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1. INTRODUÇÃO 

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto da Linha Estremoz – Alandroal, a 400 kV, cujo 

promotor é a REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

A sujeição a AIA do projecto em causa tem enquadramento no Anexo I, n.º 19 do Decreto-Lei n.º 69/2000 

de 3 de Maio, na sua actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

A entidade competente para autorizar o projecto é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). A 

Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

O presente procedimento de AIA (Proc. N.º 2287) foi iniciado na sequência com da recepção do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do projecto em análise, acompanhado do respectivo Projecto. 

A APA, nomeou a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA, Agência 

Portuguesa do Ambiente (entidade que preside), da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. 

(ARH Alentejo), Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH Tejo), do Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) e da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo). Estas entidades nomearam os representantes a 

seguir indicados, indicando-se também as respectivas áreas de intervenção: 

 APA/GAIA – Eng.ª Fernanda Pimenta (Presidente);  

 APA/GAIA – Dra. Margarida Grossinho (Consulta Pública);  

 ARH Alentejo – Dr. Rui Sequeira (Recursos Hídricos e Qualidade da Água); 

 ARH Lisboa e Vale do Tejo – Eng.ª Maria Helena Alves (Recursos Hídricos e Qualidade da Água) 

 ICNB – Dr. João Paulo Silva (Fauna, Flora, Habitats e Ecossistemas) 

 IGESPAR – Dr. João Marques (Património Arquitectónico e Arqueológico e Etnográfico); 

 CCDR Alentejo – Eng.ª Joana Venade (Socioeconomia, Ocupação de Solos e Ordenamento do 

Território); 

 ISA/CEABN  - Arqtº João Jorge (Paisagem); 

 APA/GAIA – Eng.ª Cecília Simões (Infra-estruturas lineares). 

Colaborou ainda no elaboração do presente parecer a Eng.ª Cláudia Ferreira 

O EIA, datado de Maio de 2010 objecto da presente análise é composto pelos seguintes elementos: 

 Volume 1 – Resumo Não Técnico 

 Volume 2 – Relatório Síntese 

 Volume 3 – Peças Desenhadas 

 Volume 4 – Anexos Técnicos 

 Volume 5 - Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais – Selecção do Corredor 

 Volume 6 - Plano de Acompanhamento Ambiental 
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 Volume 7 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

 

No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes documentos, na 

sequência de um pedido de esclarecimentos efectuado pela CA no decurso da avaliação: 

 Volume 1 - Resumo Não Técnico (Julho de 2010)  

 Elementos Adicionais ao EIA (Julho de 2010) 

Relativamente ao Projecto de Execução foram disponibilizados, o Projecto de Licenciamento – Memória, 

Anexos, Planta Geral, Planta do Traçado, Perfil e Planta Parcelar, Cruzamentos com Linhas de 

Telecomunicações. 

 

2. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), contemplou as seguintes etapas: 

▪ Início do Procedimento de AIA: 9 de Junho de 2010 

▪ Nomeação da Comissão de Avaliação (CA): A CA foi nomeada pela Autoridade de AIA, tendo a 

respectiva notificação sido efectuada através do ofício da APA N.º 387/2010 de 2010.06.18 

▪ Verificação da Conformidade do EIA: A análise global do EIA de forma a avaliar a sua conformidade, 

teve em consideração as disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua 

actual redacção, e do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Em resultado da apreciação 

efectuada e para efeitos de conformidade do EIA, a CA solicitou, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, informação complementar no âmbito da descrição do Projecto, 

Avifauna e Património. Foi também solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico (RNT), tendo o 

prazo do procedimento ficado suspenso entre o dia 16 e o dia 27 de Julho de 2010, data da recepção 

dos esclarecimentos solicitados pela CA. A informação complementar foi apresentada na forma de 

Aditamento ao EIA, datado de Julho de 2010 e RNT reformulado; 

▪ Apreciação do Aditamento ao EIA e do RNT reformulado: Tendo a CA considerado que os elementos 

adicionais apresentados davam resposta aos esclarecimentos e informação complementar solicitados, 

foi declarada a conformidade do EIA a 3 de Agosto de 2010. 

▪ Realização de Consulta Pública e análise dos seus resultados: A Consulta Pública decorreu num período 

33 dias úteis, desde o dia 19 de Agosto a 4 de Outubro de 2010. A síntese dos resultados da Consulta 

Pública e respectiva análise consta do ponto 5 do presente parecer e foi efectuada tendo por base o 

Relatório da Consulta Pública elaborado pela Autoridade de AIA, o qual faz parte integrante do 

presente parecer. 

▪ Solicitação de parecer a entidades externas à CA: A Comissão de Avaliação solicitou designadamente à 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), Direcção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG), Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A., Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, 

I.P., (INIR), Rede Ferroviária Nacional, REFER E.P.E., Rede de Alta Velocidade (RAVE) e Instituto 

Nacional da Água, I.P. (INAG), que se pronunciassem e formulassem parecer ao EIA do projecto da 
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Linha de Estremoz Alandroal. Os pareceres recebidos foram analisados e tidos em consideração pela 

Comissão de Avaliação, encontrando-se cópia dos mesmos no Anexo II, do presente parecer. 

▪ Visita técnica de reconhecimento dos locais de implantação do projecto: A visita técnica decorreu no 

dia 13 de Setembro de 2010 e contou com a participação de representantes da CA, do proponente e 

dos seus consultores. 

▪ Realização de reuniões, de sessões de trabalho da CA e troca de informação: Visando a verificação da 

conformidade do EIA, bem como a integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e 

específicas, dos pareceres externos e dos resultados da Consulta Pública, para além da discussão das 

seguintes temáticas principais: objectivos e descrição do projecto, caracterização da situação existente, 

identificação e avaliação dos impactes e definição das condicionantes ao Projecto e medidas de 

minimização e ou de compensação. 

▪ Elaboração de Parecer final da CA e que se consubstancia no presente parecer, e que integra os 

diferentes contributos recolhidos no âmbito do actual procedimento de AIA. 

O Parecer Final, é remetido à Autoridade de AIA, com vista à elaboração da Proposta de Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA); O procedimento de AIA conclui-se com a emissão da DIA pelo ministro 

responsável pela área do ambiente, sendo que a DIA determina a decisão sobre o procedimento de AIA. 

De referir que o procedimento de AIA em questão tem um prazo limite de 140 dias, prazo este que, se 

esgota a 07 de Janeiro de 2011. 

 

3. PROJECTO EM AVALIAÇÃO 

O projecto em avaliação é relativo ao EIA da “Linha de Estremoz - Alandroal, a 400 kv” , desenvolvido em 

fase de Projecto de Execução. 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

O projecto em análise localiza-se na NUT II – Alentejo, integrando o concelho de Elvas no distrito de 

Portalegre e na Nut III – Alto Alentejo, no distrito de Évora, concelhos de Estremoz, Borba, Vila Viçosa e 

Alandroal na Nut III – Alentejo Central. 

As freguesias interferidas pelo projecto são as indicadas no Quadro que se segue: 

Quadro 1 – Concelhos e freguesias atravessados pelo projecto 

Concelhos Freguesias 

Estremoz S. Lourenço de Mamporcão e S. Domingos de Ana Loura 

Borba Orada e Matriz 

Elvas Terrugem 

Vila Viçosa Ciladas 

Alandroal Jurumenha 

 

A Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) Estremoz – Alandroal em análise desenvolve-se com uma orientação 

geral Noroeste – Sudeste, articulando a Subestação de Estremoz à futura subestação de tracção eléctrica 
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da RAVE,– Rede Ferroviária de Alta Velocidade, denominada de Subestação de Alandroal. Esta Subestação 

fará a alimentação em permanência às catenárias da Linha de Alta Velocidade Lisboa - Madrid  (Lote 3C – 

Troço Évora - Elvas).  

As áreas classificadas como sensíveis do ponto de vista da Conservação da Natureza mais próximas da 

linha objecto da presente avaliação, são as zonas de Protecção Especial (ZPE) de Veiros e de Vila 

Fernando localizadas a Norte e o Sítio da Rede Natura 2000 – Guadiana / Juromenha, localizada a 

Nascente da Linha. 

3.2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO 

O projecto em avaliação consiste na construção e funcionamento de uma nova linha a 400 kv, ligando a 

Subestação de Estremoz, já construíoda na freguesia de S. Lourenço de Mamporcão à futura Subestação 

de tracção eléctrica da RAVE, denominada de Subestação de Tracção do Alandroal, a localizar na freguesia 

de Juromenha. 

A importância desta linha prende-se no facto desta linha de muito alta tensão efectuar o fornecimento de 

energia eléctrica à subestação do Alandroal, que por sua vez fará a alimentação em permanência às 

catenárias da Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa - Madrid, mais precisamente ao lote 3C – Troço 

Évora – Elvas. Esta ferrovia será concebida para uma utilização mista, quer para o transporte de 

passageiros quer para o transporte de mercadorias, facilitando o transporte de pessoas na Europa e 

reforçando o papel de Portugal no transporte de mercadorias, constituindo-se como uma plataforma de 

interligação entre a Europa e os restantes continentes.  

3.3 ANTECEDENTES 

Previamente ao desenvolvimento do actual Projecto de Execução (PE), foi realizado um estudo de grandes 

condicionantes ambientais com o objectivo de seleccionar um corredor para o traçado da linha, com 

viabilidade técnica, económica e ambiental.  

No estudo das grandes condicionantes foi definida uma área alargada de estudo que oscilou entre os 4 e 

os 6 km, que antecedeu os contactos com os diversos organismos e entidades públicas e privadas para 

obtenção de informação específica que de algum modo poderiam condicionar o projecto da linha de muito 

alta tensão. 

 Foi assim estudado um corredor base e quatro alternativas ao mesmo, sendo que a definição desta área 

de estudo segundo o EIA, foi efectuada através de referências bibliográficas e cartográficas, tendo por 

base as cartas militares, a localização das subestações que irão ser ligadas, bem como o conhecimento 

prévio de algumas grandes condicionantes territoriais na região, nomeadamente as ZPE de Vila Fernando 

e de Veiros, entre as quais se verifica conectividade ao nível da avifauna estepária, que inviabilizou a 

passagem da linha nesse local e a área cativa dos mármores de Borba/Estremoz/Vila Viçosa, localizada no 

sopé da Serra de Ossa. 

Os corredores equacionados para este projecto estão principalmente limitados a Oeste pela área cativa 

para mármores na região de Estremoz/Borba/Vila Viçosa e a Este pela ZPE de Vila Fernando; 

O corredor mais a Norte interfere com uma área identificada como sendo de conectividade para espécies 

como o sisão (Tetrax tetrax) e abetarda (Otis tarda); 
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O corredor seleccionado acompanha a auto-estrada A6 ao longo de um trajecto de aproximadamente 4 

Km e portanto junto a uma infra-estrutura que já é causa de perda e fragmentação de habitat; 

Na zona Sul do traçado deu-se preferência pelo corredor que mais se afastava do ninho de Águia de 

Bonelli (Hieraaetus fasciatus); 

Da análise das grandes condicionantes territoriais identificadas nesta 1ª fase, o estudo concluiu que o 

corredor mais favorável para o desenvolvimento da Linha de Estremoz Alandroal, correspondia ao corredor 

base, sendo que esta opção teria de ter em conta a minimização de impactes sobre a águia de Bonelli, 

seguindo a chamada de atenção constante na DIA da Subestação do Alandroal bem como o parecer prévio 

do ICNB, seleccionando, face aos diferentes cenários predefinidos, a solução que acarreta menos conflitos 

com os aspectos de Conservação da Natureza, de acordo com a informação disponível 

3.4 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA LINHA 

A Linha de Estremoz – Alandroal estabelece a ligação entre a Subestação de Estremoz e a futura 

Subestação de tracção eléctrica de Alandroal.  

A Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) Estremoz – Alandroal em análise desenvolve-se com uma orientação 

geral Noroeste – Sudeste, articulando a Subestação de Estremoz à futura subestação de tracção eléctrica 

da RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade – na proximidade da povoação de Alandroal. A Subestação 

do Alandroal fará a alimentação em permanência às catenárias da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Madrid 

(Lote 3C – Troço Évora - Elvas). 

A elaboração do Projecto foi antecedida pela elaboração de um Estudo de Grandes Condicionantes para a 

selecção de alternativas. Na elaboração do EIA foi tido em conta o “Guia Metodológico para a Avaliação de 

Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” e na 

especificação técnica da REN, S.A. EQPJ/ET/DIA07. 

A linha irá desenvolver-se ao longo de uma extensão com cerca de 31,806 km, interferindo com o distrito 

de Portalegre, concelho de Elvas e distrito de Évora, concelhos de Estremoz, Borba, Vila Viçosa e 

Alandroal. A linha será executada em cabos aéreos. 

O Projecto é constituído pelos seguintes elementos estruturais: apoios e respectivos conjuntos sinaléticos; 

cabos condutores e de guarda, respectivos acessórios e amortecedores de vibração; cadeias de isoladores 

e acessórios e circuitos de terra. Estão previstos 86 apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas, 

esteira vertical, em aço e do tipo DL e que terão diferentes alturas em função da topografia e dos 

obstáculos a vencer. A presença da linha implica uma servidão administrativa que se reflecte na existência 

de uma faixa com largura máxima de 45m, que constitui uma faixa de protecção condicionada. 

As actividades necessárias à implantação do projecto são as seguintes: 

 Instalação de estaleiros e parques de material; 

 Desmatagem da área de intervenção do projecto e abertura de faixa; 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos - sempre que possível serão utilizados ou 

melhorados os acessos existentes. A abertura de novos acessos será acordada com os 

proprietários dos terrenos a afectar, tendo sempre em conta a ocupação do solo. Os acessos 

terão uma largura máxima de 5 m. Os acessos criados que não apresentem uma mais valia para 

as acessibilidades locais serão eliminados; 
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 Marcação e abertura de caboucos para a fundação dos maciços dos apoios - a localização dos 

apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer, caso a caso, com os proprietários 

afectados; A abertura dos caboucos é realizada com recurso a retroescavadoras e a circulação de 

maquinaria ocorre numa área de aproximadamente 400 m2, na envolvente do local de 

implantação do apoio 

 Montagem das bases e construção dos maciços de fundação – inclui a instalação da ligação à 

terra. Cada apoio implica a abertura de 4 caboucos, sendo construídos quatro maciços 

independentes de betão, com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço, 

envolvendo operações de betonagem no local. Na construção de uma infra-estrutura desta 

natureza, em regra, o volume total de terras sobrantes é aproximadamente igual ao volume de 

betão enterrado, sendo o excesso de terras habitualmente espalhado junto aos apoios, para 

regularização do terreno. O betão necessário à execução da obra será fornecido por central 

existente na região; 

 Colocação dos apoios -  as estruturas metálicas são montadas junto de cada apoio numa área 

que poderá atingir 400 m2, e depois levantadas com o auxílio de gruas e colocadas sobre os 

afloramentos dos maciços. A área inicialmente ocupada durante as operações de montagem de 

400 m2 diminui consideravelmente para cerca de 120 m2, em média, em cada apoio; As 

fundações dos apoios são constituídas por quatro maciços independentes de betão formado por 

uma sapata em degrau, uma chaminé prismática e armação. Estão previstos circuitos em terra 

definidos de acordo com as características dos locais de implantação destes 

 Instalação dos cabos e colocação de balizagem aérea – implica operações de desenrolamento, 

regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda. No cruzamento e sobre 

passagens 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 

condutores nunca são arrastados pelo solo. 

 Na fase de exploração da linha têm lugar acções programadas de inspecção e vistoria, feitas por 

terra ou por ar. Os principais resíduos produzidos nesta fase serão devidos às operações de 

manutenção, reparação ou substituição de isoladores, cabos ou apoios danificados. 

 
O investimento previsto para a linha de Estremoz Alandroal é cerca de 6.894.630,00 € e de acordo com o 

referido no EIA a data prevista para a linha entrar em pleno funcionamento será em Setembro de 2012. 

 

4. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJECTO 

No EIA, os impactes do projecto foram avaliados para os seguintes descritores: Recursos Hídricos e 

Qualidade da Água, Ecologia (Fauna e Flora), Socioeconomia, Ordenamento do Território e Ocupação do 

Solo, Património Arquitectónico e Arqueológico e Cultural e Paisagem. 

O descritor Clima não foi objecto de análise dado que a CA nomeada, não possui valência técnica no 

âmbito deste factor ambiental. 

Atendendo às características do projecto e local de implantação, às informações contidas no EIA, no 

Aditamento ao EIA (solicitado pela CA), no Projecto de Execução e outras recolhidas durante o 
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procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efectuada pela CA, os aspectos 

mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

4.1 RECURSOS HÍDRICOS 

O traçado da linha desenvolve-se nas Bacias Hidrográficas do Tejo, em pleno vale do médio Tejo, e do Rio 

Guadiana, numa zona com uma rede hidrográfica densa do tipo dendrítico. 

O projecto intercepta 19 (dezanove) linhas de água: 

 9 (nove) dentro dos limites da ARH Tejo - Ribeira de Valeja, Ribeira do Freixal, Ribeira de Ana 

Loura, Ribeira da Venda, Ribeira do Vale do Zebro, Ribeira do Vale da Missa, Ribeira da Alcaraviça, 

Ribeira do Matacães e Ribeira do Pombal; 

 10 (dez) dentro dos limites da ARH Alentejo - Ribeira da Vaqueira, Barranco da Tapada, Ribeira da 

Amendoeira, Ribeira da Estalagem, Ribeira da Asseca, Ribeira do Lago, Ribeira do Cabriz e Ribeira 

de Pêro Lobo.  

4.1.1 Bacia Hidrográfica do Tejo 

a.) -  Recursos Hídricos Superficiais 

A  bacia hidrográfica do Tejo apresenta uma área de 80 630km2, dos quais 24 650 km2 são em 

território português, desenvolvendo-se o traçado em pleno vale do médio Tejo. 

O EIA considera os recursos hídricos e a qualidade da água factores pouco relevantes em termos 

de impactes expectáveis, mas cuja caracterização é importante em termos de conhecimento do 

território envolvente e caracterização de outros descritores, com o que se concorda atendendo à 

natureza do Projecto. 

A linha em estudo desenvolve-se numa zona com uma rede hidrográfica densa, do tipo dentrítico, 

atravessando no seu desenvolvimento as bacias hidrográficas das linhas de água não navegáveis. 

O projecto intercepta diversas linhas de água na área de jurisdição da ARH do Tejo: 

- Ribeira da Valeja com uma área de bacia de 16 km2, e uma extensão de 11,8km; 

- Ribeira do Freixal, com um comprimento de 4km e uma área de bacia de 5,5 km2; 

- Ribeira de Ana Loura com uma área de bacia de 201,8km2, e uma extensão de 3km; 

- Ribeira da Venda com uma área de bacia de 6,2 km2,  e um comprimento de 5,5km; 

- Ribeira do Vale do Zebro com um comprimento de 12km e uma área de bacia de 13 km2; 

- Ribeira do Vale da Missa com uma área de bacia de 3,5 km2, e um comprimento de 

5,5km; 

- Ribeira da Alcaraviça com uma área de bacia de 57  km2, e um comprimento de 20km; 

- Ribeira de Matacães com uma área de bacia de 4,8 km2, e um comprimento de 4,2km; 

- Ribeira do Pombal com uma área de bacia de 10,7  km2, e um comprimento de 8,1km. 

