada, com 

a classe de muito elevada Sensibilidade Visual muito pouco representada e confinada apenas 

aos vales, junto às linhas de água. 

Durante a fase de construção ocorrerão, segundo o EIA, impactes negativos mas de carácter 

temporário e minimizável, pelo que se poderão considerar pouco significativos: 

 instalação dos estaleiros e parques de materiais: não se conhece a localização dos 

estaleiros, pelo que não é possível avaliar este impacte com rigor, mas prevê-se que seja 

em espaços de baixa qualidade paisagística; causará eventualmente alterações na 

morfologia do terreno e destruição do coberto vegetal, classificando-se como um impacte 

negativo pouco significativo; 

 desmatação e desflorestação numa faixa ao longo da linha e na envolvente dos apoios, 

para possibilitar a movimentação de maquinaria; este será um impacte negativo, de 

significância variável consoante o tipo de ocupação do solo afectado: muito reduzida para 

áreas de vegetação herbácea e arbustiva, adquirindo maior significância nas zonas 

florestais; e, 

 abertura de novos caminhos para permitir o acesso à faixa da linha: traduz-se, segundo o 

estudo, no corte da vegetação arbórea para permitir a passagem da maquinaria. É um 

impacte negativo tanto mais gravoso quanto mais densa e de maior dimensão for a 

vegetação a eliminar, quanto mais declivosa for a sua área de implantação e tanto mais 

próxima estiver de povoações. 
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Durante a fase de exploração, os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão 

visual que a infra-estrutura introduz no território. De acordo com o EIA, a avaliação da magnitude 

deste impacte visual foi feita por troços: até ao AP52/53, considera-se o impacte sem significado 

a pouco significativo; do AP54/53 ao AP56/57, pouco significativo; do AP58/57 ao AP67/66, 

significativo; do AP68/69 ao AP78/79, significativo a muito significativo.  

Os apoios mais visíveis, de acordo com o EIA e respectiva cartografia, serão: os AP 57/56, 58/57, 

59/58, 60/59, pela sua proximidade com a estrada de acesso à barragem; a sequência 

compreendida entre o AP68/67 – AP72/71, pela maior proximidade ao Monte Branco, Monte das 

Almas, Monte da Ribeira e Fonte Ferrenha; e, os apoios 74/73, 75/74, 76/75, 77/76, 79/78, 79 e 

80, pela grande proximidade com a capela de Santa Ana, com o IC1 e com a linha de caminho de 

ferro. Podem ainda referir-se os aglomerados populacionais, a distância superior a 1 km e mais 

afectados, classe moderada, pela presença da LAT, Amorosa (a 3 km do AP66/65), Santo 

Estêvão (parcialmente) e troços da EM 1080. No entanto, o impacte visual da LAT sobre os 

pontos atrás referidos e que se situam de modo geral na classe de visibilidade moderada, poderá 

fazer-se com menor relevância, dada a presença de vegetação que tende a interpor-se e a 

contribuir para criar descontinuidades na observação dos apoios e da linha. Acresce ainda, o 

facto do posicionamento dos apoios ocorrer preferencialmente a meia encosta e a distância, no 

caso particular aos sítios mais afastados, contribuir para a diminuição do seu impacte cénico.  

Da apreciação conjugada do ordenamento do território, sócio-economia e paisagem, a CA 

acrescenta que na zona da UOPG 2, onde se prevê, segundo parecer da Câmara (ver secção 4. 

Consulta Pública), o núcleo turístico do Funcho de Diante, ocorrerão impactes negativos dada a 

proximidade da linha, designadamente o troço entre os apoios AP56/55 e AP61/60, e que 

segundo aquela entidade poderão inviabilizar o investimento turístico referido.  

Não são indicadas no EIA quaisquer medidas de minimização específicas para o descritor 

paisagem, considera-se contudo que em termos genéricos, os impactes na paisagem serão 

minimizados pelas acções descritas no Anexo 3 relativamente à fase de construção. Quanto ao 

posicionamento da linha na zona da UOPG 2, e minimização do potencial impacte cénico, esta 

situação será salvaguardada dada a viabilidade do projecto estar condicionada a um reajuste do 

traçado no troço entre os apoios AP56/55 a AP61/60 para sul.  

3.12 Património Arqueológico e Arquitectónico 

Os trabalhos efectuados no âmbito deste factor ambiental foram elaborados de acordo com a 

metodologia considerada mais adequada para esta fase de projecto, iniciando-se com a pesquisa 

documental (bibliografia, fontes e bases de dados). 

Numa segunda fase procedeu-se, também, à execução do trabalho de campo com relocalização 

das ocorrências inventariadas durante a pesquisa documental e à prospecção sistemática de um 

corredor de 100 metros centrado no eixo da linha, considerada como Área de Incidência Directa 

(AID). Dado que durante a elaboração do EIA ainda não se conheciam os locais de implantação 

dos estaleiros de obra, não se efectuaram, aparentemente, os necessários trabalhos de 

prospecção obrigando, assim, a que os mesmos se realizem previamente à fase de construção, 

conforme determinado nas medidas de minimização que seguidamente se descriminam. 

Os trabalhos de pesquisa e prospecção realizados na área de estudo, permitiram detectar um 

conjunto de 28 ocorrências, a maioria delas de cariz arqueológico. No entanto, na AID apenas se 

localizaram dois elementos: n.º 27 – Gavião de Baixo que corresponde a uma mancha de 

ocupação onde se detectaram materiais cerâmicos e n.º 28 – Santa Ana 3 - um conjunto 

hidráulico composto por nora e respectiva levada e tanque.  

Após a análise dos resultados, verifica-se que a área de implantação do projecto corresponde a 

uma zona especialmente rica em testemunhos arqueológicos sobretudo a este, na zona da 

barragem do Funcho. De notar que a própria autarquia considerou relevante este território do 

ponto de vista ambiental e patrimonial, tendo inclusivamente promovido a criação de um conjunto 

de percursos pedestres.  
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Importa ainda salientar que grande parte das áreas que foram alvo de prospecção, apresentavam 

visibilidade média ou mesmo reduzida, não permitindo, por essa razão, uma correcta 

caracterização em termos arqueológicos determinando assim que seja necessário adoptar o 

conjunto de medidas de minimização incluídas neste parecer. 

As principais acções associadas à construção da linha que podem implicar impactes ao nível do 

património são a instalação de estaleiros, desmatação na envolvente dos locais de implantação 

dos apoios (cerca de 400 m
2
 junto de cada apoio), abertura também por desmatação de uma 

faixa de protecção da linha com cerca de 45 metros de largura centrados no eixo do traçado, 

abertura de novos acessos e abertura de caboucos para a fundação de maciços dos apoios. 

Assim sendo, 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.  

Da análise efectuada, o EIA concluiu que a grande maioria das ocorrências patrimoniais 

inventariadas se situam a uma distância de segurança relativamente aos apoios a construir. No 

entanto, o EIA refere também que relativamente às ocorrências n.º 27 – Gavião de Baixo 

(mancha de ocupação) e n.º 28 – Santa Ana 3 (Sistema hidráulico), poderão verificar-se alguns 

impactes nomeadamente pela substituição de um apoio no caso da primeira ocorrência e pela 

implantação do AP76/75 na proximidade da segunda ocorrência.  

Reitera-se, como princípio, que se deverá procurar, em primeiro lugar, a não afectação de 

elementos patrimoniais procedendo, sempre que possível, a acertos de projecto, nomeadamente 

com a relocalização dos apoios das linhas de modo a evitar a destruição de vestígios que 

possam vir a surgir durante a fase de construção.  

Face ao exposto, considera-se que, do ponto de vista patrimonial, não existem inconvenientes à 

implementação do projecto pelo que o IGESPAR IP emite parecer favorável desde que cumpridas 

as medidas de minimização que constam deste parecer (Anexo 3). 

 

3.13 Gestão de Resíduos 

Apesar de não proceder a uma análise específica deste item, o EIA preconiza um conjunto 

importante de requisitos para a gestão dos resíduos em obra, as quais se encontram igualmente 

sistematizadas no denominado “Plano de Implementação das medidas de Minimização”, o qual 

faz parte do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra que constitui o volume 3 do EIA. 

Será na fase de construção que se verificará a maior produção de resíduos decorrentes da 

execução do projecto, encontrando-se essa produção relacionada essencialmente com as 

operações construtivas necessárias, nomeadamente a implantação, funcionamento e 

desactivação de estaleiros, abertura de acessos, operações de desmatação dos terrenos, 

execução de escavações e aterros e movimentação de terras. 

Apesar do EIA não proceder à identificação e classificação rigorosas dos resíduos que irão ser 

gerados (isto é, em conformidade com os códigos da Lista Europeia de Resíduos - Portaria n.º 

209/2004, de 3 de Março), considera-se que em face das principais tipologias dos resíduos a 

produzir 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 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, sobre resíduos de 

construção e demolição (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), em particular, 
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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. 

Tal como já referido, o EIA define um conjunto de requisitos para a correcta gestão dos resíduos 

produzidos em obra, as quais se centram fundamentalmente na elaboração e implementação de 

um plano de gestão de resíduos e em procedimentos de boas práticas relativos à recolha, 

triagem e armazenamento temporário dos diferentes tipos de resíduos produzidos. Estas medidas 

traduzem o exigido nas disposições legais aplicáveis nesta matéria e como tal são de 

cumprimento obrigatório, devendo o adequado cumprimento das mesmas ser efectuado em sede 

de licenciamento e de fiscalização pelas entidades competentes. 