 
As sapatas localizam-se a mais de 50 m das linhas de água. Para o seu atravessamento a altura 

da linha varia entre 27m e 32 m 
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Para a caracterização da qualidade da água, o EIA refere que, segundo os dados disponibilizados 

pelo INAG, não foram identificadas estações de qualidade da água. Contudo, segundo a base de 

dados da ARH do Alentejo, IP, existe uma estação de qualidade, S. Romão, com o código 21M-

05, localizada na ribeira da Asseca e já fora dos limites desta ARH, a cerca de 15 km de distância. 

No entanto, de acordo com o EIA, a ARH Alentejo não disponibilizou os dados desta estação em 

tempo útil. 

 

b.) -  Recursos Hídricos Subterrâneos 

O traçado está integrado numa grande unidade geológica designado por Maciço Antigo, nas 

proximidades do Sistema Aquífero Estremoz-Cano. 

O Maçico Antigo constitui a unidade geológica mais extensa a nível nacional, sendo na zona de 

desenvolvimento da linha predominantemente ocupado por rochas metassedimentares e 

eruptivas com escassa aptidão aquífera. Estas rochas dão origem a aquíferos, em geral livres, 

descontinuos, de produtividade baixa. 

Hidraulicamente, este sistema aquífero é muito heterogéneo com valores de transmissividade que 

variam entre 53 e 2847m2/dia. 

Na área em estudo pertencente à Bacia Hidrográfica do Tejo, não existem captações de água 

subterrânea para abastecimento público. 

No que respeita à utilização de água para rega, esta possui bastante significado, uma vez que a 

linha se desenvolve, numa zona onde a actividade agrícola detém uma grande expressão, 

destacando-se as áreas de vinha. 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea, o EIA baseou-se nos dados fornecidos 

pelo INAG para 7 estações. A estação com o código 412/89, é a que se localiza mais próximo do 

traçado. 

Na análise dos dados para esta estação recorreu-se aos limites estabelecidos no Anexo 1 

(Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano) 

e Anexo XVI (qualidade de água para rega) do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, o qual 

estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio 

aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. 

Verifica-se então que existe um incumprimento em relação a alguns parâmetros: Coliformes 

Fecais, Coliformes Totais, Cobre, Ferro, Cloretos e Nitratos. A presença destes compostos deve-se 

às más práticas agrícolas e à descarga de águas residuais indevidamente tratadas. 

4.1.2 Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana 

Do ponto de vista geológico, a área de implementação do projecto insere-se no Maciço Antigo 

(Sistema aquífero Estremoz - Cano) – muito heterogéneo. 

a.) -  Recursos Hídricos Superficiais 

Na área em estudo (corredor de 1000m para cada lado da linha) surgem como reservas de água 

superficial as albufeiras de Alqueva e de Borba e a represa da Tapada Grande. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Novembro  2010 

Linha de Estremoz – Alandroal, 400 KV 
Procedimento de AIA N.º 2287 

 
 

12/72 

Para a caracterização da qualidade da água de acordo com os dados disponibilizados pela ARH 

Alentejo e INAG e em face de se estar perante uma zona de linhas de água de carácter sazonal, 

o período em que a qualidade da água é mais critico coincide com o final do período seco, devido 

à forte lixiviação de nutrientes, de sedimentos finos e poluentes dos terrenos marginais 

decorrentes das primeiras chuvadas. 

b.) -  Recursos Hídricos Subterrâneos 

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, segundo os dados disponibilizados, verifica-

se o incumprimento de alguns parâmetros – Coliformes Fecais e Totais, Cobre, Ferro, Cloretos e 

Nitratos, cuja presença estima-se que a sua presença de práticas agrícolas e descargas de águas 

residuais indevidamente tratadas. De um modo geral a qualidade da água do Aquífero Estremoz -

Cano é fraca para consumo humano, enquanto no Aquífero Elvas - Vila Boim é deficiente, 

sobretudo devido aos nitratos. 

Registe-se ainda a ocorrência na área em estudo de várias fontes de poluição, tais como: 

suiniculturas, vacarias e pedreiras, além da originada nas zonas urbanas. 

 

4.1.3 Avaliação de Impactes Ambientais 

4.1.3.1 Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 

a.) -  Recursos Hídricos Superficiais 

Os impactes deste projecto estão associados à fase de construção: instalação e funcionamento 

dos estaleiros e dos parques de materiais, os trabalhos de terraplenagem, incluindo desmatação, 

as escavações para abertura de cabouços, a abertura de novos acessos e a ocupação temporária 

ou definitiva de leitos de cheia. 

Os traçados em análise atravessam várias linhas de água, estando as principais (ribeira de Valeja, 

Freixal, Ana Loura, Venda, Vale do Zebro, Vale da Missa, Alcaraviça, Matacães e Pombal) 

mencionadas no Índice Hidrográfico e Classificação Decimal de Cursos de Água de Portugal.  

Segundo a carta de condicionantes, o traçado atravessa zonas inundáveis adjacentes às 9 linhas 

de água caracterizadas anteriormente. Contudo, as sapatas localizam-se a mais de 50 m das 

linhas de água. 

Relativamente à qualidade da água, a desmatação, a movimentação de máquinas, as 

terraplanagens e escavações, provocarão o aumento do teor de sólidos em suspensão nas águas 

de escorrência, que poderão ter consequências na qualidade das águas superficiais, sendo os 

impactes gerados negativos, mas pouco significativos, se forem devidamente aplicadas as 

medidas de minimização estabelecidas neste Parecer.  

No que se refere à produção de efluentes há apenas a referir as águas residuais domésticas 

resultantes das instalações sanitárias do estaleiro, estas serão do tipo WC químico ou ligadas à 

rede pública de abastecimento ou então conduzidas a uma fossa estanque e posteriormente 

recolhidas pelos serviços municipais ou por um empresa licenciada e conduzidas a tratamento 

adequado, pelo que não há a ocorrência de impactes negativos. 
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Por outro lado, a eventual ocorrência de derrames acidentais de poluentes, associados à 

utilização de máquinas, de equipamentos e ao funcionamento dos estaleiros e parques de 

materiais, poderá também ser responsável pela ocorrência de impactes negativos, minimizáveis 

se forem adequadamente cumpridas as medidas de minimização estabelecidas neste Parecer. 

b.) -  Recursos Hídricos Subterrâneos 

Não são expectáveis impactes negativos ao nível deste factor, nos aspectos quantitativos e 

qualitativos, dado que as profundidades de escavação são reduzidas, não há a construção de 

aterros e só acidentalmente ocorrerão derrames de substâncias poluentes, minimizáveis se forem 

tidas em conta as medidas de minimização propostas neste Parecer.  

4.1.3.2 Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana 

 
Fase de Construção 

Prevê-se que os impactes sobre este descritor sejam muito pouco significativos e que se restrinjam 

à fase de construção. 

No caso do traçado em estudo, foram factores condicionantes do corredor a travessia das principais 

linhas de água da região, como sejam, a ribeira da Valeja, a ribeira do Freixial, a ribeira de Ana 

Loura, a ribeira da Venda, a ribeira do Vale do Zebro, a ribeira do Vale da Missa, a ribeira da 

Alcaraviça, a ribeira do Matacães, a ribeira do Pombal, a ribeira da Vaqueira, o barranco da 

Tapada, a ribeira da Amendoeira, a ribeira da Estalagem, a ribeira da Asseca, a ribeira do Lago, a 

ribeira do Cabriz e a ribeira de Pêro Lobo. 

A localização dos apoios encontra-se afastada das linhas de água (a mais de 50 m), pelo que se 

prevê apenas impacte ao nível da circulação das máquinas afectas à obra, que poderão potenciar a 

erosão do solo, a destruição de alguma vegetação, e o aumento de sólidos suspensos nas linhas de 

água.  

Durante a fase de construção da linha, as acções potencialmente geradoras de impactes nos cursos 

de água superficiais são a instalação de estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de 

terraplenagem, incluindo desmatação, escavações para fundação dos apoios, abertura de novos 

acessos e a ocupação temporária de leitos de cheia. 

Como descrito no capítulo no EIA prevê-se que os estaleiros/parques de materiais ocupem áreas já 

destinadas para esse fim, pelo que não se prevê a afectação dos recursos hídricos.  

Relativamente aos depósitos temporário de terras, embora localizado e reduzido ao curto espaço 

de tempo entre a abertura e recobrimento das fundações dos apoios, são previsíveis alguns 

impactes decorrentes das alterações no escoamento e infiltração. 

Relativamente à abertura de novos acessos, deverá ser efectuada de modo a evitar ou minimizar 

movimentações de terras e interferência com linhas de água.  

Assim, de um modo geral, considera-se que os impactes durante a fase de construção são 

negativos, de magnitude reduzida, temporários e reversíveis. 
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Fase de Exploração 

Considerando a reduzida área impermeabilizada pelo apoio da linha, não se perspectiva qualquer 

tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos aquíferos subterrâneos, quer ao nível da 

interferência com o sistema de drenagem superficial. 

Verificando-se que os apoios da linha se encontram afastados das linhas de água e respectivos 

leitos de cheia, não se perspectivando qualquer interferência com o normal escoamento destas, 

durante a fase de exploração da linha. 

Assim, considera-se que dadas as características do projecto, não se prevêem impactes sobre o 

descritor, Recursos hídricos, em análise. 

Fase de Desactivação 

A única acção potencialmente geradora de impactes na hidrologia da região será a circulação da 

maquinaria afecta à obra e a desmontagem, total ou parcial dos apoios, podendo afectar o normal 

escoamento das linhas de água.  

Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de construção, sendo considerados negativos, 

de magnitude reduzida, directos e reversíveis. 

Impactes Cumulativos 

Os impactes decorrentes da construção do projecto na hidrologia e hidrogeologia são considerados 

negativos, mas reduzidos.  

Deverá ser considerado que o projecto em análise não surge isolado, há que ter em atenção a 

construção prevista da Subestação de Tracção do Alandroal e da Linha Ferroviária de Alta 

Velocidade Lisboa - Madrid, mais precisamente ao Lote 3C – Troço Évora-Elvas, tendo ambos os 

projectos sido alvo de avaliação ambiental e obtido DIA Favorável Condicionada. 

Há ainda a referir a auto-estrada A6, com desenvolvimento paralelo ao da LMAT (entre os apoios 

31 e 39). 

4.1.3.3 Qualidade da Água 

Fase de Construção 

Considera-se os impactes negativos na qualidade da água durante a fase de construção são muito 

pouco significativos e reversíveis.  

Apesar da obra se localizar junto a algumas das principais linhas de água da região, não ocorrerão 

interferências significativas com estas. 

Os estaleiros deverão ser localizados em áreas já vocacionadas para esse fim, não se prevendo de 

igual modo a afectação dos recursos hídricos. Os eventuais impactes negativos serão muito pouco 

significativos, podendo decorrer das seguintes acções: 

Instalação e operação dos estaleiros e parque de máquinas, os quais devem ser dotados e/ou 

ligados a infra-estruturas de saneamento básico, prevendo-se um impacte muito pouco 

significativo; 
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Desmatação, uma vez que implica a movimentação de maquinaria para a execução destas 

operações, com a consequente compactação dos solos e eventuais derrames acidentais de 

lubrificantes e combustíveis. Prevê-se um impacte muito pouco significativo, e localizado. 

Escavações das fundações dos apoios, que poderão, caso não sejam adoptadas as medidas 

correctas, proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o consequente 

arrastamento de material para as linhas de água existentes. Este impacte pode ser considerado de 

muito reduzido significado, localizado e de muito pequena probabilidade de ocorrência. 

A movimentação da maquinaria afecta à obra poderá induzir situações de erosão hídrica que 

potenciam a degradação das linhas de água, com o incremento de sólidos em suspensão e/ou a 

afectação da galeria ripícola associada.  

Considera-se que os impactes na qualidade da água superficial, decorrentes da fase de construção, 

serão negativos, indirectos e de magnitude reduzida, temporários e reversíveis. 

Ao nível das águas subterrâneas, os impactes serão decorrentes da operação da maquinaria afecta 

à obra e da construção dos apoios e dos caminhos de acesso, pelo que os impactes serão 

reduzidos, temporários, pouco significativos e reversíveis. 

Fase de Exploração 

O principal impacte ao nível da qualidade da água prende-se com eventuais operações de 

manutenção da Linha. Estes impactes são negativos, indirectos e de magnitude reduzida. 

Fase de Desactivação 

Na eventual desactivação e desmontagem da Linha, a única acção geradora de impactes na 

qualidade da água será a desmontagem, total ou parcial, dos maciços, que pode gerar um ligeiro 

acréscimo de material, que poderá atingir as linhas de água. Este impacte é considerado negativo, 

muito pouco significativo, directo e reversível.  

Impactes Cumulativos 

Há a considerar o desenvolvimento de outros projectos, nomeadamente da Subestação de Tracção 

do Alandroal e da Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa – Madrid, bem como da auto-estrada 

A6, com desenvolvimento paralelo ao da LMAT (entre os apoios 31 e 39). 

No caso dos projectos ainda não executados alteração ao nível da qualidade da água pode fazer-se 

sentir com mais significado na fase de construção. 

Quanto aos já em exploração, a possível alteração na qualidade da água está directamente 

relacionada com a intensidade de tráfego na via, com o desgaste de pneus e do pavimento, 

desprendimento de partículas dos travões, emissões dos tubos de escape dos veículo e a 

deterioração do piso. 

 
Conclusão 

Face ao descrito no EIA, e ao supra mencionado, afigura-se não existir matéria passível de condicionar a 

execução da obra, desde que a mesma seja executada de forma equilibrada e sustentável, dando 
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cumprimento ao legalmente disposto em matéria de recursos hídricos e às acções preconizadas no 

estudo em análise. 

Alguns, eventuais impactes decorrentes serão devidamente corrigidos pelas acções propostas no 

documento em análise, designadamente as que se indicam de seguida para além das constantes no 

ponto 9 do presente parecer. 

- A que os pilares não sejam colocados no leito e margens de linhas de água, considerando uma 

faixa de 10m de largura ao longo dos cursos de água não navegáveis; 

- Garantir ao máximo a preservação das estruturas vegetais existentes nas margens das linhas de 

água e caso esta seja afectada/destruída, deve-se proceder-se à sua reabilitação. 

 

4.2 ECOLOGIA 

4.2.1. Antecedentes – Escolha do Corredor 

- Os corredores equacionados para este projecto estão principalmente limitados a Oeste pela área 

cativa para mármores na região de Estremoz/Borba/Vila Viçosa e a Este pela ZPE de Vila 

Fernando; 

- O corredor mais a Norte interfere com uma área identificada como sendo de conectividade para 

espécies como o sisão (Tetrax tetrax) e abetarda (Otis tarda); 

- O corredor seleccionado acompanha a auto-estrada A6 ao longo de um trajecto de 

aproximadamente 4 Km e portanto junto a uma infra-estrutura que já é causa de perda e 

fragmentação de habitat; 

- Na zona Sul do traçado deu-se preferência pelo corredor que mais se afastava do ninho de Águia 

de Bonelli (Hieraaetus fasciatus); 

 

Como conclusão o corredor seleccionado teve em consideração o parecer prévio do ICNB, seleccionando, 

face aos diferentes cenários predefinidos, a solução que acarreta menos conflitos com os aspectos de 

conservação da natureza, de acordo com a informação disponível. 

4.2.2. Caracterização da Situação de Referência 

A caracterização efectuada à flora e vegetação considera-se adequada, resultante do uso de uma 

metodologia apropriada. 

No que refere à fauna e tendo em atenção a natureza do projecto e potenciais impactos particularmente 

no grupo da avifauna, o estudo apresenta várias incongruências: 

- O grupo das aves é o potencialmente mais afectado pela LMAT, devido à problemática de colisão 

associada aos condutores e cabos de terra, contudo a metodologia utilizada assume que a 

caracterização da avifauna para uma área próxima da linha, consiedrando uma faixa de 200 m 

para cada lado da linha, é suficiente para avaliar a sua perigosidade para este grupo de 

vertebrados; 
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- O trabalho de campo realizado no âmbito deste estudo, limitou-se a um esforço de dois dias, 

entre 18 e 19 de Fevereiro, abrangendo parcialmente uma única época de Inverno; 

- Sabendo que algumas das aves estepárias são altamente susceptíveis à colisão com LMATs, e 

coincidindo o troço Sul com uma área com características predominantemente estepárias o EIA, 

assume que a área em questão não é relevante para estas aves, apesar de praticamente não ter 

sido caracterizada (exceptuando os resultados dos dois dias de campo efectuados durante o 

Inverno); 

- A informação disponível sobre as aves estepárias e em particular do sisão, coincidente com este 

troço final de LMAT, é praticamente inexistente (ver figura 1), contudo, não significa que não 

ocorre; 

- Para além da comunidade avifaunística não estar correctamente caracterizada para esta área, 

não foi efectuada uma análise do habitat na área de estudo e respectiva avaliação do seu estado 

de conservação/adequação para as aves estepárias, avaliando nomeadamente a 

representatividade do pousio. 

 

Figura 1 -  Enquadramento do traçado da LMAT Estremoz – Alandroal em função das áreas estudadas 

no âmbito do Projecto Life Sisão, incluindo a ZPE de Vila Fernando. A área delimitada a azul representa 

a área em torno da LMAT com características predominantemente estepárias. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Novembro  2010 

Linha de Estremoz – Alandroal, 400 KV 
Procedimento de AIA N.º 2287 

 
 

18/72 

 

Figura 2 – Áreas agrícolas em torno da LMAT de acordo com o Corine LandCover (polígonos em cor de 

azul claro), onde se evidencia a área delimitada a azul escuro por ser predominantemente agrícola de 

sequeiro  

 
Nesta área com características estepárias, na proximidade de Ciladas, foi confirmado, em 2008, a 

reprodução do sisão, localmente apresentando uma densidade elevada (Venâncio, com pess.); 

Trata-se igualmente de uma área de ocorrência de abetarda fora do período reprodutor, servindo 

possivelmente de conectividade para outras áreas.  

O final do traçado, junto à futura subestação, coincide com a proximidade de um ninho de Águia de 

Bonelli, a uma distância aproximada de 4 Km.  