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; 

 utilização de RCD em obra; 

 triagem e fragmentação de RCD; 

 deposição de RCD em aterro; 

 transporte de RCD; e, 

 licenciamento das operações de gestão de RCD. 
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4. Resultados da Consulta Pública 
A consulta pública (CP) decorreu durante 32 dias entre 7/04/2010 e 20/05/2010, tendo sido 

recebidos 16 pareceres provenientes de: 

 duas autarquias: a Câmara Municipal de Silves e a Junta de Freguesia de S. 

Bartolomeu de Messines; 

 duas entidades: ANA – Aeroportos de Portugal (ANA) e o Estado Maior da Força Aérea 

(EMFA); 

 uma associação: Movimento Nacional contra a Alta Tensão em Zonas Habitadas; e, 

 cidadãos: um parecer remetendo duas petições subscritas respectivamente por 149 e 

183 cidadãos; e, dez pareceres individuais ou subscritos por várias pessoas, 

representando 23 cidadãos (nos quais se incluem representantes da empresa Funcho 

Village e da Associação Viver Serra, entidade gestora da ZIF – Zona de Intervenção 

Florestal do Arade). 

Expõem-se de seguida os aspectos principais obtidos no âmbito da CP, e efectuada a sua 

discussão nas secções que se seguem. 

Parecer do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 

O EMFA informa que a área de implantação do projecto não se encontra abrangida por qualquer 

servidão de unidades afectas à força aérea. 

 

Parecer do cidadão António Duarte – Justificação do projecto 

Um cidadão, António Duarte, põe em causa a necessidade de construir a linha uma vez que o 

crescimento previsto para o turismo e que levaria a um aumento dos consumos energéticos, não 

se tem verificado.   

Relativamente a esta observação, a CA informa que, apesar do crescimento não ser o previsto, a 

linha tem diversos objectivos que fundamentam a sua execução, as quais se expõem de seguida. 

De acordo com o Resumo Não Técnico (RNT), um dos objectivos do projecto é “… permitir o 

reforço das condições de segurança e da qualidade do serviço de alimentação de energia 

eléctrica no Algarve, região actualmente bastante deficitária em termos de infra-estruturas de 

transporte de energia eléctrica em muito alta tensão e que apresenta taxas elevadas de 

crescimento anual de consumos de energia.” 

Ainda de acordo com o RNT, “Com o estabelecimento destas ligações, será reforçado o 

abastecimento da Subestação de Tunes através da ligação do circuito a 150 kV com origem na 

Subestação de Portimão, utilizando para tal o troço final da actual linha Ourique – Tunes, que 

passará para linha dupla a 150 kV. […] Quanto ao circuito de 400 kV, da linha Portimão-Tunes 

Norte, este traçado constitui a primeira parte de uma ligação mais extensa, a estabelecer para 

uma futura subestação a construir no concelho de Tavira, projecto que já foi aprovado em estudo 

prévio, permitindo não só o fecho do circuito de transporte de electricidade em muito alta tensão 

na região do Algarve como, depois, o estabelecimento de uma ligação com a rede eléctrica 

espanhola, pelo sotavento algarvio.” 
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Parecer de um conjunto de cidadãos – Antecedentes do projecto 

Um conjunto de cidadãos questiona o motivo pelo qual um projecto já aprovado, e em execução, 

é colocado novamente em consulta pública. A CA refere que a secção 2.3 Antecedentes aborda 

os antecedentes do projecto em avaliação, apresentando os fundamentos para o actual 

procedimento de AIA. 

 

Parecer dos cidadãos Wendy Ormsby e Ivan Marshall - Casa Queimada e Vale Fuzeiros 

No parecer apresentado pelos cidadãos Wendy Ormsby e Ivan Marshall, é referido que 

concordam com o traçado da linha agora em avaliação, por considerarem ter menos impactes 

nas zonas de Casa Queimada e Vale Fuzeiros. 

 

Parecer de autarquias e cidadãos - Alvo de contestação nos troços entre os apoios 56/55 e 63/62 e entre 

os apoios 70/71 e 75/76  

O projecto da linha de alta tensão em avaliação foi alvo de contestação nos troços entre os 

apoios 56/55 e 63/62 e entre os apoios 70/71 e 75/76. 

Traçado entre os Apoios AP56/55 e AP63/62 

No que se refere ao troço entre os apoios AP56/55 a AP63/62, face à discordância com o traçado 

em avaliação, foi solicitada a sua alteração do traçado, de forma a ficar de acordo com 

apresentado no EIA sujeito a procedimento de AIA em 2009 (AIA n.º1987), i.e., deslocar o 

traçado para sul. 

Esta alteração do projecto é apoiada pela Câmara Municipal de Silves, Junta de Freguesia de S. 

Bartolomeu de Messines, um conjunto de cidadãos: Adalberto Resende, António Mascarenhas, 

Fernando A. Gonçalves Jesus, Fernando G. Correia, Walter Wansant, a empresa Funcho Village 

– Empreendimentos Turísticos, Lda, e a Associação Viver Serra, entidade gestora da ZIF – Zona 

de Intervenção Florestal do Arade e ainda pelos subscritores das duas petições apresentadas 

com respectivamente 149 e 183 assinaturas. 

A fundamentação para este pedido de alteração do traçado prende-se com proximidade da linha 

à UOPG2 - Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 do POAFA – Plano de Ordenamento 

das Albufeiras do Funcho e do Arade e às habitações (três) e investimentos socioeconómicos 

previstos, nomeadamente o núcleo turístico, em fase de pedido de viabilidade de construção de 

um hotel na aldeia do Funcho de Diante. 

A linha tal como está prevista no projecto em avaliação poderá vir a inviabilizar o investimento 

turístico acima referido, perdendo-se os empregos directos e indirectos que iria potenciar. 

Criticam o facto da análise do ruído, qualidade visual da paisagem, capacidade de absorção 

visual, sensibilidade da paisagem não terem tido em conta a localização do núcleo turístico. 

É ainda questionado o valor dado ao lince e o atribuído ao ser humano em termos de 

condicionantes ao projecto. Um cidadão chama mesma a atenção para o facto de se estar a criar 

um clima anti-lince. 

Relativamente a este assunto, a CA refere que o seu parecer vai de encontro a esta posição, na 

medida em que condiciona a viabilidade do projecto a um reajuste de traçado para sul, nas zonas 

entre os apoios AP56/55 e AP61/60. Salienta-se que este reajuste de traçado deve assegurar a 

salvaguarda da UOPG2 e os efeitos negativos na paisagem, e deve ser harmonizada com a 

questão do Lince Ibérico. 

No que respeita às questões do ruído, a CA reporta para as Notas Técnicas para a Avaliação de 

Ruído em Estudos de Impacte Ambiental de Linhas de Muito Alta Tensão emanadas da Divisão 

de Ar e Ruído da Agência Portuguesa do Ambiente: Face ao estabelecido no Regulamento Geral 
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do Ruído e à ordem de grandeza do ruído produzido por uma Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) 

apenas se estima a ocorrência de impactes negativos quando simultaneamente: 

 a LMAT for de 220 ou 400 kV; 

 existirem receptores sensíveis (habitações, escolas, hospitais ou espaços de lazer) a 

menos de 50m da LAT; 

 o ruído da situação inicial / de referência for baixo, da ordem dos 40 dB(A) ou inferior. 

Neste caso, embora uma das linhas seja de 400kV e o ruído da situação inicial seja 

provavelmente inferior a 40 dB(A) (o EIA refere para o local de medição 1, cujas fontes sonoras 

são naturais, e que se podem equiparar à zona do Funcho de Diante, medições de 40dB(A) 

diurnos, 38 dB(A) ao entardecer e 42 dB(A) no período nocturno) o futuro núcleo turístico fica, 

segundo cartografia, a cerca de 200 m da linha na sua proposta actual, pelo que não se prevê a 

ocorrência de impactes negativos. Além disso, considerando o reajuste do traçado para sul, 

aumentará a distância entre o núcleo turístico e a linha. 

 

Traçado entre os Apoios AP70/71 e AP75/76 

De acordo com os contributos recebidos, o traçado entre os apoios AP70/71 e AP75/76, não 

respeita as áreas habitacionais do Monte da Madeira, Monte das Almas, Vale da Iria, Pedralva e 

Charrua. 

A Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines critica o facto de não se terem envolvido as 

populações na definição das alternativas. Esta posição é subscrita pela Junta de Freguesia de S. 

Bartolomeu de Messines e por um conjunto de 14 cidadãos: James Stuart Greenwood, Maria 

Alice Martins Simões Teixeira e Vítor Manuel Guerreiro dos Santos, proprietários de prédios 

designados por Monte da Madeira; João Manuel Correia Martins e Anabela Alves Vargas Correia 

Martins, Nelza Maria Alves Vargas Florêncio, Artur Manuel Barbosa Alves, Stela Maria Alves 

Vargas Florêncio Tavares, Marcelino Bessa Tavares, Paulo José Capela Florêncio Vargas, Maria 

Alexandra Trovisco Aires Vargas e Rui Miguel Capela Florêncio Vargas, proprietários de prédios 

no Monte das Almas; José Vargas proprietário de prédio urbano no Vale da Iria e Pedralva e 

Maria José Alves Romão proprietária de prédios no lugar da Charrua. 

Reiteram os pedidos de alteração (apresentados na Tabela 4.1 que se segue) de apoios 

efectuados no âmbito da anterior CP, respeitante ao anterior procedimento de AIA n.º 1987, dado 

que esta zona do traçado não sofreu alterações (anexando cópia do parecer então enviado à 

APA). 