Problemática de Conservação 

A tipologia da LMAT que agora se pretende instalar é em esteira vertical que tem a agravante de 

representar a tipologia considerada mais impactante para as aves, por estas apresentarem um maior 

plano de colisão (Neves et al., 2005), comparada com a tipologia alternativa, em esteira horizontal, 

contudo esta solução não foi considerada tecnicamente viável pela REN; 

Vários factores contribuem para a elevada susceptibilidade de certas espécies de aves (como os grous, 

gansos, abetardas, sisões, etc.) à colisão em linhas: o grande tamanho das aves, a deslocação em 

bando, voos persecutórios durante o período reprodutor. Por outro lado, as características orográficas 

das áreas onde ocorrem a abetarda e o sisão (relevos planos) e a proximidade do Rio Guadiana 

favorecem a formação de nevoeiros, os quais aumentam o risco de colisão. Geralmente a colisão ocorre 

no(s) cabo(s) de terra(s) por corresponderem às linhas aéreas menos visíveis; 
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Um dos principais factores, se não o principal, de mortalidade adulta de abetarda e sisão é a colisão com 

linhas de distribuição e transporte de energia (Rocha, 2006; Silva et al., 2010). Este factor está 

particularmente documentado para as linhas de muito alta tensão em diferentes áreas de ocorrência da 

espécie, por exemplo em Espanha (Alonso & Alonso, 1999) e também em Portugal (Cruz, 1996); 

De acordo com o relatório relativo à Avaliação do Impacto das Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão na 

Avifauna em Portugal (Neves et al, 2005b), elaborado no âmbito do protocolo entre o ICN e a REN, 

regista-se uma mortalidade elevada por colisão em LMATs de sisões e abetardas afectando 

significativamente as suas populações nacionais. Aliás, segundo este estudo, o sisão é a espécie com 

estatuto de ameaça com maior susceptibilidade de sofrer acidentes por colisão tanto em linhas de 

distribuição como em linhas de transporte de energia; 

O sisão e a abetarda são espécies consideradas ameaçadas, catalogadas como sendo vulnerável e em 

perigo respectivamente de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e espécies 

prioritárias ao abrigo da Directiva Comunitária Aves; 

As linhas aéreas de transporte e distribuição de energia representam um impacto permanente que não é 

totalmente minimizável para as aves (Alonso & Alonso, 1999); 

A monitorização intensiva conduzida pelo ICN num troço de linha de muito alta tensão Ferreira-Ourique 

coincidente com a ZPE de Castro Verde (Marques et al., 2007), com apenas 11 Km, registou, no espaço 

de 1 ano, 16 abetardas e 24 sisões mortos por colisão, correspondendo às espécies com estatuto de 

ameaça que mais acidentes sofreram com a linha em questão. 

4.2.3. Avaliação de Impactes 

O projecto de LMAT em análise coincide com uma área predominantemente estepária no troço final da 

LMAT (ver figuras) onde ocorre a reprodução do sisão, tendo sido inclusivamente registadas densidades 

locais elevadas (Venâncio, com pess.). A avaliação de impactes desta LMAT não tem em consideração a 

ocorrência desta espécie como reprodutora; 

Da mesma maneira o estudo não enquadra correctamente a problemática do efeito de exclusão. 

Recentemente foi publicado um trabalho científico (Silva et al., 2010) demonstrando que a proximidade 

das LMATs é evitada pelo sisão durante o período reprodutor, verificando-se uma redução significativa 

da densidade de machos territoriais na proximidade destas infra-estruturas; 

De realçar que a colisão e o efeito de exclusão são impactos permanentes e significativos sobre esta 

espécie prioritária; 

Na proximidade de Ciladas e na área prevista para a subestação são observadas abetardas em época 

não-reprodutora, pelo que podem ocorrer impactos resultantes de colisões na LMAT na sequência de 

movimentos entre as várias áreas de que depende ao longo do ciclo anual; 

No que refere à Águia de Bonelli, considera-se de maior risco as linhas que distam de menos de 1 Km, 

contudo deverá haver o cuidado de monitorizar o ninho e território de casais que se situem a menos de 

5 Km, conforme recomendado por Mañosa & Real (2001); 

Para a minimização de impactes está previsto o uso dos Bird Flight Diverters (BFD) de acordo com a 

metodologia estabelecida no âmbito do protocolo ICNB/REN. 
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4.2.4. Medidas de Minimização e monitorização 

Como acima referido para a minimização de impactes está previsto o uso dos Bird Flight Diverters (BFD) 

de acordo com a metodologia estabelecida no âmbito do protocolo ICNB/REN. 

Contudo estando a REN a ensaiar novas tecnologias, nomeadamente com “FireFlys” e estando o 

resultado da eficácia desta solução disponível antes da montagem da linha deverá ser equacionado a 

possibilidade efectuar a sinalização desta LMAT usando FireFlys caso os ensaios revelem maior eficácia 

na prevenção de acidentes por colisão em LMATs, quando comparados com os BFD. 

Sendo a área de Ciladas (conforme delimitada nas figuras 1 e 2) uma área com presença confirmada ou 

com habitat ou potencial para o sisão e a abetarda, servindo também de conectividade entre áreas de 

ocorrência, toda a extensão de LMAT que a atravessa deverá estar sinalizada com uma sinalização do 

tipo excepcional de 1,5 em 1,5 metros em perfil (de 3 em 3 metros em cada cabo de terra); 

A monitorização da mortalidade causada pela LMAT deverá ser realizada por um período mínimo de 5 

anos, altura a partir do qual se fará uma primeira avaliação do impacto da linha sobre a avifauna e 

reequacionar o período seguinte de monitorização. Deverão ser enviados para o ICNB igualmente os 

relatórios anuais com os resultados da monitorização; 

Para além dos parâmetros referidos a monitorizar deverá ser acrescentado o da avaliação da 

mortalidade não detectada fora da área de estudo; 

Deverá ser realizado um censo de aves para cada época do ano: Invernada; reprodução; dispersão pós-

reprodutora (Julho-Agosto e não Junho-Julho como consta no EIA). As taxas de atravessamento por 

outro lado deverão ser estimadas uma vez por mês; 

Caso a linha Alta Tensão Estremoz-Alcaçovas esteja a ser monitorizada quanto aos efeitos de 

mortalidade de avifauna , pela EDP Distribuição, a monitorização da LMAT Estremoz-Alandroal deverá 

ser realizada  de forma o mais conicidente possível, para posterior análise de efeitos cumulativos, 

análises essas que serão da responsabilidade da REN; 

Entre a auto-estrada e o final da LMAT coincidente com a subestação, a linha deverá ser monitorizada 

com uma periodicidade quinzenal. No restante troço da linha a Norte, deverá ser monitorizada 20% da 

linha, coincidente com os habitats com maior interesse ecológico, privilegiando áreas contínuas, 

nomeadamente áreas coincidentes com áreas dominadas por sistemas cerealíferos extensivos e 

montados; 

No que refere à Águia de Bonelli a construção da linha na área coincidente com a sua área vital 

(considerando um raio de 5Km em torno do ninho), deverá ser realizada fora do período reprodutor. 

Deverá igualmente ser implementado um programa de monitorização ao ninho e área vital, com 

regularidade mensal. A monitorização do território deverá ser realizada a partir de uma rede de pontos 

de observação que permita abranger a totalidade da área do raio de 5km em torno do ninho, registando 

todos os contactos com esta espécie. Esta metodologia poderá ser aferida ao final do 3º ano de 

monitorização, dependendo da informação entretanto recolhida e consequentemente de uma melhor 

delineação da área vital. Para este efeito deverá ser entregue o relatório contendo toda a informação 

recolhida e uma análise espacial dos dados. 
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4.3 OCUPAÇÃO DE SOLO 

4.3.1   Caracterização da Situação de Referência 

O traçado da linha em avaliação desenvolve-se nos concelhos de Estremoz, Borba, Elvas, Vila Viçosa e 

Alandroal, terá um total de cerca de 32 km de extensão estando prevista a implantação de 86 apoios. 

Cada apoio será constituído por quatro maciços independentes em betão, sendo que com a construção de 

cada apoio será afectada um área de cerca de 400 m2. No entanto, as áreas de mato eventualmente 

afectadas recuperam na quase totalidade após a construção, restando em definitivo apenas 1,44 m2 de 

solo efectivamente ocupado pelos afloramentos dos quatro maciços da fundação.  

A situação de referência do corredor sob influência do traçado da linha é caracterizada por um ambiente 

essencialmente rural, com fraca densidade populacional, sendo que as sedes de concelho onde se 

desenvolve o traçado da linha se apresentam como as áreas de maior densidade populacional. A ocupação 

actual do solo corresponde predominantemente a usos agrícolas, agro-florestais e florestais e ainda se 

verifica a presença de vastas áreas destinadas à extracção de inertes associada à Área Cativa dos 

Mármores de Estremoz/Borba/Vila Viçosa.  
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As áreas agrícolas correspondem a culturas temporárias de sequeiro, utilizadas como pastagem em regime 

extensivo, as quais dão lugar, em algumas zonas, a culturas permanentes de olival e de vinha; as áreas 

florestais são constituídas, principalmente, por áreas de montado de sobro e azinho. As áreas agro-

florestais correspondem a povoamentos relativamente dispersos de sobreiro e azinheira em associação 

com culturas de sequeiro. 

Desde o início do traçado da linha até, sensivelmente, ao apoio 41, a ocupação do solo é dominada por 

um uso agrícola, com predominância de culturas temporárias de sequeiro, que em algumas manchas 

surgem associadas a montado.  

A partir do apoio 43, sensivelmente, até próximo do apoio 53, domina o montado de sobreiro e de 

azinheira, com uma densidade elevada e que corresponde à implantação do traçado na zona mais 

declivosa. A densidade do montado vai diminuindo progressivamente desde as proximidades do apoio 59 

até ao final do traçado da linha (Ap. 85). 

Vão surgindo olivais ao longo de todo o traçado da linha, como o olival associado ao Monte da Monteira 

(Ap. 19) e o olival do Monte do Gato (Ap. 33) na primeira metade do traçado da linha, sendo que até ao 

fim do traçado da linha surgem ainda outros olivais, alguns de dimensão considerável, como os associados 

ao Monte da Marinela do Meio (Ap. 56), Monte de Cabriz, Monte da Borralha, Monte dos Carvalhais e 

Monte das Tenazes, todos na envolvente do apoio 65. 

As vinhas estão presentes até ao apoio 38, sensivelmente. Refere o EIA que dado a área de intervenção 

do projecto estar inserida na Zona Vitivinícola de Borba, o traçado da linha procurou projectar a instalação 

dos apoios junto aos limites das parcelas de vinha, de forma a não comprometer  a viabilidade da 

actividade associada. 

Serão atravessadas várias linhas de água, sendo que a maior parte delas se localizam na primeira parte do 

troço da linha, referindo o EIA que o plano de água da albufeira de Borba não será atravessado.  

Relativamente a estruturas lineares, a linha atravessará várias estradas municipais e a auto-estrada A6 e 

ainda linhas de alta e de média tensão. 

Embora o traçado da linha tenha evitado o atravessamento de aglomerados urbanos, conforme refere o 

EIA, verifica-se a presença de alguns montes isolados ao longo do corredor da linha, típicos da região 

Alentejo.  

Assim, na proximidade do apoio 15 assinala-se a presença do Monte da Vinha o qual dista cerca de 105 m 

do traçado da linha.  

O Monte de Matacães surge, embora fora do corredor da linha, localizado entre os apoios 21 e 22, o qual 

dista cerca de 210 m do traçado da linha.  

O Monte da Judia, localizado nas proximidades do apoio 27 também se encontra dentro do corredor da 

linha em avaliação, a cerca de 150 m do traçado da linha.  

O Monte da Barroca, localizado nas imediações do apoio 38 e dista cerca de 200 do traçado da linha. 

Verifica-se ainda a presença de outra área social próxima do apoio 39, a qual dista cerca de 200 m do 

traçado da linha.  

Entre os apoios 64 e 65 o Monte de Cabriz, localizado no limite do corredor da linha, distando cerca de 

200 m do traçado desta.    
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Nas imediações do apoio 65, o Monte dos Carvalhais surge a cerca de 110 m do traçado da linha.  

4.3.2  Impactes Ambientais 

Fase de Construção 

Considera-se que a generalidade dos impactes negativos ocorre nesta fase, pois a implantação da linha 

implica intervenções físicas no terreno, designadamente: 

▪ Remoção de vegetação e decapagem do solo na envolvente e no local de implantação dos 

apoios, numa área até 400 m2; 

▪ Abertura de caboucos com recurso a retroescavadora e a circulação de maquinaria pesada na 

área de implantação do apoio e respectiva envolvente, sendo o volume médio de escavação, por 

apoio, de cerca de 16 m3, dos quais uma parte será reutilizada no enchimento dos caboucos. 

▪ Construção dos maciços de fundação e montagem das bases, que envolve operações de 

betonagem no local, na área de implantação do apoio e envolvente de 400 m2. 

▪ Montagem das estruturas dos apoios que inclui o transporte e o levantamento das estruturas 

metálicas. As peças serão transportadas para o local e levantadas com auxílio de gruas. Esta 

operação decorrerá numa área de 400 m2 envolvente ao local de implantação do apoio. 

▪ Abertura de uma faixa de protecção da linha, com 45 m de largura, de modo a garantir distâncias 

de segurança. Nesta faixa apenas se procede à desflorestação das espécies de crescimento 

rápido, como pinheiros e eucaliptos, sendo que para as restantes apenas se procederá ao 

respectivo decote, caso seja necessário.  

▪ Instalação de estaleiros de obra e eventual abertura de acessos temporários aos locais de 

montagem dos apoios. O EIA refere que será, sempre que possível, privilegiada a utilização de 

caminhos existentes.  

 
Decorrente, das acções acima descritas, os impactes negativos expectáveis, ocorrerão principalmente, 

na área de implantação dos apoios e envolvente, ou seja, numa área máxima de 400 m2 por apoio, o 

que implica, para a totalidade do projecto (86 apoios) a intervenção sobre uma área de 3,44 ha. Após 

a execução das fundações, os maciços de betão serão cobertos com as terras escavadas.  

Os usos do solo a afectar com a construção dos apoios da linha são os seguintes: 

Usos do Solo N.º de apoios 
Área potencialmente 

afectada (m2) 

Cultura de Sequeiro 47 18.800 

Equipamentos 1 400 

Matos 4 1.600 

Montado de sobreiro e azinheira 21 8.400 

Montado com subcoberto de sequeiro 8 3.200 

Olival 1 400 

Pastagens naturais pobres 3 1.200 

Vinhas 1 400 

Total 86 34.400 

 

A principal classe de ocupação de solo afectada pela instalação de apoios corresponde a áreas afectas 

a culturas arvenses de sequeiro, seguida das áreas de montado de sobreiro e azinheira.  
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Relativamente às áreas de montado, refere o EIA que não se prevê o abate de sobreiros e azinheiras, 

já que os apoios serão ajustados no terreno de forma a evitar tal afectação, pelo que os impactes 

gerados serão negativos mas pouco significativos.  

O projecto prevê a colocação de um apoio numa área de olival (apoio 33), no entanto, é referido no 

EIA que não será necessário proceder ao corte de nenhuma oliveira, uma vez que a zona de 

implantação do apoio se situa junto ao limite do olival, numa área sem ocupação arbórea, pelo que o 

respectivo impacte será negativo, pouco significativo. 

No que se refere ao apoio 27, não foi possível evitar a afectação de uma parcela de vinha da Herdade 

da Judia, por esta ser bastante extensa; contudo, este apoio foi colocado junto ao limite da parcela, 

para que a interferência fosse reduzida ao máximo, gerando-se assim um impacte negativo embora 

pouco significativo. 

A área de equipamento onde está colocado o apoio 1 diz respeito à zona da Subestação de Estremoz e 

por esta razão não existem impactes associados à implantação do mesmo. 

Quanto às áreas de matos e de pastagens naturais pobres, onde está prevista a implantação de vários 

apoios, considera a CA que os impactes gerados serão negativos mas pouco significativos atendendo à 

fácil recuperação da vegetação nestas áreas. 

Durante a colocação dos cabos ficarão dificultadas as operações agrícolas nas zonas de trabalho, 

considerando que metade do traçado está localizado em áreas agrícolas, os impactes expectáveis 

serão negativos significativos; contudo, este impacte será minimizado ajustando a calendarização da 

obra com o calendário agrícola, salvaguardando a época das colheitas, tal como preconizado nas 

medidas de minimização constantes no presente parecer. 

A circulação de maquinaria pesada e de materiais nos locais sem acesso próprio poderá também 

prejudicar as áreas agrícolas. No entanto, tendo em conta que se tratam, na generalidade de áreas 

com produção extensiva e que os percursos serão optimizados em fase de obra de forma a minimizar 

as afectações, considera-se que o impacte gerado será negativo, temporário e pouco significativo.   

 Relativamente aos estaleiros, embora o EIA não apresente os locais onde estes serão implantados, 

considera a CA que, se apresentada, previamente ao licenciamento da linha, a carta de condicionantes 

à localização dos estaleiros, e se implementadas as medidas de minimização propostas para a fase de 

construção, o respectivo impacte será negativo mas pouco significativo. Assim, deverá ser remetido à 

autoridade de AIA, para aprovação, a carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros.   

Concluindo, verifica-se que a área de ocupação de solo necessária à instalação dos apoios não é 

relevante, pelo que os impactes previstos na fase de construção sobre a ocupação de solo são 

classificados como negativos, directos, certos, de magnitude reduzida, localizados, reversíveis, 

minimizáveis e pouco significativos. Têm um carácter permanente apenas na área efectivamente 

ocupada pelo apoio, sendo temporários na restante área intervencionada.  

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração desta linha, os impactes sobre o uso do solo resultam das restrições ao 

uso do solo sob o corredor definido, numa faixa de 45 m de largura centrada no eixo da linha, pelo 

que os mesmos terão significado e magnitude diferentes consoante a classe de espaço afectada. 
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A ocupação irreversível do solo na área de implantação dos apoios (sendo que a área efectivamente 

ocupada por apoio será de cerca de 120 m2), que tem origem na fase de construção e assume carácter 

permanente na fase de exploração, dará origem a impactes mais ou menos significativos, também 

consoante a classe de uso de solo a afectar. 

Os impactes negativos sobre o uso actual do solo, gerados na fase de exploração, surgem na 

sequência das seguintes acções: 

▪ remoção de vegetação nas áreas para implantação dos apoios, as quais ficam sem cobertura 

vegetal durante toda a fase de exploração da infra-estrutura; 

▪ eventual desbaste de vegetação que se desenvolve no corredor da linha durante a fase de 

exploração da mesma, nas zonas de montado de sobro e azinho e de olival; 

▪ criação de uma faixa de protecção, de 45 m de largura, onde não será permitida a arborização de 

espécies de rápido crescimento e eventual impossibilidade de mecanização da actividade agrícola 

nas imediações dos apoios; 

▪ desenvolvimento de campos electromagnéticos e pelo potencial acréscimo de ruído produzido na 

proximidade da linha a alguns montes alentejanos (edificações isoladas, associadas a 

propriedades agrícolas). 

 
Considerando que as classes de espaço atravessadas pela linha são essencialmente áreas agrícolas e 

áreas de montado, as restrições associadas ao funcionamento da mesma terão uma importância muito 

reduzida nessas classes de espaço, pelo que os impactes gerados serão negativos mas pouco 

significativos. 

Fase de Desactivação 

Embora segundo o EIA não seja previsível o abandono do corredor da linha, se ocorrer a sua 

desactivação total ou parcial, considera-se que as operações de desmonte, vão intervencionar áreas 

mais reduzidas do ao da fase de construção e incidirão no próprio corredor definido pela linha. Assim, 

o impacte negativo gerado deixará de ocorrer na área de afectação do projecto ocorrerá o impacte 

associado aos resíduos decorrentes da desmontagem das infra-estruturas que vão ser geridos, 

cessando também as restrições à utilização do solo na faixa de protecção à linha.  

Uma vez estabelecido o acordo com os proprietários, a desmontagem das linhas decorrerá com o 

seguinte faseamento: desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores, desmontagem das 

cadeias de isoladores e, por fim, desmontagem dos apoios e respectivas fundações.   

Impacte Cumulativos 

Relativamente a impactes cumulativos, há a considerar os projectos da futura Subestação de Tracção 

da Rave do Alandroal e a Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa – Madrid, no troço Évora – Elvas, 

que traduzem num acréscimo de condicionamentos ao uso do solo. 

Parte do traçado da linha desenvolve-se em paralelo à auto-estrada A6, à qual está associada uma 

faixa de servidão, no entanto, não existirão implicações ao uso do solo que se traduzam em impactes 

cumulativos. 
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Medidas de Minimização 

Considera-se que deverão ser aplicadas todas as medidas de minimização constantes no EIA referentes a 

este factor, designadamente “Ocupação do Solo”. 

 

4.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

4.4.1  Caracterização da Situação de Referência 

Refere o EIA que o traçado da linha em avaliação não interfere com nenhuma área sensível no âmbito 

da conservação da natureza, no entanto, verifica-se que a parte do corredor proposto que incide no 

concelho de Elvas se desenvolve nas proximidades da Zona de Protecção Especial de Vila Fernando. 

Os instrumentos de gestão territorial aplicáveis à área de intervenção do projecto são: 

- Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e de Pedrogão (POAAP), aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 94/2006, de 4 de Agosto; 

- Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2001, de 5 

de Dezembro; e o Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º18/2001, de 7 de Dezembro e alterado pela Declaração de Ratificação nº 21-E/2001, de 31 de 

Dezembro. 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alto Alentejo e do Alentejo Central, 

aprovados, respectivamente, pelo Decreto-Regulamentar n.º 37/2007, de 3 de Abril, e pelo 

Decreto Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de Abril. 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), aprovado pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto. 

- Plano Director Municipal (PDM) de Alandroal, ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 150/97, de 15 de Setembro e alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 63/2001, 

de 31 de Maio, actualmente em revisão.  

Os Planos das Bacias Hidrográficas bem como o POAAP não contêm disposições que condicionem o 

presente projecto, sendo que este não interfere com a área de influência do referido Plano de 

Ordenamento. 

Relativamente ao PROF verifica-se que uma grande parte do traçado da Linha Estremoz-Alandroal está 

inserida na sub-região homogénea da Peneplanície do Alto Alentejo, abrangendo também as sub-regiões 

Várzeas do Caia e Juromenha, e intersectando numa pequena zona a sub-região do Maciço Calcário de 

Estremoz e Elvas. 

A área de intervenção do projecto é atravessada por um corredor ecológico com cerca de 4 km de 

largura, no seu extremo mais a sul e que consta do Mapa Síntese do PROF do Alentejo Central; contudo, 

o PROF é um plano sectorial de incidência territorial, direccionado para a protecção, para a conservação 

e para a exploração sustentável de espaços florestais, sendo que este plano não apresenta nenhum 

impedimento relativamente à instalação de Linhas de Muito Alta Tensão. O EIA refere, no entanto, que 

será necessário salvaguardar as distâncias de segurança da linha relativamente à passagem de áreas 

florestais; tais distâncias serão salvaguardadas de acordo com o disposto no Regulamento de Segurança 

de Linhas eléctricas de Alta Tensão. As situações em que esta situação ocorrerá corresponderão à 
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passagem das zonas de montado (com ou sem subcoberto de matos ou pastagem), prevendo o EIA a 

colocação de 21 apoios nessas áreas.   

Relativamente ao PROTA, não existem referências a Linhas de Muito Alta Tensão neste documento. 

No que se refere ao desenvolvimento do traçado da Linha Estremoz - Alandroal, verifica-se que incide 

nas seguintes classes de espaço: 

- PDM de Alandroal: “Áreas Agrícolas”, “Áreas-Agro-Silvo-Pastoris”, “Áreas Silvo-Pastoris”; 

- PDM de Borba: “Espaços Agrícolas”, “Espaços Agrícolas e Silvo-Pastoris”, “Espaços Agrícolas e 

Silvo-Pastoris Ecologicamente Sensíveis”, “Espaços Florestais”, “Montados de Sobro e Azinho”; 

- PDM de Elvas: “Espaço Agrícola”, “Espaço Florestal”; 

- PDM de Estremoz – “Espaços Agrícolas/RAN”, “Espaços Agro-Florestais”, “Espaços Silvo-Pastoris” 

- PDM de Vila Viçosa: “Espaço Agrícola Condicionado”, “Espaço Silvo-pastoril”, “Espaço Florestal” 

 
Relativamente a Planos de Pormenor e a Planos de Urbanização existentes nestes concelhos, o traçado 

da Linha Estremoz-Alandroal não interferirá com estes planos. 

No que concerne a Servidões e Restrições de Utilidade Pública, o projecto interfere com a Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), a Reserva Ecológica Nacional (REN), com Montados de Sobro e Azinho, com 

Recursos Geológicos, com Recursos Hídricos, com Infra-estruturas Básicas (abastecimento de água, 

linhas eléctricas e gasodutos), Infra-estruturas de Transportes (rede rodoviária, rede ferroviária e 

aeronáutica), com Servidões Aeronáuticas, com Servidões Militares e com Cartografia e Planeamento 

(Vértices Geodésicos).  

4.4.2 Avaliação de Impactes 

Reserva Agrícola Nacional  

O projecto interfere com algumas áreas de RAN coincidentes com zonas de baixa, na dependência de 

linhas de água, em particular nas margens das ribeiras da Valeja, do Freixial, e de Ana Loura, que 

atravessam o concelho de Estremoz, e junto às ribeiras de Alcarava de Vale da Missa, de Matacães, de 

Pombal, da Tapada, de Borba e da Asseca. A mancha mais significativa de solos integrados na RAN está 

localizada no concelho de Vila Viçosa, a sudeste de Ciladas. Está prevista a colocação de 17 apoios em 

solos pertencentes à RAN, designadamente o 4, 5, 10, 14, 18, 20, 40, 45, 63, 68 a 74 e 82. 

Conforme referido anteriormente, na fase de construção da Linha Estremoz/Alandroal está prevista a 

afectação de uma área com 400 m2 para instalação de cada apoio, sendo que a afectação total de solos 

pertencentes à RAN será de cerca de 0,68 ha. 

Assim, Quando a utilização em causa esteja sujeita a avaliação de impacte ambiental, a pronúncia 

favorável da entidade regional da RAN prevista no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, compreende a emissão do parecer prévio 

vinculativo (n.º 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009), pelo que em sede de AIA haverá que 

solicitar parecer à respectiva Entidade Regional da RAN.   

Fase de Construção 

As áreas de RAN a afectar com a execução do projecto correspondem à área de 9 apoios a colocar 

próximo da várzea de linhas de água, nomeadamente da ribeira da Valeja e seu afluente, da ribeira 
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do Freixial e respectivo afluente, da ribeira da Venda e afluente, da ribeira do Vale da Missa, da 

ribeira de Alcaraviça e seu afluente, ribeira de Ferrarias, da ribeira da Asseca, do afluente de Mures e 

do afluente do ribeiro de Pêro Lobo, afectando as respectivas manchas de Fluvissolos classificados 

como RAN. 

No que se refere a outros solos com aproveitamento agrícola, há a referir os Luvissolos órticos na 

zona aplanada de cabeceiras de diversos afluentes da ribeira de Mures, a nordeste de Ciladas (S. 

Romão), também classificadas como RAN, nos quais se localizam 7 apoios da Linha 

Estremoz/Alandroal (apoios 68 a 74). 

Localização 
Numeração dos 

apoios 

ribeira da Valeja e seu afluente 4 e 5 

ribeira do Freixial e respectivo afluente 10 

ribeira da Venda e afluente 14 

ribeira do Vale da Missa 18 

ribeira de Alcaraviça e seu afluente 20 

ribeira de Ferrarias 40 

ribeira da Asseca 15 

afluente de Mures 63 

Luvissolos órticos na zona aplanada de cabeceiras de diversos afluentes da 
ribeira de Mures, a nordeste de Ciladas (S. Romão) 

82 

afluente do ribeiro de Pêro Lobo 68 a 74 

Total   17 

 

Na fase de construção será afectada uma área total de cerca de 0,68 ha de solos pertencentes à 

RAN, considerando uma área de interferência de 400 m2 por apoio, dando origem a um impacte 

negativo, pouco significativo e temporário, atendendo à reduzida área a afectar.  

Refere o EIA que poderá ainda ocorrer a utilização temporária de algumas áreas de RAN para 

acessos aos locais da obra, sendo que esta acção dará origem a um impacte negativo, igualmente 

pouco significativo, temporário e reversível, considerando as escassas situações em que tal ocorrerá. 

As medidas de minimização preconizadas no presente parecer contribuirão também para atenuar os 

impactes negativos identificados. 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração mantém-se a perda de solos pertencentes à RAN numa área de 120 m2 

por cada apoio (área efectivamente ocupada pelas estruturas dos apoios após a cobertura do maciço 

de betão com a camada superficial de solo escavado), a que corresponderá a cerca de 0,204 ha, o 

que representa um impacte negativo muito reduzido atendendo à área afectada. 

Fase de Desactivação   

Na eventual desactivação da linha Estremoz/Alandroal, o EIA refere que os impactes negativos 

decorrentes das acções a realizar sejam reduzidos, pois estas serão definidas de modo a minimizar 

os impactes nas áreas de RAN, sendo sempre concertadas com os proprietários dos terrenos. Assim, 

os impactes expectáveis serão negativos pouco significativos, havendo depois cessação de ocupação 

de áreas das RAN. 
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Reserva Ecológica Nacional (REN) 

No que se refere à ocupação de solos de REN pela instalação da Linha de Muito Alta Tensão 

Estremoz/Alandroal, a 400 kv, segundo o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, este tipo de 

projecto não está previsto nos usos e acções compatíveis, pelo que se aplica o disposto no n.º 3 do 

artigo 21.º daquele diploma relativo a projectos públicos. Assim, é autorizada a ocupação de áreas com 

a infra-estrutura objecto de análise, devendo, no entanto, ser acautelada a não ocupação de áreas 

daquela servidão com estaleiros e/ou depósitos de materiais. 

Os diplomas que aprovam a REN nos concelhos abrangidos pelo projecto são os seguintes: 

- Alandroal – Aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 22/97, de 12 de Fevereiro; 

- Borba – Aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 157/95, de 25 de Novembro, e 

alterada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 7/2008, de 16 de Janeiro; 

- Elvas – Aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 112/97, de 7 de Julho e alterada 

pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 57/2005, de 8 de Março; 

- Estremoz – Aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 54/96, de 24 de Abril; 

- Vila Viçosa – Aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 61/96, de 26 de Março. 

 

Refere o EIA que dada a grande extensão de manchas de REN presentes na área de desenvolvimento do 

projecto, não foi possível definir um corredor livre de interferências com esta servidão; no entanto, o 

traçado da linha em análise evitou a implantação de apoios nas áreas de REN incluídas em Leitos dos 

Cursos de Água, na Faixa de Protecção associada a Albufeiras e em Zonas Ameaçadas pelas Cheias.   

Ecossistema de REN afectado Apoios 

Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do 
Solo (“Áreas com Risco de Erosão”) 

14, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 75, 76, 77, 78. 

Áreas Estratégicas de Protecção e Recarga de 
Aquíferos (“Cabeceiras de Linhas de Água”) 

59, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 

Total 41 apoios 

 

Verifica-se a implantação de 41 apoios em áreas de REN, estando prevista a utilização de uma área total 

com 1,64 ha para a sua instalação na fase de construção (400 m2/apoio). Após a fase de construção, o 

EIA refere que está prevista a recuperação do coberto vegetal na quase totalidade da área dos apoios, 

excepto na área de implantação dos quatro maciços das fundações de cada apoio; pelo que, na fase de 

exploração, a área total de REN ocupada perfaz cerca de 60 m2.  

 
Fase de Construção 

A ocupação das áreas de REN será definitiva, no entanto, trata-se de uma acção muito localizada, 

considera-se que os respectivos impactes negativos serão pouco significativos e de reduzida 

magnitude.  

Na fase de construção será fundamental a implementação das medidas de minimização propostas no 

parecer da CA, referentes à recuperação das áreas intervencionadas em fase de obra, para que estas 

possam recuperar naturalmente e o mais rapidamente possível, conseguindo assim, uma efectiva 

diminuição da magnitude do impacte sobre as áreas classificadas como REN. 
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Fase de Exploração 

Nesta fase a vegetação poderá recuperar gradualmente de forma natural na quase totalidade da área 

intervencionada, à excepção da área correspondente aos quatro maciços das fundações de cada apoio, 

fixando o solo e reduzindo os efeitos da erosão. Assim, a área total de REN ocupada perfaz apenas 

cerca de 60 m2, considerando-se por isso, que os impactes negativos gerados serão pouco 

significativos. 

Fase de Desactivação   

Na eventual desactivação da linha Estremoz/Alandroal, o EIA refere que os impactes decorrentes das 

acções a realizar sejam reduzidos, pois estas serão definidas de modo a minimizar os impactes 

negativos nas áreas de REN, sendo que as operações a levar a efeito localizar-se-ão no próprio 

corredor definido pela linha, cessando as limitações de uso dessa faixa decorrentes da presença da 

mesma. Assim, os impactes expectáveis, decorrentes das acções de desmantelamento, serão negativos 

pouco significativos, havendo cessação de ocupação de áreas das REN. 

 
Montado de Sobro e Azinho 

No corredor onde se desenvolve a linha Estremoz/Alandroal existem numerosas manchas de montado de 

sobro e azinho. O sobreiro e a azinheira encontram-se protegidas ao abrigo do disposto no Decreto-Lei 

n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, sendo que o 

corte ou o arranque de sobreiros e de azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização e é 

apenas permitido em desbaste, tendo em vista a melhoria produtiva dos povoamentos, em cortes de 

conversão (que visem a realização de empreendimentos de imprescindível utilidade pública, 

empreendimentos agrícolas de relevante e sustentável interesse para a economia local, alteração do 

regime de talhadia) e por razões fitossanitárias. Assim, qualquer afectação destes espécimes carece de 

autorização da Autoridade Florestal Nacional. 

Nas áreas de montado de sobro e azinho está prevista a colocação de 29 apoios; no entanto, o EIA 

refere que a colocação dos apoios será ajustada no local de forma a evitar o abate de exemplares de 

sobreiro e de azinheira e, ainda, que não haverá necessidade de proceder ao seu decote para 

cumprimento da distância de segurança relativamente aos condutores da linha, uma vez que os 

sobreiros e as azinheiras apresentam um porte relativamente baixo.  

Fase de Construção 

Ao longo do traçado da Linha Estremoz-Alandroal existem extensas áreas de montado de sobro e 

azinho, referindo o EIA que está prevista a colocação de 29 apoios nesta área, no entanto, não serão 

expectáveis impactes negativos significativos dado que a colocação de apoios será ajustada no local de 

forma a evitar o abate de exemplares de sobreiro e de azinheira. Assim, considera esta CCDR que os 

impactes negativos expectáveis serão pouco significativos.  

Fase de Exploração 

A implantação de uma linha deste tipo apresenta um baixo potencial de interferência com sobreiros e 

ou azinheiras, durante a fase de exploração, dadas estas espécies apresentarem um porte 

relativamente baixo, quando comparadas com a altura dos vãos da linha. Assim, não haverá 
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necessidade de proceder ao decote destas para cumprimento da distância de segurança relativamente 

aos condutores da linha, considerando-se não serem expectáveis quaisquer impactes da linha sobre as 

áreas de montado de sobro e azinho. 

 
Recursos Geológicos  

O EIA refere que a área do projecto não se sobrepõe a qualquer área afecta à exploração de recursos 

geológicos, com direitos mineiros concedidos ou requeridos, nem existem pedreiras licenciadas.    

 
Recursos Hídricos  

O traçado da linha Estremoz/Alandroal desenvolve-se sobre algumas linhas de água, não sendo, 

contudo, nehuma delas navegável. Algumas destas linhas de água apresentam pontualmente áreas 

adjacentes ameaçadas pelas cheias, integradas na REN. 

Na proximidade do traçado encontram-se também pequenas albufeiras, das quais se destaca a albufeira 

de Borba pela sua dimensão, sendo que nenhuma delas será afectada. 

 
Protecção de Infra-estruturas Básicas  

A linha Estremoz/Alandroal desenvolver-se-á sobre as estradas municipais, a EM 506, EM 509 e EM 510, 

assim como a estrada nacional EN 4 e a auto-estrada A6/IP7. O EIA refere que não se encontra previsto 

nenhum projecto rodoviário para a área em questão. 

No final do traçado da linha verifica-se a existência do corredor para a ligação de Alta Velocidade Lisboa-

Madrid. 

 
Fase de Construção 

A Linha Estremoz-Alandroal não afectará qualquer infra-estrutura básica, no entanto, será sinalizada a 

linha com balizagem na travessia das seguintes vias de comunicação: 

 *Distâncias na situação de flecha máxima (85.º) 

Considera-se não serem expectáveis impactes negativos sobre as infra-estruturas básicas existentes na 

área de intervenção do projecto.  

 
 
 

Vão Designação km 
Altura dos condutores 

inferiores à estrada *(m) 

12-13 EM 506 26+983 31.45 

15-16 EM - 32.78 

20-21 EM 506-1 5+433 27.67 

39-40 A6 124+931 22.82 

40-41 EN4 184+859 28.59 

60-61 EM - 19.48 

68-69 EM - 29.30 

83-84 EM 1047 - 21.65 
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Fase de Exploração 

Relativamente à travessia de infra-estruturas lineares, o EIA refere que serão contempladas as 

distâncias de segurança a respeitar e que será contemplada a balizagem da linha na travessia das vias 

de comunicação acima indicadas, pelo que não serão expectáveis quaisquer impactes. 

 
Cartografia e planeamento  

Na área envolvente ao traçado encontram-se alguns vértices geodésicos, contudo, o EIA refere que o 

projecto assegurará a distância mínima estabelecida em decreto, não sendo prejudicada a sua 

visibilidade.  

 
Outras Condicionantes  

Deverá ser salvaguardada uma distância mínima de 500 m aos pontos de água potencialmente utilizados 

por meios aéreos ou, na sua impossibilidade, a balizagem  das linhas quando estas se implantem a uma 

distância compreendida entre os 250 m e os 500 m, devendo, nestes casos, balizar-se o troço que fique 

dentro do círculo com um raio de 500 m e o centro no ponto de água. 