Tabela 4.1 – Pedidos de alteração da localização dos apoios, efectuados no âmbito da 

anterior CP (respeitante ao anterior procedimento de AIA n.º 1987) 

 
Nº do Apoio 

 
Ajuste solicitado Motivo Pedido por 

 
AP65/64, AP64/63 e 

AP63/62 

 Apoio AP66/65: Desvio dos 
apoios das cotas 235, 240, 252 
para a cota 240 ficando 
sensivelmente à mesma distância 
de 800 m do apoio AP65/64 

 Entre os apoios AP65/64 e 
AP62/61 há dois apoios. Propõe 
que passe a existir apenas um 
apoio à cota 192, distando 800 m 
da nova localização do apoio 
66/65 e a 500 m do apoio 
AP62/61 

 

 Impacte visual 

 
Maria Cabrita Martins e 

Outros 

AP71/70 
 Deslocação aproximadamente 

300 m para Norte 
 Proximidade a habitações 

 

Vítor Guerreiro dos Santos 
e outros 

AP71/70 e AP72/71  Deslocação dos apoios AP71/70 e  Optimização do uso agrícola João Martins 
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Nº do Apoio 

 
Ajuste solicitado Motivo Pedido por 

AP72/71 aproximadamente 400 m 
para norte 

existente. 

 Salvaguarda de ponto de 
água de apoio ao combate a 
incêndios florestais. 

 Proximidade habitações 
Monte das Almas. 

72/71, 73/72 e 74/73 

 Apoios AP72/71 e AP73/72 cerca 
de 400m para Norte 

 Apoio AP74/73 para Sul 
 

 Proximidade a habitação 
(Pedra Alva). 

José Vargas 

75/74 e 76/75  Deslocação dos apoios para Sul  Proximidade a habitação Maria José Romão 

 

A fundamentação para estes pedidos baseia-se no facto de não serem respeitadas as áreas 

habitacionais do Monte da Madeira, Monte das Almas, Vale de Iria, Pedralva e Charrua, nem se 

ter previsto traçado alternativo para este troço da linha. A implantação da linha motivará, segundo 

os pareceres recebidos no âmbito da CP, a desvalorização das habitações e prédios rústicos e 

provocará impactes ambientais. Os proprietários do Monte das Almas referem ainda que este 

traçado implicará o corte de pinheiros resultantes duma intervenção florestal realizada entre 1987 

e 2003, co-financiado a em parte pelo Ministério da Agricultura / Direcção Geral de Florestas, 

sendo ainda impeditivo da utilização de barragens integradas no Plano Nacional de Combate a 

Incêndios.  

No que respeita às distâncias das habitações, factor principal que serviu de base ao solicitado 

pelos participantes que se manifestaram no âmbito da CP, a CA refere que, da apreciação da 

cartografia apresentada no EIA, as edificações situam-se a cerca de 240 m (Monte da Madeira); 

400 m (Monte das Almas); 230 m (Pedras Alvas); e, 100 m (Charrua). 

No que respeita ao corte de pinheiros, a AFN foi contactada na sua qualidade de entidade 

externa à CA, sendo o seu parecer favorável, condicionado a um conjunto de medidas e 

condicionantes legais, nomeadamente, relativas a corte de pinheiros e azinheiras. 

Os participantes salientam ainda o facto do parecer negativo da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (ANPC) não ter sido tido em consideração. A CA refere que ANPC embora 

convidada a participar na CP não enviou nenhum parecer. Ainda relativamente a este assunto, a 

CA refere que de acordo com Anexo 3.1 do EIA (contactos efectuados no âmbito do EIA) foi 

recebido um ofício da ANPC no qual se refere: 

“ … Informa-se que da intersecção do corredor proposto com o levantamento de pontos de água 

existente, utilizados por helicópteros nas operações de combate a incêndios florestais, resultou a 

interferência com 15 pontos de água … três deles classificados tendo bom acesso para meios 

aéreos, dos quais dois são barragens de grandes dimensões (Arade e Funcho). Os restantes 

pontos de água ainda não foram classificados pelo respectivo Gabinete Técnico Florestal. 

Neste sentido, considera-se que deverá ser alterado o traçado da linha ou propostas medidas de 

mitigação que compensem a perda de operacionalidade destes pontos de água, como sejam a 

construção de novos, em local próximo a estes e de acordo com a Portaria nº133/2007, de 26 de 

Janeiro.” 

Segundo o EIA, a linha não intercepta nenhum dos pontos de água assinalados na carta situados 

entre o Monte da Madeira e as Pedras Alvas. O EIA não refere na carta de condicionantes 

nenhuma área de protecção a estes pontos de água, não sendo possível avaliar da interferência 

da infra-estrutura com os mesmos. 

Sobre este assunto, a CA solicita, caso se verifiquem interferências da linha com a área de 

protecção dos pontos de água, que o traçado da linha da linha seja pontualmente reajustado ou, 

que sejam propostas medidas de mitigação que compensem a perda de operacionalidade destes 
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pontos de água, como sejam a construção de novos, em local próximo a estes e de acordo com a 

Portaria nº133/2007, de 26 de Janeiro. 

 

Aspectos relativos ao procedimento de AIA 

Nos pareceres apresentados no âmbito desta CP, foram igualmente criticados aspectos relativos 

aos procedimentos e aos documentos entregues para avaliação.  

 

Movimento Nacional contra a Alta Tensão em Zonas Habitadas 

O Movimento Nacional contra a Alta Tensão em Zonas Habitadas solicita ser notificado da 

abertura de consultas públicas, informa que na sua opinião as linhas devem situar-se a mais de 

200 metros de qualquer habitação e tece um conjunto de críticas ao projecto e à documentação 

disponibilizada para consulta. Assim, critica: 

 o facto de não ser em propostas alternativas para o transporte de energia, 

nomeadamente, o enterramento dos cabos; 

 o RNT, por não indicar as distâncias efectivas entre as linhas e as habitações; 

 a colocação de apoios em leito de cheia; e, 

 o facto de não se especificarem logo outras medidas para prevenir a colisão das aves 

com as linhas. Se elas existem devem ser imediatamente implementadas em vez de se 

aguardar por resultados de verificações (monitorizações).  

Relativamente aos quatro pontos focados pelo Movimento Nacional contra a Alta Tensão em 

Zonas Habitadas, a CA reporta para o exposto no RNT, referindo que apesar de não estarem 

especificadas as distâncias às edificações o RNT menciona não haver “…qualquer passagem da 

linha sobre edifícios, sejam de habitação ou de outros usos”. 

No que se refere à colocação de apoios em leito de cheia, este aspecto foi avaliado no âmbito do 

parecer relativo aos recursos hídricos (secção 3.4), salientando-se a condicionante imposta pela 

ARH (entidade competente) que diz respeito à recolocação do apoio 75/74 para além dos 50 

metros ao plano de água da albufeira do Funcho.  

Quanto ao aspecto sobre a colisão das aves com as linhas, a CA reporta para a secção 3.7 

Ecologia, e Anexo 3 ao presente parecer onde estão especificadas as medidas a implementar 

para minimizar potenciais impactes negativos sobre os factores ecológicos. 

 

Pareceres de cidadãos 

Um conjunto de cidadãos manifesta o seu desagrado pela forma como foi conduzido o processo 

do traçado alternativo da linha de alta tensão na área das barragens do Funcho e do Arade. 

Referem que desde o início de 2009 têm sido desenvolvidos esforços junto da Junta de 

Freguesia de S. Bartolomeu de Messines, da Câmara Municipal de Silves, REN – Rede Eléctrica 

Nacional e Ministério do Ambiente, no sentido de corrigir esta situação. Consideram não fazer 

sentido não ouvir os habitantes afectados quando estes propõem alternativas. 

Salientam que na anterior CP foram impedidos pela Câmara Municipal de participar na reunião 

agendada pela APA, no dia 21/02/2009.  

A CA refere que as reclamações apresentadas na anterior CP foram integradas no respectivo 

relatório da CP relativo ao procedimento de AIA que foi encerrado. As questões colocadas no 

âmbito do actual procedimento de AIA estão reflectidas no presente parecer e respectivo relatório 

da CP. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2203) 

Ref. Documento:REL-CA-LAT-AIA2203.docx 

6 Jul. 10 

 

Linha Portimão - Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV  

Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 76 

(Projecto de Execução) 

34 / 41 
 

 

Condicionantes, recomendações e medidas propostas no âmbito da CP 

Apresentam-se de seguida as condicionantes, recomendações e medidas de minimização 

propostas por várias entidades, no âmbito do procedimento CP. 

 Condicionante - ANA, Aeroportos de Portugal  

 Sinalizar / balizar os elementos constituintes da linha que se enquadrem na 

caracterização de “obstáculos à navegação aérea” da Circular de Informação Aeronáutica 

nº 10/03, de 6 de Maio, particularmente elementos que cruzem ou venham a situar-se em 

área “non aedificandi” das auto-estradas, IP’s e IC’s. 

 Reforçar balizagem atendendo ao cruzamento das albufeiras e cursos de água que 

servem as barragens – face à previsível utilização de aeronaves em situações de 

combate a incêndios florestais. 

 Estabelecer um programa de monitorização e manutenção das balizagens assegurando o 

seu bom estado e funcionamento ininterrupto. 

Não obstante a necessidade de incluir a condicionante exposta pela ANA, a CA refere que, 

segundo o EIA, o projecto prevê a balizagem diurna e nocturna nos vãos (ver Tabela 2.2 – 

Sinalização para a aeronáutica (Fonte: EIA), na secção 2.1.2 Caracterização do Projecto do 

presente parecer. 

 Recomendação - ANA, Aeroportos de Portugal  

 Consultar a Força Aérea e a Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

O EMFA foi consultado no âmbito do procedimento de CP tendo informado que a área de 

implantação do projecto não se encontra abrangida por qualquer servidão de unidades afectas à 

Força Aérea. 

A ANPC foi convidada a participar na CP (através de ofícios remetidos para a sede, em 

Carnaxide, e para o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro) não tendo sido 

recebido nenhum parecer/comentário. 

  Medidas de Minimização - Câmara Municipal de SilvesSalvaguardar a concertação 

com os proprietários moradores e/interessados para que, em sede de implantação, seja 

aferida a melhor localização dos apoios contestados. 

 Garantir o acompanhamento arqueológico durante a colocação dos apoios, por parte de 

um arqueólogo da Câmara, da implantação dos apoios mais próximos da Herdade de 

Santa Ana /Ermida face à sensibilidade arqueológica da área, apenas com vista a 

garantir a recuperação de algum espólio móvel eventualmente existente. 

 

Medidas de Minimização - Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines 

 Salvaguardar as actividades económicas da freguesia ligadas essencialmente à floresta, 

à agricultura e ao turismo de interior. 

 

Medidas de minimização - Cidadão 

 Utilizar postes mais pequenos como os existentes na linha Ourique /Tunes, a 150kV e 

Sines / Portimão, a 400 kV, para minimizar o impacte visual da linha. 
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5. Conclusão  
Foram avaliados os impactes ambientais da proposta de projecto da Linha Portimão - Tunes 

Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV, Traçado Alternativo na Zona das Barragens do 

Funcho e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 76. 

Para os vários factores ambientais, foram analisados conjuntos de medidas e planos que possam 

minimizar os impactes negativos e/ou potenciar os impactes positivos do projecto. 

A linha dupla Portimão/Tunes Norte e Portimão/Tunes 3, a 400/150 kV, foi já objecto de um 

procedimento de AIA, que culminou com a emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) favorável condicionada, em 10 de Novembro de 2006. 

O projecto foi licenciado pela DGEG e foi iniciada a sua construção no terreno, tendo então 

surgido a contestação na zona de Vale Fuzeiros em relação ao traçado aprovado, alegando-se 

que a presença da linha poderia constituir um factor de risco agravado para a população 

residente, iria inviabilizar alguns empreendimentos turísticos existentes ou expectáveis e iria 

originar impactes significativos sobre um conjunto de elementos do património cultural na 

vizinhança, que estavam a ser objecto de valorização pela Câmara Municipal de Silves. 

Essa situação levou à suspensão das obras de construção da linha na área envolvente às 

povoações de Vale Fuzeiros e de Amorosa e, posteriormente, à decisão de realização de um 

estudo sobre um traçado alternativo nesta zona, com a designação “Alternativa de traçado na 

envolvente de Vale Fuzeiros”. Esta alternativa parcial de traçado foi igualmente submetida a 

avaliação ambiental, através de uma Nota Técnica, tendo sido aprovada em 27 de Dezembro de 

2007, através da alteração parcial da DIA anteriormente emitida sobre o projecto. 

Ainda assim, este traçado alternativo foi considerado localmente como não sendo totalmente 

satisfatório, por manter a linha eléctrica na proximidade de dois núcleos considerados sensíveis 

pela sua ocupação edificada, a zona da Baralha, junto à albufeira do Arade, e a zona da Bica 

Alta/Bica Baixa, a Sul da albufeira do Funcho, próximo a S. Bartolomeu de Messines. 

Deste modo foi estudada pela REN, SA uma nova alternativa parcial de traçado, na envolvente 

das albufeiras do Funcho e do Arade, tomando como referência uma proposta apresentada pela 

Câmara Municipal de Silves, que afasta o traçado, nesta zona, das áreas consideradas mais 

sensíveis pela sua ocupação edificada, remetendo a linha eléctrica para junto das albufeiras do 

Funcho e do Arade, em áreas predominantemente de matos e floresta e com uma orografia 

acentuada, ainda que parcialmente no interior do Sítio de Interesse Comunitário integrante da 

Rede Natura 2000 de Monchique e na Zona de Protecção Especial para a avifauna de 

Monchique, recentemente instituída. 

O traçado agora apresentado para novo procedimento de AIA (actual AIA n.º 2203) permite a 

definição de uma solução que conjuga genericamente a proposta apresentada pela Câmara 

Municipal de Silves, designada “linha da vida”, e que foi objecto de procedimento de AIA (AIA n.º 

1987, que a pedido do proponente foi encerrado), com um novo traçado na zona entre os apoios 

AP56/55 e AP62/61, na proximidade da UOPG 2. 

O projecto, enquanto parte integrante das linhas Portimão/Tunes Norte e Portimão/Tunes 3, a 

400/150 kV, irá permitir o reforço das condições de segurança e da qualidade do serviço de 

alimentação de energia eléctrica no Algarve, região actualmente bastante deficitária em termos 

de infra-estruturas de transporte de energia eléctrica em muito alta tensão e que apresenta taxas 

elevadas de crescimento anual de consumos. 

O estabelecimento destas ligações tem como objectivo reforçar o abastecimento da Subestação 

de Tunes através da ligação do terno a 150 kV com origem na Subestação de Portimão, 

utilizando para tal o troço final da actual linha Ourique/Tunes, que passará para linha dupla a 150 

kV, mas também, no que respeita ao terno de 400 kV da linha Portimão/Tunes Norte, 
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proporcionar a ligação a uma futura subestação a construir no concelho de Tavira, permitindo não 

só o fecho do circuito de transporte de electricidade em muito alta tensão na região algarvia, 

como o estabelecimento de uma ligação com a rede eléctrica espanhola. 

A área de implantação do traçado em estudo tem características predominantemente rurais, 

desenvolvendo-se por terrenos de matos e floresta, com orografia acentuada, afastada de 

povoações e de pontos de maior concentração humana, predominando as formações arbustivas 

naturais e manchas de floresta plantada. Da análise específica elaborada, verifica-se que o 

traçado permite resolver a anterior contestação das populações na proximidade de dois núcleos 

considerados sensíveis pela sua ocupação edificada, nomeadamente a zona da Baralha, junto à 

albufeira do Arade, e a zona da Bica Alta/Bica Baixa, a Sul da albufeira do Funcho, próximo a S. 

Bartolomeu de Messines. 

No entanto, o traçado agora em estudo origina conflitos e impactes negativos na zona entre os 

apoios AP56/55 e AP61/60, relacionados com a proximidade à UOPG2 e povoação Funcho de 

Diante. Destacam-se de seguida os principais aspectos para os factores ambientais relevantes 

que serviram de base à decisão da CA sobre o traçado da Linha Portimão - Tunes Norte / 

Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV, Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do 

Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 76. 

Ordenamento do Território 

Dada a intervenção pontual no território, cuja afectação de solo se irá restringir às áreas de 

implantação dos apoios, não são esperados impactes acentuados e significativos na área afecta 

ao projecto, a nível de Ordenamento do Território, excepção feita quanto à proximidade 

relativamente à UOPG2 do Núcleo Turístico do Funcho de Diante, pelo que o projecto deve ficar 

condicionado a um ajustamento do traçado para sul nos sectores correspondentes 

(nomeadamente entre os apoios AP56/55 e AP61/60). Este ajuste de traçado deve assegurar a 

salvaguarda da UOPG2 e os efeitos negativos na paisagem, e deve ser harmonizada com a 

questão do Lince Ibérico, i.e. deve manter a distância de 1000 m das instalações do CNRLI. 

Socio-Economia / Paisagem 

A implantação da linha terá efeitos de reduzida magnitude na atractividade das áreas agrícolas, 

de empreendimentos turísticos, excepção feita quanto à proximidade relativamente à UOPG2 

(Núcleo Turístico do Funcho de Diante). Assim de modo a minimizar os efeitos negativos sobre a 

UOPG2, e tendo também em consideração a contestação do público (expressa na secção 

4. Consulta Pública) deve ser adoptado um ajustamento do traçado no troço entre os apoios 

AP56/55 a AP61/60 para sul. A fundamentação para este pedido de ajuste do traçado no âmbito 

da CP, prende-se com proximidade da linha à UOPG2 e às habitações (três) e investimentos 

socioeconómicos previstos, nomeadamente o núcleo turístico, em fase de pedido de viabilidade 

de construção de um hotel na aldeia do Funcho de Diante. A linha tal como está prevista no 

projecto em avaliação poderá vir a inviabilizar o investimento turístico acima referido,, perdendo-

se os empregos directos e indirectos que iria potenciar. 

Assim, e considerando-se alteração/ajustamento do traçado na zona da UOPG2, os impactes 

sociais ocorrem pontualmente e de forma localizada, sendo dificilmente minimizáveis, de 

magnitude reduzida e reversíveis, e pouco significativos. 

Sistemas Ecológicos 

Praticamente todo o traçado se desenvolve na proximidade da albufeira do Arade e da albufeira 

do Funcho criadas no Rio Arade e que são contíguas, sendo estes planos de água observáveis 

ao longo de quase todo o traçado. Tal como referido, parte do traçado em estudo inscreve-se em 

áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da natureza, cujos limites são praticamente 

coincidentes nesta zona, designadamente no SIC integrante da Rede Natura 2000 de Monchique 

e na ZPE para a Avifauna de Monchique. 

Há ainda a considerar uma IBA (área de especial importância para as aves), que tem uma 

delimitação que ultrapassa significativamente os limites da ZPE Monchique, e onde ocorrem 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2203) 

Ref. Documento:REL-CA-LAT-AIA2203.docx 

6 Jul. 10 

 

Linha Portimão - Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV  

Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 76 

(Projecto de Execução) 

37 / 41 
 

 

valores de grande importância, sendo de destacar a proximidade dos territórios da águia de 

Bonelli de Funcho e de Brincadoiros, espécie com estatuto de conservação prioritária (Anexo I da 

Directiva Aves). 

Ainda da análise efectuada, conclui-se que o traçado agora em estudo é o que apresenta, do 

ponto de vista da conservação dos valores naturais, os impactes negativos mais significativos, 

em particular sobre a espécie Hieraaetus fasciatus (águia de Bonelli), espécie que presentemente 

detém um estatuto de conservação desfavorável, e para a qual a legislação em vigor define um 

elevado grau de protecção.  