Existem ainda várias parcelas de vinha que fazem parte da Zona Vitivinícola de Borba, sendo que o 

projecto apenas afectará uma parcela de vinha da Herdade da Judia pela colocação de um apoio, 

considerando-se o correspondente impacte negativo pouco significativo atendendo à reduzida área a 

afectar. 

No limite do corredor da linha Estremoz/Alandroal verifica-se a presença de um cemitério localizado nas 

imediações de São Domingos de Ana Loura, o qual não será afectado, pelo que não serão expectáveis 

quaisquer impactes.  

 
Restantes servidões e restrições de utilidade pública 

Relativamente às restantes servidões e restrições de utilidade pública e de outras condicionantes, 

nomeadamente, recursos geológicos, recursos hídricos, infra-estruturas básicas, vias de comunicação, 

servidões aeronáuticas, servidões radioeléctricas, servidões militares e vértices geodésicos, verifica-se 

que não haverá qualquer interferência do projecto nos mesmos, pelo que não serão expectáveis 

impactes decorrentes da implantação da linha em avaliação. 

 
Impactes Cumulativos 

Relativamente a impactes cumulativos, há a considerar os projectos da futura Subestação de Tracção da 

Rave do Alandroal e a Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa – Madrid, no troço Évora – Elvas, que 

traduzem num acréscimo de condicionamentos ao uso do solo. 

Parte do traçado da linha desenvolve-se em paralelo à auto-estrada A6, à qual está associada uma faixa 

de servidão, no entanto, não existirão implicações ao uso do solo que se traduzam em impactes 

cumulativos. 
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4.5 SOCIOECONOMIA 

4.5.1    Caracterização da Situação de Referência 

O projecto em avaliação integrando os concelhos de Elvas, de Monforte, de Borba, de Estremoz, de Vila 

Viçosa e do Alandroal, desenvolvendo-se ao longo de uma extensão de 32 km, iniciando-se no concelho 

de Estremoz e terminando no concelho de Alandroal. 

O território atravessado pela linha apresenta características relativamente homogéneas, de carácter 

marcadamente rural e fracamente povoado, com uma ocupação essencialmente agrícola e florestal. 

Pontualmente surgem algumas edificações isoladas, associadas a propriedades agrícolas, que constituem 

os típicos “montes alentejanos”. 

O EIA refere que a dinâmica populacional registada nos concelhos atravessados pelo projecto 

evidenciam uma tendência decrescente, traduzida numa diminuição da população residente entre 1991 e 

2001 (o conjunto das freguesias atravessadas apresentava em 2001 menos 418 habitantes que em 

2001) e em índices de envelhecimento elevados. 

As densidades populacionais baixas reflectem o baixo povoamento deste território, que varia entre 51 

hab/km2 no concelho de Borba e 11 hab/km2 no concelho de Alandroal, cuja freguesia atravessada 

(Juromenha) chega apenas aos 5 hab/km2. 

As maiores concentrações urbanas ocorrem nas sedes de concelho que evidenciam algum dinamismo no 

sector terciário, sendo este sector o responsável pela maior percentagem de empregabilidade nos 

concelhos. O sector primário representa ainda uma percentagem importante de emprego nos concelhos 

atravessados, considerando o abandono da actividade agrícola que se tem verificado no país. O sector 

secundário apresenta taxas de emprego pouco significativas para os concelhos de Elvas e de Estremoz 

que não atingem os 30%, enquanto que, nos restantes concelhos se aproxima dos 40%. 

Relativamente à actividade agrícola, destaca-se a produção de vinho de grande qualidade da Zona 

Vitivinícola de Borba (as vinhas atravessadas pela linha Estremoz/Alandroal fazem parte desta zona), os 

olivais e os montados de sobro e azinho.   

O turismo, o artesanato e a caça também têm um papel importante na economia local.  

Ao longo do traçado não se identificaram as áreas industriais, áreas de equipamento ou infra-estruturas 

de maior expressão ou de importância para a dinâmica social e económica desta região. Na proximidade 

do traçado existem duas unidades de turismo rural, o Monte de Touriz e a Herdade de Monte Branco, 

sendo que a primeira unidade não terá visibilidade para a linha e da Herdade do Monte Branco será 

possível avistar apenas o apoio 2 da linha Estremoz/Alandroal. 

O projecto desenvolvido evitou interferência com núcleos urbanos, referindo o EIA que os projectistas 

procuraram o maior afastamento possível de edificações isoladas, no entanto, os casos em que tal 

situação ocorre são os seguintes: 

- Na proximidade do apoio 15, assinala-se a presença do Monte da Vinha o qual dista cerca de 

105 m do traçado da linha.  

- O Monte de Matacães surge, embora fora do corredor da linha, localizado entre os apoios 21 e 

22, o qual dista cerca de 210 m do traçado da linha.  
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- O Monte da Judia, localizado nas proximidades do apoio 27 também se localiza dentro do 

corredor da linha em avaliação, a cerca de 150 m do traçado da linha. 

- O Monte da Barroca, localizado nas imediações do apoio 38, dista cerca de 200 m do traçado da 

linha. Verifica-se ainda a presença de outra área social próxima do apoio 39, a qual dista cerca 

de 200 m do traçado da linha.  

- Entre os apoios 64 e 65 o Monte de Cabriz, localizado no limite do corredor da linha, distando 

cerca de 200 m do traçado desta.   

- Nas imediações do apoio 65, o Monte dos Carvalhais surge a cerca de 110 m do traçado da 

linha.  

 

Associado a este projecto estão os projectos da Subestação de Tracção da RAVE do Alandroal, à qual se 

vai ligar a linha em estudo, e o projecto da Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Madrid (Troço 

Évora-Elvas). 

 

4.5.1   Impactes Ambientais 

Fase de Construção  

Os principais impactes negativos sobre a componente social da área afecta ao projecto, gerados nesta 

fase, decorrerão da abertura de acessos, da instalação de estaleiros e dos depósitos de material, da 

própria implantação dos apoios no terreno, do desbaste de árvores, que poderão obrigar à necessidade 

de atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas e de campos cultivados. Trata-se de 

impactes negativos e temporários, localizados e pontuais, de baixa magnitude e pouco significativos a 

moderadamente significativos. O que contribuirá para a minimização destes impactes será o facto de 

serem aproveitados inúmeros caminhos no terreno existentes na área do projecto e, ainda, a existência 

de uma prévia negociação, neste tipo de projectos, entre a REN, SA e os proprietários dos terrenos 

afectados.  

A instalação de apoios em terrenos agrícolas ou zonas florestais poderá gerar impactes negativos 

decorrentes das afectações temporárias das actividades agrícolas, e relativamente à ocupação de 

terrenos florestados, para a implantação dos apoios e/ou para a constituição da faixa de protecção da 

linha, terá como consequência a remoção e/ou desbaste de árvores. Estes impactes de magnitude média 

e significativos no local, decorrentes da correspondente perda de rendimentos, mas minimizáveis pela 

atribuição, aos proprietários, da correspondente indemnização. 

O traçado da linha procurou evitar o atravessamento de áreas agrícolas mais sensíveis, nomeadamente a 

vinha, ainda que possa ocorrer algum impacte negativo e pontual sobre estas áreas, de reduzida 

magnitude.  

A ocupação de áreas de agrícolas de sequeiro ou de exploração com culturas permanentes, 

nomeadamente olivais, implicará a ocorrência de um impacte negativo que terá um significado reduzido, 

pela sua incidência local, descontínuo e de pequena magnitude.  

O projecto privilegiou o afastamento a povoações, não sendo por isso expectáveis impactes sobre as 

populações locais relacionados com as incomodidades resultantes do ruído ou da obra. Não obstante, há 

algumas situações em que se poderá gerar alguma incomodidade, ou seja, para os montes mais 
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próximos da linha, como o Monte da Vinha e o Monte dos Carvalhais, em que a distância a esta é da 

ordem 105 m e 110 m, respectivamente. Assim, considera a CCDR Alentejo que os correspondentes 

impactes expectáveis serão negativos moderadamente significativos, de reduzida magnitude, devido, 

sobretudo, ao acréscimo de sensação de risco, de incómodo visual e de desconforto subjectivo e, ainda, 

em consequência do ruído e das poeiras que serão produzidos durante a fase de obra. Contudo, se 

aplicadas, de forma eficaz, as medidas de minimização constantes no presente parecer estes impactes 

poderão ser minimizados.  

Os impactes positivos e directos sobre o emprego e as actividades económicas, na região, serão quase 

irrelevantes, dado que a maior parte da mão-de-obra a utilizar nos trabalhos de construção será 

recrutada antecipadamente pelos empreiteiros, havendo pouco recurso a trabalho local. O fornecimento 

de alimentos e de eventuais equipamentos durante o período de obra terá alguma importância local, 

mas será temporário, de magnitude reduzida a moderada e sem efeitos multiplicadores, pelo que 

também não terá significado.  

Fase de Exploração  

Os impactes expectáveis nesta fase são os que resultaram da fase de construção, associados à perda de 

área agrícola útil, pela ocupação dos apoios, no entanto, dada a magnitude do correspondente impacte 

ser reduzida, e considerando ainda que o traçado da linha evitou a colocação de apoios em áreas 

agrícolas mais sensíveis, tais como vinhas e olivais (à excepção de dois apoios), consideram-se estes 

impactes negativos mas pouco significativos. 

Relativamente às unidades de turismo rural mais próximas da Linha Estremoz-Alandroal, o Monte de 

Touriz e a Herdade de Monte Branco, não são expectáveis impactes sobre as actividades das mesmas, 

uma vez que da primeira não se avistará da linha projectada e da segunda será avistado apenas o apoio 

2 da referida linha. 

Globalmente, consideram-se os impactes na sócio-economia na fase de exploração, serão negativos, 

embora se resumam a situações muito pontuais, de reduzida magnitude, reversíveis e minimizáveis, não 

constituindo um impacte com significado.   

Fase de Desactivação  

Embora segundo o EIA não seja previsível o abandono do corredor da linha, se ocorrer a sua 

desactivação considera-se que deixarão de existir os sintomas de incomodidade associados à presença, 

para a população, bem como na área de influência da mesma, pelo que o impacte negativo gerado 

deixará de existir. 

 
Impactes Cumulativos 

Relativamente a impactes cumulativos, há a considerar os projectos da futura Subestação de Tracção da 

Rave do Alandroal e a Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa – Madrid, no troço Évora – Elvas. A 

construção da futura linha ferroviária de alta velocidade Lisboa - Madrid induzirá impactes negativos 

significativos, durante a fase construção, no tecido sócio-económico desta região. No entanto, a 

construção da Linha Estremoz - Alandroal, assim como da Subestação do Alandroal terão poucas 

implicações nos aspectos sócio-económicos, não sendo de considerar a ocorrência de impactes 

cumulativos entre estes três projectos. 
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4.6 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO 

No decurso dos trabalhos arqueológicos foi efectuada a prospecção sistemática do corredor da linha 

eléctrica numa faixa de 100m, sendo a visibilidade do solo no momento da prospecção considerada na 

generalidade boa. 

Estes trabalhos que foram antecedidos por pesquisa documental e bibliográfica tendo-se por essa via 

identificado na área de estudo 83 ocorrências patrimoniais, situando-se dez ocorrências patrimoniais na 

faixa do corredor prospectado, das quais oito são arqueológicas.  

Foram consideradas como possuindo Valor de Significado Elevado e Valor de Significado Médio as 

manchas de ocupação de cronologia Romano/Tardo-Romano, n.º 66B, Monte Tenazes, n.º 74, Vale da 

Missa 1, n.º 75, Ana Loura 1, n.º 81, Monte da Sancha 1, e o n.º 82, Pero Lobo 4. 

O Valor de Significado Reduzido foi atribuído aos edifícios de carácter etnográfico, o n.º 79, a casa agrícola 

do Monte do Galo 1, e o n.º 80, a malhada da Marinela 1. 

Foi ainda atribuído o Valor de Significado Muito Reduzido a três manchas de materiais arqueológicos, 

correspondentes ao sítios n.º 76, Ana Loura 2, ao n.º 77, Vale da Missa 2, ambos de cronologia 

indeterminada, e ao n.º 78, Monteira 2, de cronologia Moderna/Contemporânea. 

4.6.1  Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização 

Relativamente à análise de impactes foram consideradas pelo EIA como áreas de incidência directa a zona 

de implantação dos apoios, num círculo com 20m de diâmetro, e indirecta um corredor com 50m centrado 

na linha eléctrica, sendo que a primeira área surge definida como centrada no centro dos apoios, que no 

seu conjunto apresentam uma dimensão razoável (variando entre os 8,55m e os 14,26m, sem contar com 

os maciços de fundação), e não nos seus limites externos, sendo a reduzida dimensão desta área de 

afectação directa questionável. 

No EIA afirma-se que «na área de afectação indirecta (corredor com 50 m de largura centrado no eixo da 

linha), registaram-se todas as ocorrências patrimoniais, mas não estão previstos impactes negativos 

nestes locais» considerando que «desde que sejam seguidas as medidas de mitigação patrimonial 

sugeridas no subcapítulo seguinte (acompanhamento arqueológico e sinalização das ocorrências), não se 

prevêem impactes negativos nestes sítios». Concluindo que «a Significância de Impactes Negativos é Nula, 

porque não se prevêem impactes negativos directos», confundindo a improbabilidade dos impactes com a 

sua diminuta significância, mas referindo ainda potenciais impactes indirectos decorrentes da circulação de 

maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade.  

De acordo com os dados presentes no Aditamento (Quadro A2.1, página 6), verifica-se que a ocorrência 

n.º 75, Ana Loura 1, situa-se somente a 5m dos apoios 11-12, e que a ocorrência n.º 76, Ana Loura 2, 

situa-se somente a 7m dos apoios 11-12. Já a ocorrência n.º 66B, Monte Tenazes B, situa-se a 11m dos 

apoios 82-83. No entanto estas distâncias não conferem com as apresentadas no Quadro 6.4.4. presente 

na página 13.  

Refira-se ainda que no EIA a ocorrência etnográfica n.º 79, Monte do Galo 1, vinha indicado como 

situando-se a 18m dos apoios 32-33.  
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O Aditamento assume assim existirem impactes directos nas ocorrências n.º 75 e n.º 76, mas considera 

como encontrar-se fora do projecto a ocorrência 66B, situada somente a 11m dos apoios. Aliás na análise 

de impactes efectuada, refere «que a Significância de Impactes Negativos é moderadamente significativa 

no sítio n.º 75 e Não Significativa no sítio n.º 76». 

Considera-se que para a ocorrência 66B e face à sua distância ao projecto, dever-se-ia ter considerado a 

probabilidade de existirem impactes directos.  

Quanto às medidas de minimização preconizadas pelo Aditamento relativamente aos sítios n.º 75 e n.º 76, 

propõe a execução de sondagens mecânicas nos apoios n.º 11 e n.º 12, numa área de 10 m2. 

Considera-se que a área a escavar deverá ser definida num plano de trabalhos a apresentar à tutela, que 

deverá ter em consideração que a escavação deverá compreender pelo menos a área integral a afectar 

pelos maciços de fundação dos apoios, que podem varias entre os 3,30m e os 3,70m de lado.  

Dever-se-á igualmente efectuar sondagens mecânicas junto da ocorrência n.º 66B, no apoio 83. 

Face à obra, dever-se-á também prever a vedação e sinalização das ocorrências n.º 75, n.º 76, n.º 66B e 

n.º 79. 

O EIA propõe ainda como principal medida de minimização a elaboração, antes do início da obra, de um 

«Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico», propondo que «antes da obra ter início deverá ser 

efectuada a protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local referido na carta geral de 

sítios». 

Para a fase de obra propõe o «acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as 

operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos 

e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, 

como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação» devendo-se ainda após a 

desmatação do terreno, proceder a novas prospecções arqueológicas sistemáticas.  

Prevê ainda a realização «de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos 

habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico», redacção esta que deveria ser 

menos específica no que concerne ao objecto das sondagens, devendo-se preferir a referência mais lata a 

contextos arqueológicos. 

Considera-se que na generalidade as medidas gerais são as adequadas aos impactes previsíveis, 

carecendo as específicas de alguns ajustes na sua redacção e faseamento. Assim, relativamente ao acima 

exposto, no que se refere ao factor ambiental Património nada há a opor à concretização do projecto 

considerando-se ser de emitir parecer favorável ao projecto da Linha de Estremoz Alandroal, condicionado 

ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas no EIA e às constantes no ponto 8 do 

presente parecer. 

 

4.7 PAISAGEM 

4.7.1  Caracterização da Situação de Referência – Estrutura Geral da Paisagem 

O traçado da linha localiza-se no extremo norte da região natural do Alentejo, intersectando as bacias 

hidrográficas do Rio Tejo e do Rio Guadiana. De um modo geral, o Alentejo é caracterizado por uma 
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relativa planura e horizontalidade, onde sobressaem pontualmente grandes linhas estruturantes do 

território: a Serra de Ossa a Sudoeste; o Rio Tejo e a Serra de São Mamede a Norte e o Rio Guadiana a 

Nascente. Na área de estudo, o relevo apresenta-se ondulado, tornando-se mais vigoroso em direcção 

ao seu extremo SE, na aproximação ao Vale do Guadiana. A altimetria oscila entre os 400m e os 190m 

na zona de implantação da futura estação de Alandroal. O traçado da linha desenvolve-se atravessando 

diversas sub-bacias de linhas de água afluentes deste rio em ambas as margens, destacando-se de 

Norte para Sul as Ribeiras da Valeja, do Freixial, de Ana Loura, da Venda, do Vale de Zebro, do Vale da 

Missa, de Alcaraviça, do Matacães, do Pombal, o Barranco do Pombal, a Ribeira da Vaqueira, Barranco 

da Tapada, Ribeira da Amendoeira, da Estalagem, da Asseca, do Lago, do Cabriz e do Pêro Lobo. 

Destaca-se ainda a proximidade à albufeira de Borba, na Ribeira da Tapada, a Nascente da Auto-Estrada 

A6. O povoamento humano concentra-se ao longo do sopé da Serra de Ossa e é ligado por uma rede 

viária pouco densa, reforçada pela A6. 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

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 Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, a 

LMAT atravessa as claramente duas macro-unidades de Paisagem e passa nas proximidades de outras 

duas, descritas do seguinte modo: 

 Peneplanície do Alto do Alentejo (apoios 1 ao 75): O corredor da linha desenvolve-se 

maioritariamente no limite sudoeste desta paisagem relativamente homogénea do ponto de vista 

físico. O relevo apresenta-se ondulado, tornando-se mais vigoroso em direcção ao extremo SE. 

Os declives são suaves, acentuando-se nas proximidades da A6. A linha desenvolve-se em 

situação de encosta, maioritariamente entre as cotas 300-350m, até ao AP39, onde se dá a 

sobrepassagem da A6. Após a A6 a linha entra numa zona de cotas mais baixas, que diminuem 

gradualmente até ao Rio Guadiana. É uma unidade marcada pela grande propriedade – latifúndio 

– e dominada pelos usos extensivos do solo – montado de sobro e azinho – vocacionados para a 

exploração silvo-pastoril e com extensas planícies cerealíferas, que têm dado lugar às pastagens 

e ao regadio, onde se destaca também a cultura da vinha (em particular no troço de linha a 

nascente da A6). Os principais aglomerados populacionais nesta unidade são Orada e Terrugem. 