Não obstante, salienta-se que o impacte das linhas eléctricas sobre a águia de Bonelli, deve-se 

essencialmente a electrocussão. No âmbito de estudos nacionais sobre linhas eléctricas, têm 

vindo a ser demonstrada uma susceptibilidade reduzida desta espécie à mortalidade por colisão 

(veja-se p.e. o "Estudo sobre o Impacto das Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão na Avifauna 

em Portugal RELATÓRIO TÉCNICO FINAL", que em 575 aves que morreram por colisão em 

LMAT, não se detectou qualquer águia de Bonelli, ou os estudos " Monitorização e Minimização 

dos Impactes das Linhas Eléctricas Aéreas de Alta e Média Tensão e a Avifauna (Protocolo 

Avifauna I e Ii)", em que se detectaram, neste caso em linhas de Média e Alta Tensão, um total 

de 11 águias de Bonelli mortas, das quais 10 por electrocussão). Ainda que sendo o impacte por 

electrocussão bastante relevante, importa salientar que a tipologia de apoios em LMAT não 

permite a ocorrência de episódios de electrocussão. Será no entanto de salientar, no entanto, o 

efeito de exclusão que provocará as infra-estruturas sobre actuais áreas de caça e de nidificação 

(com destaque para os sobreirais). 

Considera-se assim a viabilidade do projecto, devendo no entanto ser previstas medidas de 

sobre-compensação, potenciando acções de gestão na ZPE de Monchique (com destaque para a 

Serra de Silves), no sentido da criação de áreas de sementeira, realização de desmatações 

controladas e criação de abrigos para coelho. No seu conjunto, estas acções devem permitir 

diversificar o habitat existente e potenciar espécies presa em territórios conhecidos da espécie. 

Deverão ser também desenvolvidas acções de fomento de novos locais de nidificação e da sua 

protecção ao nível da defesa contra incêndios. Este conjunto de acções deverá ser desenvolvido 

durante o período de exploração da linha. A definição das áreas objecto de actuação deverá 

reflectir as áreas que são afectadas pelo Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho 

e do Arade, relativas a territórios conhecidos de Águia de Bonelli e a habitat potencial para 

nidificação (identificado no relatório). Estas acções deverão ser coerentes e complementares com 

outras acções já em curso no âmbito das medidas de compensação em curso, e deverão ser 

adoptadas as recomendações decorrentes do projecto “LIFE – BONELLI – Conservação de 

populações arborícolas de águia de Bonelli em Portugal”. Estas medidas de compensação 

deverão ser previamente enquadradas num plano de gestão para a espécie na área de afectação 

do presente projecto. 

Pareceres da Entidades Externas à CA 

A AFN emite parecer favorável, identifica contudo o conjunto de condicionantes legais relativo ao 

corte de sobreiros e azinheiras, estando sujeito a autorização da AFN. Salienta que a autorização 

a ser concedida, deverá considerar medidas compensatórias, que poderão ser efectuadas em 

área sob gestão da AFN. Reporta ainda para a legislação no que se refere à manutenção da linha 

durante a fase de exploração a qual deve considerar medidas e acções a desenvolver no âmbito 

do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios (DL n.º 17/2009, 

14.01). Refere ainda que a execução dos trabalhos relativos à instalação da linha deverá ser 

planeada de forma a reduzir ao mínimo indispensável o corte de arvoredo, preservando 

exemplares de sobreiros e azinheiras, bem como áreas de ocupação florestal. 

O LNEG, relativamente aos recursos geológicos e hidrogeológicos, refere que embora o EIA 

apresente algumas lacunas no que respeita à caracterização da situação de referência, a 

avaliação dos impactes foram devidamente considerados, classificados pouco significativos, não 

havendo aspectos impeditivos à implementação do projecto desde que aplicadas as medidas de 

minimização. 
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No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, o LNEG refere que, não obstante a 

superficialidade da caracterização hidrogeológica das formações xisto-grauváquicas afectadas, a 

tipologia da infra-estrutura em causa e reduzida importância regional do sistema aquífero, permite 

antever que não irão ser originados impactes relevantes ao nível deste factor. Confirma aquela 

entidade a inexistência de ocorrências termais, concessões de água mineral ou águas de 

nascente e que o abastecimento público das povoações das freguesias atravessadas provém da 

água superficial do sistema Arade/Funcho. Refere ainda que entre os apoios AP72/71 e AP79, 

nos vales do rio Arade e da ribeira do Gavião, foram identificadas captações de água subterrânea 

e pequenas charcas para uso agrícola. No entanto, salienta que nenhum dos apoios afecta 

directamente estes pontos de água. Alerta para o facto de não ter sido identificada a localização 

das origens de água subterrânea, tornando difícil a avaliação do impacte das escavações e 

abertura de acessos na qualidade da água, nos casos em que eventualmente se situem próximo 

dos locais a intervencionar. Conclui contudo que a previsão de ausência de impactes nas águas 

subterrâneas é coerente com o enquadramento hidrogeológico. 

A DGADR nada tem a opor ao projecto, referindo que o projecto não tem interferências com 

estudos, projectos ou acções da sua área de competência. 

A Águas do Algarve, do Grupo Águas de Portugal pronuncia-se sobre a localização da linha face 

à sua proximidade ao CNRLI. Refere que o traçado dá resposta às exigências de não 

perturbação necessárias, na medida em que assegura a distância mínima de 1 km ao CNRLI. 

 

Síntese conclusiva 

Em suma, a avaliação efectuada permitiu concluir que o projecto provoca, a nível geral, impactes 

negativos locais e significativos, ao nível da fase de construção, alguns de carácter temporário e 

reversível, outros de carácter permanente, estendendo-se à fase de exploração. 

O projecto comporta também uma serie de efeitos positivos. Entre os impactes ambientais 

positivos, verifica-se que a necessidade do projecto prende-se essencialmente com o reforço das 

condições de segurança e da qualidade do serviço de alimentação de energia eléctrica no 

Algarve, região actualmente bastante deficitária em termos de infra-estruturas de transporte de 

energia eléctrica em muito alta tensão e que apresenta taxas elevadas de crescimento anual de 

consumos. Além disso, o projecto constitui parte integrante das linhas Portimão/Tunes Norte e 

Portimão/Tunes 3, a 400/150 kV, o que permitirá o fecho do circuito de transporte de electricidade 

em muito alta tensão na região algarvia, como o estabelecimento de uma ligação com a rede 

eléctrica espanhola. 

Da análise conjunta dos impactes do projecto, e de modo a poder amenizar os impactes 

negativos identificados para os factores ambientais relevantes, nomeadamente, o ordenamento 

do território, a paisagem, a socioeconomia e sistemas ecológicos, a CA emite parecer favorável 

ao traçado da Linha Portimão - Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV, Traçado 

Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do Arade, entre o Apoio 42/41 e os Apoios 78 e 

76, desde que contemple as condicionantes expostas no Anexo 3 do presente parecer, 

destacando-se de seguida as enumeradas nos pontos que se seguem: 

 proceder a um reajuste de traçado da linha para sul entre os apoios AP56/55 e AP61/60. 

Este ajuste de traçado deve assegurar a salvaguarda dos efeitos negativos sobre a 

paisagem e sobre a UOPG2 e, simultaneamente manter a distância de 1000 m das 

instalações do CNRLI; 

 implementar as medidas e condicionantes legais, nomeadamente, relativas a corte de 

pinheiros e azinheiras, segundo o parecer da AFN; e, 

 proceder à alteração pontual do traçado da linha ou propor medidas de mitigação que 

compensem a perda de operacionalidade dos pontos de água utilizados por helicópteros 

nas operações de combate a incêndios florestais, como sejam a construção de novos, 

em local próximo a estes e de acordo com a legislação em vigor. As medidas de 
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minimização a adoptar devem ter a concordância da entidade competente, como sejam a 

ANPC. 

Devem ainda ser concretizados, as medidas de minimização e compensação, bem como os 

programas de monitorização a desenvolver de acordo com as directrizes constantes do presente 

parecer (consignadas no Anexo 3), e respectivo cumprimento. 

O presente parecer não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 

autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades 

com competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões. 
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Anexo 1 

Pareceres Externos à CA 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P (LNEG) 

 Águas do Algarve 

 Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) 

 Autoridade Florestal Nacional (AFN) 
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ANEXO 3 - Condicionantes, Medidas de Minimização/Compensação e Planos de 
Monitorização 

Identificação 

Designação do Projecto: 

Linha Portimão - Tunes Norte / Portimão – Tunes 3, a 400 / 150kV 

Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do Arade, entre o Apoio 
42/41 e os Apoios 78 e 76 

Tipologia de Projecto: Anexo I, nº19 
Fase em que se encontra 

o Projecto: 
Projecto de Execução 

Localização: 
Distrito de Faro - Concelho de Silves - Freguesias de Silves e S. Bartolomeu de 
Messines 

Proponente: Rede Eléctrica Nacional, SA (REN, SA) 

Entidade licenciadora: Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 6 de Julho de 2010 
 
 

Condicionantes 

Gerais 

1. Proceder a um reajuste de traçado da linha para sul entre os apoios AP56/55 
e AP61/60. Este ajuste de traçado deve assegurar a salvaguarda dos efeitos 
negativos sobre a paisagem e sobre a Unidade Operativa de Planeamento e 
Gestão 2 (UOPG2) e, simultaneamente manter a distância de 1000 m das 
instalações do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI). 

2. Implementar as medidas e condicionantes legais, nomeadamente, relativas a 
corte de pinheiros e azinheiras, segundo o parecer da Autoridade de Florestal 
Nacional (AFN). 