No entanto, esta caracteriza-se também pela presença expressiva de montes isolados que 

conferem maior ocupação urbana à Paisagem, ainda que dispersa. Apresenta Qualidade visual 

reduzida a média na extensão a montante da A6 e média a elevada após a mesma. A Absorção 

visual é reduzida a moderada. A Sensibilidade visual é globalmente moderada a elevada na 

maioria do traçado e genericamente reduzida no troço inicial até ao AP13. 

 Várzeas do Caia e de Juromenha (do apoio 76 ao 86 e Subestação do Alandroal): A linha entra 

nesta unidade implantada na encosta poente do Monte da Afeiteira, em direcção ao vale da 

Ribeira de Pêro Lobo, afluente da Ribeira da Asseca, após o que se implanta na várzea do Rio 

Guadiana, entrando por fim na subestação. Os declives são suaves, à excepção da elevação onde 

se situa a povoação de Juromenha e de outras duas elevações que definem o vale. Nesta unidade 

dominam as culturas arvenses de sequeiro, com excepção das encostas do monte da Afeiteira 

onde predomina o montado e azinho e de algumas manchas de pequenas dimensões junto ao 

limite sul da área de estudo. A dispersão dos montes é maior do que na unidade anterior, 
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registando-se por isso uma ocupação humana menos intensa. O principal núcleo urbano é 

Juromenha, situando-se a menos de 2km da linha. Na zona de entrada da linha e em situação de 

encosta, a Qualidade e a Absorção visual apresentam-se moderadas, adquirindo, no entanto, na 

zona do vale, moderada a elevada Qualidade visual, mas com reduzida Absorção visual em 

virtude da ocupação do solo e da morfologia mais plana, determinando para esta área elevada 

Sensibilidade visual. 

 Maciço Calcário Estremoz-Borba-Vila Viçosa (atravessada apenas pontualmente, devido a uma 

pequena inflexão do traçado, pelo AP 16): o EIA destaca apenas a presença de alguns 

aglomerados urbanos importantes, caso de São Lourenço de Mamporcão (a 1.4km da LMAT) e de 

São Domingos de Ana Loura (a 0.4km da LMAT). 

 Terras do Alandroal e Terena (não atravessada pela LMAT, mas muito próxima): O EIA destaca 

apenas a presença da povoação de Ciladas (a 1.6km da LMAT). 

Análise visual da Paisagem  

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma faixa de 2km em redor do 

traçado previsto para a Linha. No que respeita a esta análise, a área de estudo, segundo o EIA, define-

se da seguinte forma:  

A Qualidade Visual da Paisagem apresenta-se diversa na área de estudo e na envolvente à mesma. No 

primeiro terço da área de estudo e sensivelmente entre os apoios AP1 e AP37, o corredor da LMAT e a 

envolvente apresentam genericamente moderada Qualidade visual, sendo no entanto também 

expressivas ilhas dispersas de baixa e elevada Qualidade Visual. No segundo terço, entre os apoios AP38 

e AP60, a Qualidade visual é tendencialmente elevada, correspondendo geralmente, em particular entre 

os apoios AP42 e AP60, a áreas de montado. Por fim, e para o último terço, entre os apoios AP61 e 

AP85A, a Qualidade visual da área de estudo é moderada a elevada, pontualmente baixa, 

correspondendo a grandes áreas de sequeiro e montado. A Subestação ocupa uma área classificada 

como de moderada Qualidade visual, embora confinando com áreas de elevada Qualidade visual. 

A Capacidade de Absorção é muito variável ao longo da faixa estudada. É predominantemente 

moderada, sendo elevada entre os apoios AP45 e AP56; e reduzida entre os apoios AP15 e AP38, AP66 e 

AP77 e AP77 e AP85A, incluindo a área da Subestação do Alandroal. 

No que se refere à Sensibilidade Visual da área de estudo, esta apresenta-se tendencialmente elevada. 

Apenas a área de implantação da actual Subestação de Estremoz e as áreas correspondentes aos troços 

entre os apoios AP1 e AP4, AP8 e AP14, AP22 e AP25, AP61 e AP62 e AP72 e AP73, incluindo os próprios 

apoios, se inserem em áreas consideradas de Sensibilidade reduzida. 

Assim, grande parte da extensão da linha, incluindo os apoios e a Subestação do Alandroal, insere-se em 

áreas que revelam elevada exposição visual. 

4.7.2 Impactes na Paisagem 

De uma forma geral, a implantação de uma LMAT induz necessariamente a ocorrência de impactes 

negativos na Paisagem. Esta situação deve-se ao facto de as linhas constituírem estruturas lineares 

contínuas, determinando um uso permanente e condicionado do solo, numa extensão apreciável. Os 
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seus efeitos reflectem-se em alterações directas, físicas e topográficas do território, com consequência 

na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim a leitura da paisagem. Os 

impactes da implantação da linha na Paisagem decorrem sobretudo e em primeira instância, da intrusão 

visual que a instalação e a presença dos apoios e dos cabos introduzirá no território atravessado. Os 

impactes identificados no EIA são: 

 
Fase de construção  

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos 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 

uso industrial, em antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e reduzido coberto 

vegetal; causará eventualmente alterações na morfologia do terreno, destruição do coberto 

vegetal e introdução de elementos exógenos, classificando-se como um impacte negativo pouco 

significativo. 

- Desmatação na zona de implantação e envolvente dos apoios, para possibilitar a movimentação 

de maquinaria e corte da vegetação arbórea numa faixa ao longo da linha, de forma a assegurar 

a faixa de protecção legal: este será um impacte negativo, de significância variável consoante o 

tipo de ocupação do solo afectado: pouco significativo para áreas de culturas de sequeiro, 

significativo nas áreas de montado e olival (vegetação arbórea de crescimento lento) e pouco 

significativo nas áreas de vinha. No entanto, para esta última situação apenas se verifica para o 

apoio AP27. 

- Abertura de novos caminhos para permitir o acesso à faixa da linha: traduz-se no corte da 

vegetação arbórea para permitir a passagem de 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 em questão e tanto mais próxima estiver de povoações. Os impactes 

expectáveis serão significativos a pouco significativos, uma vez que se prevê a utilização de 

alguns dos caminhos existentes, pela existência de poucas povoações e a pela baixa densidade 

de vegetação em grande parte da extensão da linha. 

Fase de exploração:  

Durante esta fase, os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a infra-

estrutura introduz no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visível se apresentarem a linha e 

os apoios, constituindo-se os troços mais próximos de povoações e vias de circulação aqueles que 

induzirão um impacte mais elevado. O EIA identifica os seguintes impactes: 

- Presença dos apoios e Linha: verifica-se que a maior parte da linha será potencialmente visível 

em cerca de 90% da sua extensão, correspondendo a cerca de 78 apoios, sendo no entanto 

variável o número de apoios visíveis de cada um dos pontos considerados na análise. Dentro de 

uma faixa de 2km para cada lado da directriz da LMAT, a Aldeia de Sande será a povoação mais 

afectada, dado estabelecer contacto visual com 8 apoios (AP14-AP20) e respectivos troços dos 

cabos. Para a faixa dos 2-5km, as povoações mais afectadas visualmente serão Borba (9 apoios: 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Novembro  2010 

Linha de Estremoz – Alandroal, 400 KV 
Procedimento de AIA N.º 2287 

 
 

41/72 

AP27-AP35) e Juromenha (10 apoios: AP76-AP85). Globalmente, os troços mais expostos da linha 

são os que se desenvolvem de forma paralela à A6, entre os apoios 31 e 40 e o troço final, na 

aproximação à Subestação do Alandroal, a partir do apoio AP79. O primeiro caso decorre da 

implantação da linha no vale sobrepassado em viaduto, associado à albufeira de Borba, que fica 

exposto aos observadores temporários que transitem na A6. Na segunda situação a sua maior 

exposição resulta da sua implantação ocorrer numa zona mais plana, várzea do Rio Guadiana. A 

avaliação da significância deste impacte visual foi feita por troços: do AP01 ao AP30 considera-se 

o impacte pouco significativo; do AP30 ao AP39, significativo; do AP39 ao AP60, pouco 

significativo; do AP60 ao AP76, não significativo; do AP76 ao AP85 considera-se o impacte pouco 

significativo a significativo.  

- Presença das Subestações (que não fazem parte do Projecto, mas são analisadas para suportar a 

avaliação de impactes cumulativos): a Subestação de Estremoz será visível a partir de S. 

Lourenço de Mamporcão e da Herdade do Monte Branco e Subestação do Alandroal a partir de 

Juromenha. Considera-se que se trata de um impacte significativo. 

 
Impactes Cumulativos 

Para além dos impactes identificados na análise anterior, considera-se como sendo geradores de 

impactes cumulativos as Subestações de Estremoz e a Auto-Estrada A6, actualmente existentes, 

assumindo esta última relevância especial, dado que a linha se implantará e desenvolverá paralelamente 

a esta via numa extensão de 3km, no troço compreendido entre os apoios AP31 e AP40. O impacte 

visual será sentido mais ao nível dos utentes da A6 (um maior número de observadores, ainda que 

temporários) do que nos observadores da zona envolvente, devido à presença dos apoios referidos e dos 

cabos eléctricos, por se constituírem uma intrusão visual na paisagem e consequentemente provocarem 

uma redução da qualidade visual da mesma. Considerando ainda a presença futura dos projectos 

previstos para esta área – Subestação do Alandroal e Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Madrid, 

Lote 3C – Évora–Elvas – a par dos existentes, prevê-se cumulativamente uma maior perda da actual 

qualidade visual da paisagem.  

 

5. SÍNTESE DOS PARECERES FORMULADOS PELAS ENTIDADES EXTERNAS 

CONSULTADAS  

No âmbito do processo de avaliação de Impacte Ambiental, a Comissão de Avaliação nomeada para o 

efeito e em conformidade com o disposto no ponto 9 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 

de Novembro, procedeu à consulta de entidades/organismos públicos com competências para a 

apreciação do projecto.  

No âmbito do pedido de parecer a entidade externas, foram solicitados pareceres à DGEG – Direcção 

Geral de Energia e Geologia, Brisa, Auto-Estradas de Portugal, INIR – Instituto de Infra-Estruturas 

Rodoviárias, IP, REFER, Rede Ferroviária Nacional, EPE, RAVE, Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A, 

DRAP, Direcção Regional de Agricultura do Alentejo. 
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No seguimento desta consulta, foram recebidos 4 (quatro) pareceres provenientes da DGEG – Direcção 

Geral de Energia e Geologia, da Brisa, Auto-Estradas de Portugal, do INIR – Instituto de Infra-Estruturas 

Rodoviárias, IP e da REFER, Rede Ferroviária Nacional, EPE. 

Indica-se de seguida as conclusões resultantes dos pareceres recepcionados pelas entidades/organismos 

acima referidas: 

- A Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), informa que relativamente ao projecto em 

análise não se verificam sobreposições com quaisquer áreas afectas a recursos geológicos nem a 

quaisquer outras áreas do sector energético, pelo que não é expectável que sejam gerados 

impactes negativos significativos. Assim do ponto de vista dos recursos geológicos esta direcção 

formulou parecer favorável ao projecto, não apontando qualquer inconveniente à implantação do 

mesmo desde que sejam adoptadas as medidas de minimização e implementados os programas 

de monitorização propostos no EIA e no presente parecer. 

- A BRISA, Auto-Estradas de Portugal, informa que o projecto da linha poderá interferir com a 

concessão de construção, conservação e exploração de auto-estradas outorgadas à Brisa, 

nomeadamente com a A6 – Auto-estrada Marateca / Caia, nomeadamente com os sublanços 

Estremoz/Borba e Borba/Elvas, em exploração desde 1999. Em face do referido, a Brisa informa 

que o projecto deverá contemplar as melhores soluções técnicas para minimização das eventuais 

interferências com a auto-estrada em serviço e no, desenvolvimento sequente dever-se-á 

considerar não só as zonas de servidão “non aedificandi” da A6, garantindo todas as disposições 

regulamentares aplicáveis à sua implantação, nomeadamente o Decreto Regulamentar n.º 1/92, 

de 18 de Fevereiro, bem como adequar e implementar as medidas necessárias à compatibilização 

das duas infra-estruturas, designadamente todas as situações que possam carecer de cuidados 

técnicos específicos, bem como da gestão do tráfego na auto-estrada em questão e sobre as 

quais a Brisa terá de se pronunciar previamente à fase de Licenciamento. 

- O INIR – Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP, informa que o projecto da Linha se 

desenvolve na proximidade de infra-estrutura rodoviária, que integram a rede rodoviária nacional 

e se encontram concessionadas à Brisa, Auto-Estradas de Portugal e à EP – Estradas de Portugal, 

SA. 

No que se refere à rede concessionada à Brisa esclarecem que nada têm a acrescentar ao 

parecer emitido pela Brisa. 

Quanto à rede concessionada à EP - Estradas de Portugal, esclarecem que se verifica a sobre 

passagem da EN 4, entre os apoios 40 e 41, ao km 164+850 e não ao km 184+859, conforme 

consta no quadro 3.4 do EIA – Atravessamento de Estradas. 

Alertam que nos termos do Decreto-Lei n.º22/98 de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99 de 

26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de Agosto, que a estrada (EN 4) no local em 

causa integra como já referido a rede rodoviária nacional, aplicando-se deste modo o Decreto-Lei 

n.º 13/94 de 15 de Janeiro, entendendo-se que esta estrada é uma OE (Outras Estradas), e no 

omisso, o Decreto-Lei n.º 13/71 de 23 de Janeiro. 

Informam ainda que nos termos do descrito no artigo 9º do Dec-Lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro, 

o atravessamento é permitido se considerar provado o “Interesse público de especial relevo”, 

devendo porém o mesmo ser feito com os apoios “fora dos limites da plataforma” tal como se 
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verifica e por forma, a que seja “perpendicular ao eixo da via”, situação esta que não se verifica 

no EIA. 

Assim a par da necessidade de ser dado cumprimento ao artigo 9º, atrás mencionado, na fase de 

exploração deverá ser dado cumprimento ao disposto no n.º 5 do artigo 8º do mesmo diploma 

legal, tendo em atenção o Regulamento do Licenciamento de Obras, aprovado conforme Portaria 

114/71 de 1 de Maio. 

 

- A REFER – Rede Ferroviária Nacional, E.P.E., informa que o projecto da Linha de Estremoz 

Alandroal, a 400 kv, foi concertado com a REFER e a RAVE e que as sucessivas evoluções durante 

o desenvolvimento do projecto, permitem reforçar o sentido do parecer favorável ao projecto da 

Linha. Esclarecem ainda que a linha em avaliação destina-se à alimentação exclusiva da 

subestação de tracção eléctrica da Linha de Alta Velocidade (LAV), pelo que tem vindo a ser 

acompanhada pela RAVE e na data pelos ELOS – Ligação de Alta Velocidade, S.A., empresa 

responsável pela concepção, construção e Manutenção da concessão RAVE – Poceirão / Caia. 

Acresce ainda que há aspectos de detalhe que serão aferidos em sede de Projecto de Execução 

da LAV, sendo esse o contexto adequado para se proceder à compatibilização de pormenor deste 

com o projecto da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT).   

 
Conclusão 

Da análise efectuada às observações e pareceres emitidos, verifica-se que estas entidades/organismos 

não obstam à concretização do projecto; no entanto de um modo geral alertam, para o cumprimento de 

legislação específica, no sentido de salvaguardar as áreas/locais de qualquer natureza (infra-estruturas, 

equipamentos, entre outros) intersectados/interferidos e abrangidos por regimes de servidão, e/ou 

protecção específica. 

 

A CA refere que a informação incluída nos diversos pareceres externos recebidos foi devidamente 
contemplada no presente parecer com a inclusão de medidas de minimização consideradas relevantes 
para assegurar o cumprimento dos vários aspectos a salvaguardar. 

 
 

6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta Pública decorreu entre 19 de Agosto e 4 de Outubro de 2010 tendo sido recebidos quinze 

pareceres apresentados por: 

Autarquias: 

 Câmara Municipal do Alandroal 

 Câmara Municipal de Elvas 

 Junta de Freguesia de Terrugem 

 Junta de Freguesia de S. Lourenço de Mamporcão. 

 

Entidades  

 AFN – Autoridade Florestal Nacional 

 ANA – Aeroportos de Portugal 

 ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 
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 ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

 DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 DRE - Direcção Regional da Economia do Alentejo 

 EP – Estradas de Portugal, SA 

 Estado Maior da Força Aérea 

 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

 Turismo de Portugal, IP 

 

Cidadão 

 Miguel Maria Torres Baptista Pereira 

 

Foram várias as posições expressas nos pareceres acerca deste projecto: 

O Município de Elvas e a Junta de Freguesia de S. Lourenço de Mamporcão não expressaram 

nenhuma posição. 

Nada têm a opor as seguintes entidades Direcção Regional de Economia do Alentejo, ANACOM, 

Estado Maior da Força Aérea, DGADR e Turismo de Portugal, IP as justificações para esta posição 

foram as seguintes: 

 Inexistência na área de implantação do projecto 

 servidões radioeléctricas; 

 servidões de unidades afectas à Força Aérea; 

 estudos, projectos e acções no âmbito da Direcção Geral de Agricultura. 

 de empreendimentos turísticos classificados atravessados e áreas de vocação turística. 

 
Um conjunto de outros pareceres condiciona a emissão de parecer favorável ao cumprimento: 

 da legislação e planos referidos neste documento no item referente às condicionantes 

(Autoridade Florestal Nacional); 

 do Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão e a ser assegurada uma 

distância mínima de 7 metros entre a linha e a cota do pavimento das infra-estruturas rodoviárias 

interceptadas (EP – Estradas de Portugal). 

 

A Autoridade Nacional para a Protecção Civil identifica os principais riscos associados à infra-

estrutura e enuncia um conjunto de medidas de minimização e recomendações a ter em conta na fase de 

obra e de exploração. 

O Município do Alandroal considera que os impactes negativos em geral serão passíveis de minimização 

à excepção dos factores ambientais Paisagem e Ordenamento do Território. 

A Junta de Freguesia da Terrugem discorda do traçado apresentado por se aproximar muito da 

freguesia habitada por 1400 pessoas. 

O EIA foi rejeitado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves por considera-lo inadequado 

e insuficiente na identificação de todos dos impactes na biodiversidade. Assevera ser essencial a realização 

de um novo EIA que complemente as lacunas e permita tomar uma decisão objectiva e fundamentada. 

Entre as críticas efectuadas a este Estudo salientam-se: 
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 Deveria ter sido realizado um EIA global para a Linha Férrea de Alta Velocidade e projectos 

associados em vez de projectos parcelares (Linha ferroviária de alta velocidade, subestações, linha 

de muito alta tensão); 

 As medidas de minimização possíveis não garantem a redução significativa de impactes de colisão 

de espécies prioritárias pois são parciais (vários cabos não são sinalizados). 

 

Foram propostas diversas Alterações ao projecto: 

 Câmara Municipal do Alandroal 

 Estudar a possibilidade de enterrar a linha no troço próximo de Juromenha pelo facto do 

projecto colidir com um empreendimento turístico previsto para essa área; 

 Junta de Freguesia da Terrugem 

 Utilizar a alternativa 3 do traçado (apresentada no documento “ Estudo das Grandes 

Condicionantes Ambientais – Selecção do Corredor”). 

 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

 Estudar e avaliar outros traçados mais a Sul mesmo com custos noutras actividades 

económicas (área de reserva de exploração dos mármores). 

 Cidadão  - Miguel Maria Torres Batista Pereira 

 Discorda do traçado em avaliação (zona dos apoios 61 a 65) requerendo uma alteração do 

traçado da linha para o limite sul da área de estudo. Esta alteração permitirá que a infra-

estrutura passe a situar-se numa zona de relevo, mais baixo não causando tanto impacte 

visual, nem ambiental, passando na extrema das propriedades.  

Segundo este cidadão este pedido justifica-se face: 

- ao traçado em avaliação atravessar uma exploração agro-pecuária e silvo pastoril, sita 

na freguesia de Ciladas, Vila Viçosa, constituída pelas Herdades da Granja, dos 

Cordeiros, da Alcaforada, e da Raposeira. 

- à Herdade da Granja conjuntamente com a Herdade do Safoeiro constituírem um 

couto de caça turística, para efeitos de exploração cinegética (processo nº 1617 DGF- 

Direcção Geral de Florestas); 

- à área de estudo abranger grande parte da exploração, nomeadamente, a totalidade 

da área de cultura de cereais e quatro dos cinco prédios urbanos já mencionados; 

- às graves repercussões que a infra-estrutura terá no que respeita à nidificação de 

espécies cinegéticas que ocorrem nesta área de cereal de sequeiro; 

- ao impacto grave e incalculável nas espécies agro-pecuárias existentes na exploração: 

núcleo reprodutor de porcas de raça alentejana inscritas no LGPS, SRA (Livro 

Genealógico Português de Suínos – Secção Raça. Alentejana), núcleo de engorda de 

suínos em regime de montanheira e vacada de raça alentejana; 

- ao espaço em apreço (herdades acima referidas) estar previsto o desenvolvimento 

dum complexo turístico, no âmbito do agro-turismo, com uma forte componente de 

estudo de espécies autóctones, como a nidificação de abetardas, conforme 
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Memorando para Exploração Turística entregue no Município de Vila Viçosa, aquando 

da revisão do PDM; 

- pela importância da área em termos de biodiversidade (confirmada em conversações 

havidas com o ICNB). 

 

Condicionantes 

 AFN – Autoridade Florestal Nacional 

 Cumprimento da legislação relativa à protecção de sobreiros e azinheiras (DL 169/2001, 

de 25 de Maio com as alterações introduzidas pelo DL 155/2004, de 30 de Junho); 

  Cumprimento da legislação relativa ao corte prematuro de eucalipto em áreas superiores 

a 1 ha (DL 173/88, de 17 de Maio e o DL 174/88, da mesma data); 

 da legislação relativa ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (DL 

124/2006, de 26 de Junho alterado pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro); 

 das disposições inclusas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios 

(PMDFCI). 

 

 ANA – Aeroportos e Navegação Aérea 

 Submeter à ANA, SA o projecto final da linha; 

 

 ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

 Respeitar as distâncias legais ao solo e arquitectura existente, de acordo com o 

Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar 

nº1/92, de 18 de Fevereiro). 

 Cumprimento da alínea c) do nº 1, do artigo 15º, do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de 

Junho, procedendo à limpeza anual, por supressão do total, do material combustível 

existente sob a projecção da linha, de modo a garantir a existência de uma faixa de 

segurança de largura não inferior a 10 metros; 

 Cumprir as normas constantes na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) nº 10/03, de 

6 de Maio, no que respeita a limitações em altura e balizagens de obstáculos artificiais à 

navegação aérea, As balizagens constantes no nº 7 a) da referida Circular deverão ser 

cumulativas e não opcionais. 

 

Medidas de Minimização / Compensação 

 ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

 Assegurar que em situações hidrológicas extremas o movimento de terras não 

compromete a livre circulação das águas recorrendo, se necessário, a caixas ou bacias de 

retenção de sólidos; 

 Garantir que a colocação de apoios não dá origem a estrangulamentos do normal fluxo 

das águas; 

 Assegurar, na eventualidade de se utilizar o estaleiro para armazenamento de matérias 

perigosas, o cumprimento das respectivas normas de segurança. 
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 Assinalar e compartimentar os locais de armazenamento no sentido de evitar a ocorrência 

de derrames, explosões ou incêndios; 

 Acautelar situações que ponham em risco pessoas e maquinaria exteriores à obra que, 

eventualmente, utilizem para aceder às suas propriedades os caminhos de acesso à obra; 

 Elaborar um Plano de Segurança / Emergência para o projecto em avaliação que 

identifique os potenciais riscos associados à presença e exploração da linha e defina os 

procedimentos a desenvolver pela empresa responsável pela obra em caso de acidente ou 

outra situação de emergência, de forma a mitigar os potenciais impactes negativos; 

 Implementar mecanismos de informação, junto das entidades responsáveis pela gestão de 

infra-estruturas lineares sobrepassadas pela linha (a A6), designadamente quanto aos 

riscos associados e respectivas medidas de prevenção e protecção;  

 Acautelar os riscos de queda de linhas; 

 Envolver os Serviços Municipais de Protecção Civil de Elvas, Estremoz, Borba, Vila Viçosa e 

Alandroal e os respectivos Gabinetes Técnicos Florestais, caso existam) na análise mais 

detalhada das condicionantes existentes no local susceptíveis de serem afectadas pelo 

projecto; 

 Informar as Câmaras Municipais e os Serviços Municipais de Protecção Civil no que 

respeita aos riscos associados ao projecto e às respectivas medidas de prevenção e 

protecção; 

 Contactar os Agentes de Protecção Civil locais, antes do início da obra, para que tenham 

conhecimento de possíveis interferências na sua mobilidade e acessibilidade devidas ao 

projecto. 

 

 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

 Aplicar medidas compensatórias destinadas às aves estepárias, à cegonha-preta e águia 

de Bonelli, na impossibilidade de alterar o traçado. 

 

Recomendações: 

 ANA – Aeroportos e Navegação Aérea 

 Consultar a Força Aérea Nacional; 

 Consultar as entidades gestoras de meios afectos ao combate a incêndios florestais. 

 

 DGADR – Direcção Regional de Agricultura e Pescas 

 Consultar a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. 

 

7. ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NO 

ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA 

O projecto a que se refere este EIA é constituído por uma infra-estrutura eléctrica, nomeadamente uma 

linha de muito alta tensão (LMAT) com cerca de 42 km de comprimento que se irá desenvolver entre a 

subestação de Estremoz, já existente, e a futura Subestação de tracção de Alandroal. 
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De um modo geral no âmbito da Consulta Pública, os pareceres recebidos, não obstam à concretização do 

presente projecto, tecendo para além de recomendações espelhadas, quando enquadráveis, no presente 

documento, algumas propostas de alterações ao traçado, adopção de medidas de compensação e de 

mitigação de impactes, entre outras que se prendem com o cumprimentos de Legislação específica, no 

sentido de salvaguardar as áreas/locais de qualquer natureza (infra-estruturas, zonas de equipamentos, 

áreas e/ou espaços ao abrigo de protecção especial), intersectados/interferidos e abrangidos por regimes 

de servidão, protecção específica e/ou medidas preventivas. 

No que concerne às propostas de alteração ao projecto, importa referir o seguinte: 

 Câmara Municipal do Alandroal – solicita a possibilidade de enterrar a linha no troço próximo de 

Juromenha pelo facto do projecto colidir com um empreendimento turístico previsto para essa 

área. 

Após analisada esta questão, não se configura relevante proceder ao enterramento da linha em 

meio rural, em face de da eventual e futura presença de um empreendimento turístico. 

Acresce que uma solução do tipo enterrada para além de introduzir outro tipo de impactes 

negativos, apresenta alguns constrangimentos técnicos nomeadamente quando se colocam 

questões que se prendem com dificuldades em assegurar as vistorias de manutenção, inspecção, 

reparações dos cabos enterrados em tempo útil, para além da garantia da viabilidade económica 

de uma solução deste tipo  quando não há garantias de que o projecto sdo empreendimento 

turístico se concretize, dado se encontra numa fase muito preliminar  não constando da Revisão 

do PDM. 

 
 Junta de Freguesia da Terrugem – pronuncia-se favoravelmente ao troço designado como 

Alternativa 3 

A CA após analisar esta questão esclarece que o projecto em avaliação encontra-se desenvolvido 

em fase de Projecto de Execução com uma solução de traçado definida e que a solução 

Alternativa 3 foi equacionada e posteriormente abandonada durante o desenvolvimento do 

“Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais”. Acresce que de acordo com o referido no 

Volume 5 do EIA , a solução relativa à Alternativa 3, foi preterida relativamente à designada 

como solução base dado os impactes ambientais serem mais significativos, nomeadamente no 

que se refere à proximidade à Tapada Real de Vila Viçosa e do local de nidificação de Cegonha 

Preta. 

 
 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves -  requer que sejam estudada e avaliada 

outra solução de traçado mais a Sul da apresentada, mesmo que a mesma resulte em 

penalizações/custos noutras actividades económicas (área de reserva de exploração dos 

mármores). 

Nesta fase de desenvolvimento do Projecto, propor que seja equacionada uma outra solução 

mais a Sul, só poderia ser considerada caso seja respeitada a área do corredor em análise e/ou 

se os impactes identificados sejam de magnitude elevada e de grande significância que 

consequentemente induziria a um parecer desfavorável e consequentemente ao estudo de um 

novo traçado, num outro corredor. 
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 Cidadão - Miguel Maria Torres Batista Pereira – este cidadão discorda do traçado em avaliação no 

troço compreendido entre os apoios 61 a 65, requerendo uma alteração do traçado da linha para 

o limite sul da área de estudo, alegando que esta alteração permitirá que a linha passe a situar-

se numa zona de relevo, mais baixo não causando tanto impacte visual, nem ambiental, 

passando na extrema das propriedades.  

Este cidadão justifica a pertinência da alteração solicitada em face: 

▪ do traçado em avaliação atravessar uma exploração agro-pecuária e silvo pastoril, sita na 

freguesia de Ciladas, Vila Viçosa constituída pelas Herdades da Granja, dos Cordeiros, da 

Alcaforada, e da Raposeira. 

▪ da Herdade da Granja conjuntamente com a Herdade do Safoeiro constituírem um couto 

de caça turística, para efeitos de exploração cinegética (processo nº 1617 DGF- Direcção 

Geral de Florestas); 

▪ da área de estudo abranger grande parte da exploração, nomeadamente, a totalidade da 

área de cultura de cereais e quatro dos cinco prédios urbanos já mencionados; 

▪ das graves repercussões que a infra-estrutura terá no que respeita à nidificação de 

espécies cinegéticas que ocorrem nesta área de cereal de sequeiro; 

▪ do impacto grave e incalculável nas espécies agro-pecuárias existentes na exploração: 

núcleo reprodutor de porcas de raça alentejana inscritas no LGPS, SRA (Livro Genealógico 

Português de Suínos – Secção Raça. Alentejana), núcleo de engorda de suínos em regime 

de montanheira e vacada de raça alentejana; 

▪ de no espaço em apreço (herdades acima referidas) estar previsto o desenvolvimento dum 

complexo turístico, no âmbito do agro-turismo, com uma forte componente de estudo de 

espécies autóctones, como a nidificação de abetardas, conforme Memorando para 

Exploração Turística entregue no Município de Vila Viçosa, aquando da revisão do PDM; 

▪ da importância da área em termos de biodiversidade (confirmada em conversações 

havidas com o ICNB). 

 

Relativamente aos motivos apresentados para justificar a alteração da linha esclarece-se que: 

- o ICNB, integra a Comissão de Avaliação nomeada no âmbito do Procedimento de AIA em 

apreço, pelo que em termos de Biodiversidade esta questão encontra-se acautelada pelas 

medidas propostas no presente parecer,  

- A CA após analisar a questão considerou que a relevância dos impactes negativos atribuída 

por este cidadão às questões acima referidas não está convenientemente demonstrada, 

nomeadamente os referentes à exploração agro-pecuárias e silvo pastoril, à interferência com 

a totalidade da área de cultura de cereais e dos quatro dos cinco prédios urbanos prédios, às 

espécies agro-pecuárias existentes na exploração(núcleo reprodutor de porcas de raça 

alentejana inscritas no LGPS, SRA), o núcleo de engorda de suínos em regime de montanheira 

e vacada de raça alentejana, uma vez que a concretização da linha não irá pôr em causa as 

actividades acima referidas.  O atravessamento da linha irá efectivamente induzir alguns 

impactes negativos na área envolvente, no entanto será possível minimizar e/ou reduzir os 

efeitos dos mesmos mediante a implementação de medidas adequadas no presente parecer.. 

-  No sentido de minimizar a afectação com algumas parcelas e ou Herdades, poderá ser 

equacionada a hipótese de na fase prévia à obra serem efectuados pequenos ajustes à linha 
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no sentido de aferir uma outra localização para os apoios de modo a averiguar a viabilidade 

técnica e ambiental, dos mesmos poderem ser ajustados às extremas das parcelas, desde que 

daqui não resultem alterações significativas ao traçado da linha e por conseguinte se respeite 

o corredor em análise. 

 

No que concerne às condicionantes/medidas de minimização, recomendações decorrentes da Consulta 

Pública foram genericamente consideradas no Parecer da CA, cumpre-nos referir o seguinte: 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil enumera as seguintes medidas 

▪ Garantir que a colocação de apoios não dá origem a estrangulamentos do normal fluxo das 

águas 

▪ Assegurar que em situações hidrológicas extremas o movimento de terras não compromete 

a livre circulação das águas recorrendo, se necessário, a caixas ou bacias de retenção de 

sólidos 

▪ Cumprimento da alínea c) do nº 1, do artigo 15º, do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de Junho, 

procedendo à limpeza anual, por supressão do total, do material combustível existente sob 

a projecção da linha, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança de largura 

não inferior a 10 metros; 

 

No que se refere à primeira medida acima transcrita a mesma foi tida em consideração no presente 

parecer “os pilares não devem ser colocados no leito e margens de linhas de água, considerando uma 

faixa de 10 m de largura ao longo dos cursos de água não navegáveis"  

Já no que se refere à segunda medida a CA considera que na construção de uma linha eléctrica não faz 

sentido construir caixas ou bacias de retenção de sólidos, uma vez que, como já foi referido, os apoios 

deverão ficar afastados das linhas de água. Acrescenta-se ainda, que no parecer esta questão também se 

encontra salvaguardada. "Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das 

escavações e da decapagem do solo, a menos de 50 metros das linhas de água, nem em zonas de cheia 

ou zonas inundáveis, quando os trabalhos decorram em períodos de chuva. Durante o armazenamento 

temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas da terra 

devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade"  

Relativamente à última medida esclarece-se que as acções adoptar nas Linhas de energia da 

responsabilidade da REN SA, de acordo com o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental 

de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linha Aéreas. A REN refere que é 

assegurada uma faixa de protecção com 45 m centrada no eixo da linha, onde poderá ser necessário 

proceder ao corte ou decote de espécie, especialmente as de crescimento rápido, de forma a garantir as 

distâncias de segurança exigidas pelo RSLAT e pelas especificações Técnicas. Na área afectada pelo 

projecto as espécies arbóreas existentes mais frequentes são o sobreiro e azinheira (montado), havendo 

também olival, sendo estas espécies de crescimento lento e de modo geral de baixo porte, pelo que não 

se prevê a necessidade de corte destas espécies para cumprimento das distâncias de segurança à linha. 

Acresce que os sobreiros e azinheiras são espécies abrangidas por protecção específica e que a área 

atravessada pela linha não está abrangida por “áreas criticas do ponto de vista da floresta contra 

incêndios”conforme referido no Vol.2 do EIA. 
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O requerido por esta entidade no que refere ao corte integral da vegetação numa área de 10 m ao longo 

da linha não deve ser considerado porque irá provocar impactes negativos muito significativos de carácter 

ecológico, social e económico.  

 

 ANA – Aeroportos e Navegação Aérea recomendou que fosse consultada a Força Aérea 

Nacional 

Não obstante não ter sido identificada no EIA qualquer Servidão Militar (EIA - Vol.2, pág.154), no 

âmbito da Consulta Pública foi efectuada consulta ao Estado Maior da Força Aérea o qual reiterou 

a informação já prestada em 2009, designadamente que o projecto em questão não abrange 

“qualquer Servidão de Unidades afectas à Força Aérea”.  

 DGADR – Direcção Regional de Agricultura e Pescas, recomendou que fosse consultada a 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. 

A CA, solicitou parecer externo a esta entidade não tendo sido recebida à data qualquer resposta 

relativa a este projecto.  

 

A CA refere que os contributos recebidos no âmbito da Consulta Pública foram tidos em consideração na 
avaliação do presente parecer bem como na definição das medidas de minimização consideradas 
relevantes. 

 

8. CONCLUSÃO 

O projecto em avaliação pretende licenciar e construir uma nova linha a 400 kV, ligando a Subestação de 

Estremoz à futura Subestação de tracção eléctrica da RAVE denominada Alandroal; esta linha irá fornecer 

energia eléctrica à futura Subestação do Alandroal, que por sua vez fará a alimentação em permanência 

às catenárias da Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa – Madrid, mais precisamente ao Lote 3C – 

Troço Évora – Elvas. 

Os factores ambientais analisados na presente AIA foram os recursos hídricos, a ecologia, o uso de solo, a 

socioeconomia, o ordenamento do território, o património, e a paisagem. 

No âmbito do factor ambiental Recursos Hídricos, considera-se que face ao descrito no EIA, e no 

presente parecer, afigura-se não existir matéria passível de condicionar a execução da obra, desde que 

a mesma seja executada de forma equilibrada e sustentável, dando cumprimento ao legalmente 

disposto em matéria de recursos hídricos e às acções preconizadas no estudo em análise. 

Refira-se que os impactes decorrentes da construção do projecto na hidrologia e hidrogeologia são 

considerados negativos, mas reduzidos. Alguns, eventuais impactes decorrentes serão devidamente 

corrigidos pelas acções propostas no EIA e no presente parecer, nomeadamente: 

- A que os apoios não sejam colocados no leito e margens de linhas de água, considerando uma 

faixa de 10m de largura ao longo dos cursos de água não navegáveis; 

- Garantir ao máximo a preservação das estruturas vegetais existentes nas margens das linhas de 

água e caso esta seja afectada/destruída, proceder-se à sua reabilitação. 
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Relativamente ao factor ambiental Ecologia e de acordo com o estipulado no DL 140/99, com a 

redacção que lhe é conferida pelo 49/2005 de 24 de Fevereiro, artigo 11º com as excepções previstas 

no artigo 20º, deverá ser assegurado que o projecto em questão não prejudique “a manutenção das 

populações das espécies em causa no estado de conservação favorável, na sua área de distribuição 

natural”. Destaca-se a ocorrência de duas aves ameaçadas e consideradas prioritárias ao abrigo da 

Directiva Comunitária Aves, altamente susceptíveis de sofrerem acidentes com linhas aéreas de 

transporte. 