3. Proceder ao reajuste pontual do traçado da linha ou propor medidas de 
mitigação que compensem a perda de operacionalidade dos pontos de água 
utilizados por helicópteros nas operações de combate a incêndios florestais, 
como sejam a construção de novos, em local próximo a estes e de acordo 
com a legislação em vigor. As medidas de minimização a adoptar devem ter 
a concordância das entidades competentes. 

4. Concretização, das medidas de minimização e compensação, bem como dos 
programas de monitorização a desenvolver de acordo com as directrizes 
constantes presente parecer, e respectivo cumprimento. 

5. O presente parecer não invalida a necessária obtenção de quaisquer outros 
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em 
vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas áreas 
sujeitas a condicionantes e servidões. 

Recursos Hídricos 

6. O início dos trabalhos deve ficar condicionado à emissão do título de 
utilização dos recursos hídricos, previsto na Lei n.º 58/2004, de 29 de 
Dezembro. 

7. Proceder à recolocação do apoio 75/74 para além dos 50 metros ao plano de 
água da Albufeira do Funcho. 

Ana – Aeroportos de Portugal 

8. Sinalizar / balizar os elementos constituintes da linha que se enquadrem na 
caracterização de “obstáculos à navegação aérea” da Circular de Informação 
Aeronáutica nº 10/03, de 6 de Maio, particularmente elementos que cruzem 
ou venham a situar-se em área “non aedificandi” das auto-estradas, IP’s e 
IC’s. 
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9. Reforçar balizagem atendendo ao cruzamento das albufeiras e cursos de 
água que servem as barragens – face à previsível utilização de aeronaves 
em situações de combate a incêndios florestais. 

10. Estabelecer um programa de monitorização e manutenção das balizagens 
assegurando o seu bom estado e funcionamento ininterrupto. 

 
 

Medidas de Minimização 

Fase prévia à obra 

Gerais 

1. Cumprir as seguintes “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, n. 1, 2 e 3, constantes do 
documento da APA. 

2. Inclusão no Caderno de Encargos das medidas de minimização específicas para a fase de obra, e definidas 
no plano de acompanhamento ambiental para a obra. 

3. O planeamento e execução das obras nas áreas do perímetro florestal devem ter a participação e 
acompanhamento da Autoridade Florestal Nacional. 

4. Definir um calendário de obra e divulgar esse calendário dos trabalhos junto das populações locais, através 
da sua comunicação às autarquias locais (Câmara Municipal de Silves e Juntas de Freguesia de S. 
Bartolomeu de Messines e de Silves), indicando os locais da obra e a eventual afectação temporária de 
acessos e circulações (medida APA 1). 

5. Disponibilizar um contacto telefónico equipado com atendedor de chamadas, a funcionar durante todo o 
período de obras, para atendimento de pedidos de esclarecimento, sugestões e reclamações; os contactos 
efectuados deverão ter o tratamento adequado incluindo, quando justificado, o encontro pessoal para 
resolução das situações em causa (medida APA 2). 

6. Realizar acções de formação e sensibilização ambiental dirigidas aos trabalhadores e encarregados 
envolvidos, relativamente às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 
minimização a aplicar (medida APA 3). 

7. Cumprimento atempado dos pedidos de utilização de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional – RAN 
(apoios AP 77/76, AP78/77 e AP79/78) e localizados na Reserva Ecológica Nacional (REN), colocados no 
interior da faixa de protecção das albufeiras (apoios AP59/58, 67/66, 68/67, 69/68, 76/75, 77/76 e 78/77) e 
em zona ameaçada por cheias (apoio AP79/78); também os apoios colocados em áreas com risco de erosão 
hídrica do solo (apoios AP43/42, 44/43, 45/44, 46/45, 47/46, 48/47, 49/48, 53/52, 54/53, 55/54, 56/57, 57/56, 
58/57, 59/58, 60/59, 62/61, 63/62, 64/63, 65/64, 67/66, 68/67, 69/68, 71/70 e 73/72) implicam a sua 
comunicação prévia à entidade competente, a CCDR do Algarve. 

8. Definir o local, ou locais, de instalação de estaleiros, parques e áreas de depósito de terras e materiais, 
considerando que devem ser privilegiadas localizações em áreas já intervencionadas ou preparadas para 
esse efeito (áreas industriais, antigos estaleiros, pavilhões, etc.). Deve evitar a sua colocação em áreas de 
RAN, de REN, no interior das zonas de sensibilidade e valor ecológico delimitadas no POAFA, a menos de 
50 m de linhas de água, zonas húmidas, áreas com coberto vegetal bem conservado, a menos de 50 m de 
elementos patrimoniais, em áreas de montado ou sobreiral, na proximidade de miradouros e dos percursos 
turísticos e patrimoniais definidos na zona.  

Património 
9. Incluir no Caderno de Encargos/Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, todas as medidas referentes 

ao património, bem como uma Carta de Condicionantes, à escala de projecto, com a localização de todas as 
ocorrências. 

10. Interditar a instalação de estaleiros e parques de materiais em locais onde foram detectadas ocorrências 
patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida na medida anterior. 
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11. Realizar uma prospecção arqueológica das zonas destinadas a estaleiro, manchas de empréstimo e depósito 
de terras, bem como dos caminhos de acesso previstos, caso estes locais se encontrem fora das áreas já 
prospectadas ou em zonas que tivessem apresentado visibilidade reduzida ou nula. 

12. Proceder à sinalização e vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais referenciadas no estudo 
que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, bem como de todas aquelas que 
possam surgir durante os trabalhos de acompanhamento, de modo a evitar a passagem de maquinaria e 
pessoal afecto à obra. 

 

Fase de Construção 

Gerais 

1. Cumprir as “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, n. 7, 8, 9, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, constantes do documento da APA. 
2. Restringir as áreas afectadas temporariamente pela obra ao estritamente necessário para execução da obra. 
3. A abertura de novos acessos deve ser também minimizada, devendo os acessos criados ou melhorados ter 

o perfil mínimo indispensável para a circulação de equipamentos. 
4. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a 

manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão 
de ruído. 

5. Após conclusão da obra, todos os materiais sobrantes e impermeabilizantes devem ser totalmente removidos 
e as áreas usadas temporariamente devem ser limpas e regularizadas, para uma melhor recuperação da 
vegetação natural (quando aplicável). 

Instalação e operação de estaleiros e parques de materiais 

6. No caso de não vir a ser possível instalar os estaleiros em lotes ou pavilhões industriais, ou em terrenos já 
anteriormente utilizados para semelhantes fins, os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no 
interior da área de intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e 
com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Os estaleiros 
não devem ser implantados (medida APA 7): 

a. na proximidade de áreas urbanas (sempre que possível); 
b. em zonas de protecção do património cultural; 
c. a menos de 50m de linhas de água permanentes; 
d. onde seja necessário proceder à destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e 

paisagístico (nomeadamente sobreiros e azinheiras e em habitats classificados); 
e. a menos de 1000m do centro de reprodução do lince ibérico; 
f. em áreas do domínio hídrico; 
g. em terrenos integrados na RAN ou na REN; 
h. na vizinhança de espaços turísticos; e, 
i. nos locais de maior sensibilidade da paisagem. 

7. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a 
evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento (medida APA 8). 

8. No caso de os estaleiros e outras áreas de apoio à obra se instalarem em locais não previamente 
preparados para o efeito e que se situem fora da área já prospectada sistematicamente (corredor de 100m 
centrado no eixo do traçado), estes locais deverão ser objecto de prospecção arqueológica prévia à 
instalação. 

9. No armazenamento de produtos químicos e de resíduos no estado líquido, o adjudicatário deverá 
disponibilizar meios de contenção secundária (p.e. paletas retentoras) para o correcto armazenamento das 
substâncias utilizadas em obra (p.e. tintas, óleos, massas, diluentes, solventes), nos estaleiros e nas frentes 
de trabalhos. 

10. O manuseamento de produtos químicos deverá, sempre que aplicável, realizar-se sobre meios de contenção 
de derrames (p.e. aparadeiras, mantas absorventes). 

11. O adjudicatário da obra deverá prever e manter disponível um produto ou material absorvente adequado ao 
tipo de produtos manuseados e em quantidade suficiente para actuação em caso de emergência ambiental, 
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como seja o derrame no solo, nas redes de drenagem de águas pluviais ou nos cursos de água nos 
estaleiros e nas frentes de obra. 

12. Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos 
estaleiros. 

13. Os estaleiros e parques deverão dispor de equipamentos necessários para uma primeira intervenção no 
combate a incêndios. 

Desmatação, limpeza e decapagem de solos 

14. As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem 
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra (medida APA 9); 

15. Estas intervenções deverão ser feitas com equipamentos dotados de mecanismos de retenção de eventuais 
faíscas, para minimização de risco de incêndio. 

16. Igualmente com o objectivo de evitar a criação de potenciais focos de incêndio ou de propagação de fogo, o 
material lenhoso decorrente da abertura da faixa de protecção, que não seja estilhado e incorporado no solo, 
deve ser prontamente retirado e transportado a local adequado. 

17. Os produtos sobrantes da exploração florestal gerados na actividade de abertura da faixa, que não 
apresentem valor comercial, e o material vegetal proveniente da desmatação (caso ocorra no local de 
implantação dos apoios ou na abertura de acessos) deverão ser estilhados e espalhados no solo, 
aumentando a sua protecção contra a erosão e permitindo a reincorporação de nutrientes. 

18. Os acessos para a obra deverão ser feitos o máximo possível com aproveitamento de caminhos já 
existentes; a abertura de novos acessos ou a regularização dos existentes deverá ser feita de modo a 
minimizar a criação de taludes e a desmatação, procurando que tenham o perfil mínimo indispensável para a 
circulação dos equipamentos. 

Movimentação de terras 

19. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de acções sobre as mesmas áreas (medida APA 14). 

20. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a 
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e 
o transporte sólido (medida APA 15). 

21. Os trabalhos de movimentação de terras (abertura de acessos, terraplenagens, escavação de caboucos) 
deverão ser objecto de acompanhamento arqueológico permanente. 

22. Em situações eventuais onde, nas áreas de implantação dos apoios e de caminhos de acesso a criar, se 
reconheça existir vertentes geomorfologicamente instáveis ou solos com elevado risco de erosão, as 
movimentações de terras terão que ser limitadas ao mínimo indispensável e deverão ser criadas estruturas 
de consolidação; caso seja necessário abrir novos acessos estes deverão ser marginados por estruturas de 
consolidação e acompanhar, na medida do possível, as curvas de nível. 

23. No caso em que os apoios sejam implementados em zonas de declive acentuado (superior a 8%), proceder 
à drenagem periférica na área de trabalho, com valas superficiais, por forma a reduzir o escoamento sobre 
os locais onde as terras são remexidas. 

Construção e reabilitação de acessos 

24. Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 
consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações (medida APA 
24). 

25. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos ou em 
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local (medida APA 25). 

26. Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos 
planos de alteração à entidade competente, para autorização (medida APA 26). 

27. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra (medida APA 27). 

Circulação de veículos e máquinas 

28. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas, 
de forma a minimizar a emissão de poeiras (medida APA 29). 
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29. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras (medida APA 30). 

30. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 
possível (medida APA 31). 

31. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção (medida 
APA 32). 

32. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão 
de ruído (medida APA 33). 

33. Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se restringem ao 
período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor (medida APA 34). 

34. Nas circulações pelo interior de povoações deverá adoptar-se uma velocidade moderada, para maior 
segurança dos utentes das vias e para evitar emissões desnecessárias de poeiras e ruído. 

35. Limpeza regular de acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 
poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e de equipamentos da obra. 

36. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas 
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e ressuspensão de poeiras (medida APA 37). 

37. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente 
ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 
Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a 
utilização e manutenção desses dispositivos adequados (medida APA 38). 

38. Eventuais afectações rodoviárias com alteração das condições de circulação locais deverão ser 
comunicadas à Câmara Municipal de Silves. 

Protecção de valores naturais 

39. Caso se venha a verificar, durante a obra, a necessidade de derrube de espécimes de sobreiro ou azinheira, 
esse facto deverá ser comunicado à Autoridade Florestal Nacional (AFN), para obtenção da respectiva 
autorização. 

40. Efectuar a manutenção das linhas de água afectadas e descompactar os solos. 

Gestão de produtos, efluentes e resíduos na obra 

41. Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição deste projecto. 
42. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e 

em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais 
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos 
de linhas de água e zonas de máxima infiltração (medida APA 41). 

43. São proibidas queimas a céu aberto (medida APA 42). 
44. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 

contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das 
fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem (medida APA 43); 

45. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e 
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem (medida APA 45). 

46. Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base 
nas guias de acompanhamento de resíduos (medida APA 46). 

47. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a 
legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas 
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento (medida APA 47). 

48. Segregação dos resíduos de embalagem e fracções passíveis de serem recicladas da restante corrente de 
resíduos da obra e garantia de destino final assegurado de acordo com o seu potencial de reciclagem e grau 
de contaminação. 

49. Implementação no estaleiro de um local para o armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, 
enquanto aguardam encaminhamento para posterior valorização/eliminação em instalações licenciadas. 

50. A lavagem dos camiões-betoneira só poderá ser efectuada nos solos que forem utilizados nos 
preenchimentos dos caboucos; deverão ser construídas bacias de retenção, para deposição dos efluentes da 
lavagem das betoneiras, com as terras que servirão para o preenchimento dos caboucos. 
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51. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e 
envio para destino final ou recolha por operador licenciado (medida APA 49). 

Medidas a adoptar no final da obra 

52. Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos 
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 
Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 
trabalhos (medida APA 50). 

53. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido 
afectados pelas obras de construção (medida APA 53). 

54. Após a conclusão da obra, e assim que seja tecnicamente possível, deverão ser retirados todos os materiais 
sobrantes ou outros resíduos existentes sobre o terreno. 

Ruído 

11. Evitar a localização de estaleiros na proximidade de habitações. 
12. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 

residente na área envolvente; a informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização 
da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população. 

13. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 
possível. 

14. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

15. Interdição das actividades de construção ruidosas entre as 20h e as 8h na proximidade de receptores 
sensíveis, de acordo com os critérios legais vigentes. 

16. As actividades de construção ruidosas só poderão ter lugar para além das 20h00, assim como aos sábados, 
domingos e feriados, mediante licença especial de ruído, emitida pela Câmara Municipal de Silves. 

Sistemas Ecológicos 

1. Os estaleiros não podem ser implantados a menos de 1000 metros do centro de reprodução do lince ibérico 
(CRLI). 

2. As obras de abertura de acessos, de escavação de fundações ou de montagem de apoios que ocorrerem no 
período da primavera devem ser acompanhadas por um especialista em botânica, para detecção de 
espécies da flora que floresçam neste período e de ocorrência potencial na zona (Hyacinthoides vicentina, 
Linaria algarviana, Scilla odorata, Spiranthes aestivalis, ainda que nenhuma destas espécies seja 
considerada como prioritária) e avaliação das medidas a tomar, caso a caso. 

Paisagem 

3. As medidas da APA 25, 26, 30 e 37 permitirão manter o impacte na paisagem no seu mínimo. 

Património 

4. 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, depósitos temporários e empréstimos de inertes. 

5. 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. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente 
de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

6. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar 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. 

7. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências. Se a destruição de um sítio 
(total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitável, deverá ficar 
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expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afectar, 
através da escavação arqueológica integral. 

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

9. Na área da ocorrência n.º 27 – Gavião de Baixo (mancha de ocupação), caso a substituição do apoio 
implique algum revolvimento do solo (desmatação ou escavação), será necessário efectuar previamente um 
conjunto de sondagens arqueológicas de diagnóstico de modo a garantir a salvaguarda pelo registo de 
possíveis vestígios arqueológicos que possam existir no local. 

10. Na área da ocorrência n.º 28 – Santa Ana 3 (Sistema hidráulico), colocar uma vedação que abarque o 
conjunto de elementos (nora, tanque e levada) de modo a interditar a sua destruição bem como a passagem 
de maquinaria e pessoal afecto à obra. 
 

Fase de Exploração  

Gerais 

1. Efectuar operações de vistoria e manutenção para garantia das condições técnicas e de segurança da infra-
estrutura eléctrica 

2. Aplicar os planos de monitorização nos termos adiante expressos. 

Sistemas Ecológicos 

3. Deve ser feita a instalação de sinalização intensiva para a avifauna (BFD colocados a intervalos de 10 m em 
cada um dos cabos de guarda e de forma alternada de tal modo que na aproximação horizontal sejam vistos 
com estando a 5m de distância uns dos outros) entre os apoios AP50/49 a AP56/55 e AP60/59 a AP70/69. 
No remanescente da linha, dada a proximidade a zonas sensíveis propõe-se a instalação de sinalização 
preventiva (BFD colocados a 20 m de distância entre si e também alternados de forma a simularem uma 
sinalização com intervalos de 10 m), nos termos do Manual de apoio à análise de projectos relativos à 
instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2007) e do Guia 
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de 
Electricidade (APA / REN, 2008). 

4. Nas situações em que se verifique ser possível a ocorrência de situações de electrocussão deve ser 
analisada a colocação de dispositivos dissuasores (anti-poiso) nas zonas onde a presença de Águia de 
Bonelli é mais frequente, nomeadamente nos apoios AP50/49 a AP56/55 e AP60/59 a AP70/69. 
 

Medidas de Compensação 

Sistemas Ecológicos (Fase de Exploração) 

1. Durante a fase de exploração da linha, a mortalidade de avifauna por colisão será sem dúvida o impacte 
potencialmente mais significativo, em particular no caso do casal de Águia de Bonelli do território do Funcho. 
Este impacte tem que ser classificado como potencialmente muito significativo, embora seja minimzável o 
risco de colisão e de electrocussão, mas a que acresce a perturbação introduzida pela linha ao atravessar 
áreas de sobreiro, que constituem actualmente um importante território de reserva para eventual nidificação 
alternativa desta espécie. Considera-se ser necessário implementar medidas de sobre-compensação que 
permitam relocalizar o potencial reprodutor e de caça dos territórios afectados, potenciando acções de gestão 
na ZPE de Monchique (com destaque para a Serra de Silves), no sentido da criação de áreas de sementeira, 
realização de desmatações controladas e criação de abrigos para coelho. No seu conjunto, estas acções 
devem permitir diversificar o habitat existente e potenciar espécies presa em territórios conhecidos da 
espécie. Deverão ser também desenvolvidas acções de fomento de novos locais de nidificação e da sua 
protecção ao nível da defesa contra incêndios. Este conjunto de acções deverá ser desenvolvido durante o 
período de exploração da linha. A definição das áreas objecto de actuação deverá reflectir as áreas que são 
afectadas pelo Traçado Alternativo na Zona das Barragens do Funcho e do Arade, relativas a territórios 
conhecidos de Águia de Bonelli e a habitat potencial para nidificação (identificado no relatório). Estas acções 
deverão ser coerentes e complementares com outras acções já em curso no âmbito das medidas de 
compensação em curso, e deverão ser adoptadas as recomendações decorrentes do projecto “LIFE – 
BONELLI – Conservação de populações arborícolas de águia de Bonelli em Portugal”. Estas medidas de 
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compensação devem ser previamente enquadradas num plano de gestão para a espécie na área de 
afectação do presente projecto, o qual deverá aprovado previamente pelo ICNB, I.P. 

 

Programas de Monitorização 

Sistemas Ecológicos (Fase de Exploração) 

Tendo em atenção o impacte que a linha poderá ter ao nível da mortalidade de aves por colisão e a interferência com 
áreas delimitadas para a protecção da avifauna (ZPE e IBA de Monchique) torna-se necessário implementar um 
programa de monitorização que permita avaliar a verdadeira magnitude deste impacte. Com este programa pretende-
se também avaliar a necessidade de implementação de outras medidas mitigadoras.  

Parâmetros a monitorizar 

1. Número de aves mortas por km de linha, por unidade de tempo. 

Locais e frequência das amostragens 

2. A área de prospecção de cadáveres compreende o troço da linha para o qual é proposta sinalização 
intensiva com BFD, correspondendo aos vãos entre os apoios AP50/49 a AP56/55 e AP60/59 a AP70/69. 
Uma vez que parte desta área é de difícil prospecção, devido à presença de mato alto, as áreas a amostrar 
deverão ser escolhidas de forma a cobrir a totalidade da área efectivamente prospectável. 

3. As prospecções devem ser efectuadas por dois observadores deslocando-se a pé, de modo a incidir numa 
faixa que exceda em 10m para o exterior da projecção no solo dos cabos condutores exteriores. Os 
observadores devem deslocar-se sob cada um dos cabos de modo a prospectar a faixa de forma mais 
uniforme. 

4. As prospecções devem ser efectuadas em quatro campanhas sucessivas, por cada época do ano 
(Primavera, Verão, Outono e Inverno) uma vez que as espécies que serão potencialmente mais afectadas 
pela implementação da linha (essencialmente aves de rapina) apresentam diversos períodos de maior 
actividade, nomeadamente; reprodução, dispersão, migração ou concentração. Deverão ser efectuadas 4 
prospecções por época com uma periodicidade semanal. 

5. A prospecção de cadáveres deve decorrer durante um período mínimo de dois anos, devendo avaliar-se, no 
final deste período, a necessidade da sua continuação. O início dos trabalhos de prospecção deve coincidir 
com o final da implantação da linha.  

Técnicas e métodos de análise 

6. A prospecção de cadáveres deve ser efectuada através de deslocações a pé sob a linha e todos os vestígios 
(cadáveres, penas, aves feridas, etc.) encontrados devem ser retirados da área de amostragem de modo a 
evitar a duplicação de resultados. De cada item encontrado deve ser registada a sua localização na linha, o 
seu estado de decomposição e, sempre que possível, a espécie, o sexo, a idade, assim como a data (1-24h; 
2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês) e a causa de morte, recorrendo a necrópsias sempre que 
necessário (apenas para cadáveres com um máximo de 2-3 dias). 

Métodos de tratamento dos dados 

7. Para além da taxa de mortalidade observada, deve ser determinada a taxa de mortalidade corrigida, tendo 
em conta a percentagem do troço efectivamente prospectado, a proporção de aves que morre fora da área 
amostrada (com base em bibliografia), a taxa de remoção de cadáveres por necrófagos e a capacidade de 
detecção por parte do(s) observador(es), tal como indicado no relatório sobre o Impacte das Linhas de Muito 
Alta Tensão na Avifauna em Portugal (Infante et al. 2005). Estes factores de correcção devem ser obtidos no 
âmbito deste estudo através de experiências efectuadas no local, durante o primeiro ano de monitorização, 
tendo em conta possíveis variações sazonais e diferentes dimensões das espécies presentes. 

8. Taxa de remoção de cadáveres: determinada através da monitorização do tempo de permanência de 
cadáveres de aves domésticas colocados sob a linha. A taxa de remoção deve ser determinada para três 
classes de tamanho e todas as aves colocadas deverão ter penas, sendo aconselhável a utilização de 
perdizes ou codornizes e patos. A utilização de cada tipo de ave doméstica deve ter em conta os tamanhos 
médios das aves selvagens que ocorrem na área de estudo. Os cadáveres deverão ser colocados a uma 
distância suficiente para que não sejam facilmente detectados entre si (pelo menos de 300m) e de forma a 
maximizar o tamanho da amostra, distribuindo-os por todos os habitat presentes. Os locais devem ser 
assinalados de forma inequívoca (pedras ou outras referências do local) e ser visitados após vinte e quatro 
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horas e depois de sete dias. A taxa de remoção deve ser determinada para cada época do ano. 
9. Capacidade de detecção: determinada através da percentagem de aves domésticas (das três classes de 

tamanho) colocadas por um observador e detectadas por um segundo observador. Os locais devem ser 
assinalados de forma inequívoca e o tempo de procura deve ser semelhante ao dispendido habitualmente na 
prospecção de cadáveres vítimas de colisão. A capacidade de detecção de cadáveres deve ser determinada 
para cada época do ano, cobrindo os diferentes tipos de habitat, permitindo a elaboração de modelos de 
capacidade de detecção. 

Critérios de avaliação dos dados 

10. O impacte da linha nas aves, ao nível da mortalidade por colisão, deverá ser avaliado tendo em conta a 
dimensão das populações locais e nacionais, sempre que possível, especialmente das espécies mais 
sensíveis. Caso se verifique uma mortalidade diferencial por sexo ou idade, devem ser avaliados os seus 
impactes nas populações. 

Tipos de medidas de gestão ambiental 

11. Caso se verifiquem valores de mortalidade elevados devem ser equacionadas medidas minimizadoras 
adicionais às já implementadas. A implementação destas medidas pode ser efectuada logo após o primeiro 
ano de amostragem e a sua eficácia deve ser testada no segundo ano de monitorização. Em função dos 
resultados, poderá ser equacionada a extensão da monitorização, desde que devidamente fundamentada. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização 

12. Considerando um período mínimo de dois anos de monitorização, os relatórios devem ter uma periodicidade 
anual, sendo o número de relatórios de progresso definido, posteriormente, pela REN, SA. 

Critérios de revisão 

13. Após o primeiro ano de prospecção devem ser avaliados os métodos utilizados, nomeadamente, a área de 
prospecção e a frequência de amostragem. Após dois anos de monitorização deve também ser avaliada a 
necessidade da sua continuação, tendo em conta os níveis de mortalidade verificada. 

 

Ambiente Sonoro 
O programa de monitorização preconizado no EIA considera-se estruturalmente adequado, devendo no entanto 

atender-se aos aspectos que se indicam seguidamente: 

a) a monitorização deve contemplar os locais 1 e 2 identificados no EIA; 

b) em cada local, deverão ser efectuadas duas campanhas de medições acústicas durante o ano, em épocas 

distintas (Verão/Inverno), nos pontos de avaliação seleccionados para o efeito. A campanha de Inverno 

deverá ser calendarizada de forma a incluir o mês mais crítico em termos de emissões sonoras da LMAT em 

avaliação. 

i. Em cada campanha deverá ser registado o valor do parâmetro nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq,T, onde T se reporta a cada um dos períodos de referência: 

diurno (das 7 às 20h), entardecer (das 20 às 23h) e nocturno (das 23 às 7h).Tendo em 

conta que a determinação do parâmetro LAr exige a correcção do valor de LAeq,T devido à 

presença de componentes tonais no sinal, o valor de LAeq,T deverá ser medido em bandas 

de 1/3 de oitava. 

ii. Cada medição deverá ser acompanhada de um registo das condições meteorológicas 

prevalecentes durante o intervalo de medida. Deverá também ser indicada a duração deste 

intervalo; 

c) as medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pelos critérios 

definidos na Circular n.º 2/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das 

amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º9/2007”, publicada pelo Instituto Português de Acreditação; 
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d) para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando em simultâneo, ambos os critérios 

estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído (de “incomodidade” e de “exposição máxima”) são cumpridos 

para todos os períodos de referência, tendo-se para isso em conta a classificação acústica de zonas que a 

respectiva Câmara Municipal entretanto vier a adoptar. 

i. No que se refere ao critério de incomodidade, o cumprimento é avaliado pela diferença 

entre o valor de LAeq determinado na monitorização e o registado na Situação de 

Referência. Nos casos em que o LAeq determinado na monitorização é inferior a 45 dB(A), 

para qualquer dos períodos de referência, o critério de incomodidade não se aplica; 

e) caso haja situações de incumprimento as medidas a adoptar podem passar pela substituição de cadeias de 

isoladores de vidro por cadeias de isoladores de compósitos, lavagem de isoladores e/ou alteamento de 

postes; e, 

f) as campanhas de monitorização devem ser efectuadas de cinco em cinco anos, salvo se ocorrerem, 

entretanto, alterações significativas dos factores que determinam a emissão de ruído, ou reclamações. Em 

situações de reclamação, deverão ser efectuadas medições acústicas no local em causa, imediatamente 

após a mesma. Este local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar. 

Refere-se contudo que a monitorização do ambiente sonoro (para a fase de exploração) só se justifica em caso de 

reclamações, que devem ser salvaguardadas, ou quando os valores de ruído ambiente previstos se aproximam dos 

valores limite legais. Nesses casos, devem ser efectuadas medições acústicas no(s) local(ais) alvo de reclamação e 

averiguado o cumprimento dos valores limite legais. As medições devem ser efectuadas de acordo com os 

procedimentos descritos na Norma Portuguesa NP 1730 (1996), complementada pelos procedimentos constantes da 

Circular de Clientes n.º 02/2007 – “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens 

de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007” do Instituto Português de Acreditação (IPAC) de Fevereiro de 2007, de forma 

a assegurar que os resultados das medições sejam representativos do período temporal que se pretende caracterizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