Atravessando este projecto uma área de reprodução de sisão e de uma vasta área de habitat potencial 

para a ocorrência de aves estepárias (ver figuras 1 e 2), julga-se determinante a necessidade de se 

realizar um estudo complementar nesta área e caracterizar a comunidade de aves reprodutoras, com 

particular destaque para o sisão  

Atendendo à análise efectuada ao EIA no que se refere ao factor ambiental Ecologia, considera-se de 

formular parecer favorável ao projecto da Linha Estremoz Alandroal, condicionado à realização de um 

estudo complementar a realizar durante o período reprodutor na denominada área de Ciladas (ver 

figuras 1 e 2 do ponto 4.2, do presente documento) com o objectivo de entender o valor ornitológico 

desta área e em particular da sua importância para a conservação das aves estepárias durante o 

período reprodutor. A metodologia a seguir no âmbito deste estudo deverá assentar no protocolo 

metodológico definido pelo projecto Life Sisão (Silva&Pinto, 2006), com a realização de duas 

contagens que devem coincidir com a segunda quinzena de Abril e primeira quinzena de Maio. Quando 

terminados os censo, a informação resultante deverá ser disponibilizada ao ICNB. Em função dos 

resultados obtidos, deverá o Proponente do projecto (REN, SA) definir, em articulação com o ICNB, um 

projecto de medidas de compensatórias que visem a implementação de medidas de melhoramento e 

restauração ecológica. 

Desta forma a proposta de DIA deverá salvaguardar a necessidade de implementar eventuais medidas 

suplementares de minimização / compensação e monitorização, em função dos resultados obtidos do 

referido estudo. 

 
Relativamente aos factores ambientais Uso do Solo, REN, RAN, Socio-economia,e Ordenamento 

do Território não se prevêem impactes negativos significativos sendo que a maioria dos impactes 

identificados, na generalidade susceptíveis de minimização, ocorrem na fase de construção e decorrem 

das acções relacionadas com escavações e movimentações de terras, desmatação, desarborização e 

limpeza do solo, instalação dos estaleiros, construção dos elementos do projecto e de vias de acesso e 

são globalmente pouco significativos e de magnitude reduzida. Os impactes negativos na fase de 

exploração incidem principalmente em impactes visuais e panorâmicos os quais serão parcialmente 

minimizáveis com eventuais ajustes da linha e apoios e/ou implementação de medidas adequadas.   

A construção da Linha Estremoz-Alandroal, assim como da Subestação do Alandroal terão assim 

poucas implicações nos aspectos ambientais acima referidos não sendo de considerar a ocorrência de 

impactes cumulativos entre estes projectos. 

Da análise efectuada ao EIA coclui-se que não se prevêem impactes negativos significativos sobre o 

Uso do Solo, REN, RAN, Estaleiros, Socio-economia,e Ordenamento do Território sendo que a maioria 
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dos impactes identificados poderão ser minimizados aplicando as medidas preconizadas no EIA e as 

propostas no presente parecer. 

 
No que se refere ao factor Património Arqueológico e Arquitectónico, considera-se que na 

generalidade as medidas gerais propostas no EIA em análise, são as adequadas aos impactes 

previsíveis, carecendo as medidas específicas de alguns ajustes na sua redacção e faseamento de 

acordo com as medidas propostas e constantes no ponto 9 do presente Parecer, as quais deverão 

integrar a Proposta de DIA. 

 
No que se refere ao factor Paisagem, considera-se que apesar de se estar perante uma área de 

estudo que globalmente se revela de elevada sensibilidade, o número reduzido de potenciais 

observadores e o facto de a linha ser implantada maioritariamente em zona de encosta (apenas 

pontualmente em linhas de festo ou cumes) contribui para a minimização do impacte visual do 

Projecto. Assim, considera-se que esta infra-estrutura induzirá um impacte visual genericamente pouco 

significativo, embora nos locais mais sensíveis (A6 (10 apoios) e na zona de aproximação à Subestação 

do Alandroal) se constitua como uma intrusão visual com maior relevância e por isso com impacte 

significativo. É de referir também que a LMAT se desenvolve próxima da Tapada Real de Vila Viçosa, 

na encosta oposta ao limite Norte da mesma e exposta a Sudeste. O troço em questão inicia-se no 

apoio AP34 e termina no apoio AP54, sendo de referir que parte deste troço dista menos de 500m da 

Tapada Real, na extensão entre os apoios AP46 e AP51. Acresce ainda que a linha deverá ser balizada 

(com esferas com diâmetro 0,60m de cor branca e laranja) em alguns troços, de forma a sinalizar as 

áreas de atravessamento de vias, prevendo-se igualmente a balizagem (com Bird Flight Diverters – 

espirais de diâmetro 0,30m e 1m de comprimento) da totalidade da linha destinada a evitar a colisão 

de aves, o que irá determinar certamente uma intrusão visual mais significativa na paisagem. 

 
No que diz respeito aos pareceres decorrentes da Consulta Pública, de um modo geral nenhum dos 

pareceres apresentados se opõe ao projecto. São, no entanto, solicitadas algumas alterações de 

traçado; identificados impactes negativos, propostas condicionantes, recomendações e medidas de 

minimização, para os mesmos. A CA considera que estes contributos foram tidos em consideração na 

avaliação efectuada e na definição das medidas de minimização consideradas relevantes. 

 

Assim, como resultado da análise global efectuada ao presente projecto e em concreto aos factores 

ambientais analisados, a CA não identificou questões impeditivas à execução do mesmo. 

Neste sentido, no âmbito da avaliação efectuada e ponderados todos os factores em presença, a CA 

propõe a emissão de parecer favorável ao projecto da Linha de Estremoz Alandroal, 400 kv, condicionado 

ao cumprimentos dos termos e condições que se explicitam no presente parecer, incluindo medidas de 

minimização, condicionante e elementos a apresentar, o programa de acompanhamento ambiental de 

obra e os programas de monitorização. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 

DE COMPENSAÇÃO E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

9.1 CONDICIONANTES AO PROJECTO 

Previamente ao licenciamento 

1. Obtenção de autorização para utilização de áreas de RAN, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março; 

2. Ao cumprimento das disposições legislativas em matéria de: 

- protecção de sobreiros e de outras espécies florísticas com estatuto de protecção que, 

eventualmente, venham a ser afectadas pelo projecto, nomeadamente do disposto no 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.  

- ao corte prematuro de eucalipto em áreas superiores a 1 ha (DL 173/88, de 17 de Maio 

e o DL 174/88, da mesma data); 

- Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (DL 124/2006, de 26 de Junho 

alterado pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro); 

- das disposições inclusas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios 

(PMDFCI). 

- Cumprir as normas constantes na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) nº 10/03, de 

6 de Maio, no que respeita a limitações em altura e balizagens de obstáculos artificiais à 

navegação aérea, As balizagens constantes no nº 7 a) da referida Circular deverão ser 

cumulativas e não opcionais. 

- Ao cumprimento ao Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão. 

 
3. À estrita articulação e compatibilização do projecto da LMAT Estremoz Alandroal com o projecto 

de execução da LAV, no sentido de serem aferidos aspectos de detalhe e de pormenor das 

mesmas e obtenção de parecer favorável por parte da RAVE.  

4. Adequação e implementação das medidas necessárias à compatibilização da Linha de Estremoz 

Alandroal com as infra-estruturas interferidas no âmbito da concessão de construção, 

conservação e exploração de auto-estradas outorgadas à Brisa, nomeadamente com a A6 – 

Auto-estrada Marateca / Caia, nomeadamente com os sublanços Estremoz/Borba e Borba/Elvas, 

em exploração. Deverá considerar-se não só as zonas de servidão “non aedificandi” da A6, 

garantindo todas as disposições regulamentares aplicáveis à sua implantação, nomeadamente o 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, bem todas as situações que possam 

carecer de cuidados técnicos específicos, bem como da gestão do tráfego na auto-estrada em 

questão e sobre as quais a Brisa terá de se pronunciar previamente à fase de Licenciamento.  

5. Ao descrito no artigo 9º do Dec-Lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro, sendo que o atravessamento da 

Linha de Estremoz Alandroal, sobre a infra-estrutura rodoviária EN 4 será permitido se e só se 

considerar provado o “Interesse público de especial relevo”, devendo porém o mesmo ser feito 

com os apoios “fora dos limites da plataforma” e “perpendicular ao eixo da via”, questão sobre 

a qual a EP – Estradas de Portugal terá de se pronunciar previamente à fase de Licenciamento. 
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6. Na fase de exploração deverá ser dado cumprimento ao disposto no n.º 5 do artigo 8º do Dec-

Lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro, tendo em atenção o Regulamento do Licenciamento de Obras, 

aprovado conforme Portaria 114/71 de 1 de Maio. 

7. Submeter o projecto final da linha de Estremoz – Alandroal, 400 kv, à ANA – 

Aeroportos e Navegação Aérea, S.A., para obtenção de parecer de aprovação por 

parte desta entidade. 

8. À realização de um estudo complementar a realizar durante o período reprodutor na 

denominada área de Ciladas com o objectivo de entender o valor ornitológico desta área e em 

particular da sua importância para a conservação para as aves estepárias durante o período 

reprodutor. A metodologia a seguir no âmbito deste estudo deverá assentar no protocolo 

metodológico definido pelo projecto Life Sisão (Silva & Pinto, 2006), com a realização de duas 

contagens que devem coincidir com a segunda quinzena de Abril e a primeira quinzena de Maio 

9. Á implementação de medidas suplementares de minimização / compensação e monitorização, 

em função dos resultados obtidos no estudo referido no ponto anterior (ponto 7). Deve ser 

definido em estrita articulação com o ICNB, um projecto de medidas compensatórias que vise a 

implementação de medidas de melhoramento e restauração ecológica. Este projecto bem como 

o respectivo parecer favorável do ICNB devem ser remetidos para a Autoridade de AIA para 

conhecimento. 

10. Assegurar que os apoios não são colocados no leito e margens de linhas de água, considerando 

uma faixa de 10 m de largura ao longo dos cursos de água não navegáveis; 

11.  Garantir-se ao máximo a preservação das estruturas vegetais existentes nas margens das 

linhas de água e caso estas sejam afectadas/destruídas, deve-se proceder-se à sua reabilitação. 

12. Ao cumprimento das medidas de minimização e implementação dos os programas de 

monitorização propostos no presente parecer. 

9.2 ELEMENTOS A APRESENTAR 

9.2.1  Fase de Construção 

Previamente ao início da obra  

13. Deverá ser realizado um estudo de caracterização da avifauna estepária, com particular 

destaque para o sisão, na denominada área de Ciladas, recorrendo, para o efeito, à 

metodologia definida no âmbito do Projecto Life Sisão (Silva & Pinto, 2006) e realizando duas 

visitas: a primeira visita na segunda quinzena de Abril e a segunda visita na primeira quinzena 

de Maio. No final do trabalho de campo, os dados deverão ser enviados ao ICNB.  

14. Deverá ser reavaliado o impacto da LMAT em função dos resultados deste estudo 

complementar. Caso os resultados e respectiva avaliação de impacto o justifiquem, deverá ser 

definido, em articulação com o ICNB, um projecto de medidas compensatórias, minimização e 

monitorização para a denominada área de Ciladas. 

15. Deverá ser enviado à Autoridade de AIA, o projecto de implantação de medidas compensatórias 

e programas de monitorização bem como o respectivo parecer favorável do ICNB. 
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16. Deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para aprovação, os locais de implantação dos 

estaleiros e por conseguinte a Carta de Condicionantes à “Implantação de Estaleiros, Parque de 

Materiais e Apoios à Obra”, o Plano de Acessos À Obra e os locais de deposição de resíduos 

provenientes da desmatação e das terras excedentárias. 

Durante a fase de obra  

17. Deverão ser apresentadas à Autoridade de AIA medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, 

que observem a salvaguarda e protecção da vegetação existente - medidas de protecção à zona 

radicular, fogo, químicos, soterramento, excesso de água, danos físicos e mecânicos, a observar 

nas diferentes fases de vida e de desactivação do projecto. 

18. Caso se verifique ser necessário levar terras a vazadouro, deverão ser indicados os locais de 

destino das terras. 

 

9.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

9.3.1 Fase de Construção 

1. Concretização das medidas n.º 1 a 4, 6 a, 12, 14 a 15, 17, 23 a 25, 27 a 30, 33 a 34, 37, 38, 40 

a 47, 49 a 51 e 53, consagradas no documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de 

Construção” da Agência Portuguesa do Ambiente (disponíveis em www.apambiente.pt), 

devidamente adaptadas ao projecto da Linha Estremoz Alandroal, 400 kv 

9.3.1.1 Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

2. Elaborar um Plano de Segurança / Emergência para o projecto em avaliação que identifique os 

potenciais riscos associados à presença e exploração da linha e defina os procedimentos a 

desenvolver pela empresa responsável pela obra em caso de acidente ou outra situação de 

emergência, de forma a mitigar os potenciais impactes negativos; 

3. Na fase de construção, antes do início da obra, deverá ser elaborado um plano de acessos à obra 

a criar ou a beneficiar que deverá procurar reduzir ao mínimo as alterações aos caminhos 

existentes e minimizar a necessidade de ocupar áreas agrícolas de montado e de  intervir nos 

solos classificados como RAN e nas áreas classificadas como REN. Na eventualidade de se 

verificar a necessidade de abrir novos acessos nestas áreas classificadas, as referidas 

intervenções estão sujeitas a pedidos de autorização ou comunicação prévia, junto da Comissão 

Regional da RAN e da CCDR do Alentejo. 

4. O Plano de Acessos deve procurar, sempre que possível, que os mesmos não atravessem áreas 

de Elevada Qualidade visual e Elevada sensibilidade visual. Deve igualmente procurar que sejam 

usados trilhos já existentes, para o acesso aos diferentes pontos onde decorra a obra. Caso tal 

não seja possível, deverão ser abertos os trilhos/acessos necessários, procurando sempre reduzir-

se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras, não devendo ser utilizados materiais com características 

impermeabilizantes. 

http://www.apambiente.pt/
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5. A Carta de Condicionantes à “Implantação de Estaleiros, Parques de Materiais e Apoios de Obra”, 

a elaborar, deverá considerar e incluir as áreas de “Elevada Qualidade Visual” e “Elevada 

Sensibilidade Visual”, igualmente cartografadas no EIA, para que estas áreas sejam consideradas 

como condicionantes à localização dos estaleiros e outras afectações decorrentes da fase de 

obra. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos e devem ser seguidas as 

orientações gerais constantes nas medidas da APA. 

6. Garantir a preservação das margens das linhas de água e suas galerias ripícolas, devendo definir-

se a faixa de protecção das mesmas, na qual se deverão evitar as movimentações de terra, 

circulação das máquinas e viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros. Deverá 

proceder-se à reconstituição da vegetação ribeirinha nos locais onde esta for afectada. 

7. A concepção da geometria dos taludes – aterro e escavação – deverá procurar estabelecer uma 

modelação mais natural nas zonas de transição com o terreno existente conferindo-lhes assim 

maior continuidade. A modelação sempre que possível deve privilegiar inclinações inferiores a 1:2 

(V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

8. A área de intervenção deverá restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente 

balizada. 

9. Deverão ser salvaguardadas, através da implementação das medidas cautelares de protecção e 

sinalização, todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra; 

mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar, mas que, pela proximidade a 

estas, possam ser acidentalmente afectadas. Acresce que, quando sujeitas a regime de 

protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. 

10. Elaborada uma carta de condicionantes patrimoniais de forma a interditar, em locais a menos de 

50m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 

empréstimo/depósito de inertes, e a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro; 

11. Realizar a prospecção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de 

terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas já prospectadas 

ou que apresentaram ausência de visibilidade do solo; 

12. Antes do início da obra dever-se-ão realizar de sondagens mecânicas de diagnóstico nos apoios 

situados junto às ocorrências patrimoniais arqueológicas n.º 75, n.º 76 e n.º 66B (apoios n.º 11, 

n.º 12 e n.º 83) nas áreas de implantação dos maciços de fundação dos apoios, bem como 

efectuar a demonstração da sua execução através de apresentação de relatórios preliminares 

parcelares, a entregar à tutela. 

13. Comunicado o calendário, dos trabalhos (início, locais, natureza e objectivo da obra, assim como 

as acções a realizar e eventuais situações que afectem o tráfego rodoviário, acessos e circulações 

locais de qualquer natureza, às Autarquias Locais (Câmaras Municipais de Estremoz, Elvas, Vila 

Viçosa e Alandroal) e Juntas de Freguesias interferidas, assim como às autoridades municipais de 

protecção civil, através de comunicação escrita. 

14. Envolver os Serviços Municipais de Protecção Civil de Elvas, Estremoz, Borba, Vila Viçosa e 

Alandroal e os respectivos Gabinetes Técnicos Florestais, caso existam) na análise mais detalhada 
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das condicionantes existentes no local susceptíveis de serem afectadas pelo projecto e dos riscos 

associados ao projecto e às respectivas medidas de prevenção e protecção .  

15. A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das perturbações das 

actividades agrícolas. A colocação de apoios e de cabos deve ser conduzida com a maior 

brevidade possível e se necessário com protecção das culturas em curso.  

9.3.1.2 Fase de Execução da Obra 

16. Localizar os apoios, sempre que possível, nas extremas das propriedades / parcelas de cultivo de 

forma a minimizar as actividades relacionadas com as culturas; 

17. Implementar o Plano Geral de Acompanhamento Ambiental (PGA) da Obra proposto no EIA, o 

qual deve ser complementado /rectificado com as medidas propostas na DIA. 

18. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deverá ser efectuado de modo 

efectivo, continuado e directo por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as 

acções inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas; 

19. O acompanhamento da obra arqueológico deverá incidir em todos os trabalhos, durante a 

instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de 

acessos, escavação de caboucos para a fundação dos apoios e de todas as acções que impliquem 

revolvimento de solos; 

20. Após a desmatação, deverá ser efectuada prospecção arqueológica sistemática das áreas de 

incidência directa de todas as componentes de obra; 

21. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o Acompanhamento Arqueológico 

da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser 

conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não 

se degrade o seu estado de conservação actual ou salvaguardadas pelo registo; 

22. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adopção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 

arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a 

importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas; 

23. Achados arqueológicos móveis efectuados no decurso da obra deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela; 

24. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25m centrada no 

eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afectação pela circulação de pessoas e 

máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada, e nomeadamente das ocorrências 

n.º 75, n.º 76, n.º 66B e n.º 79; 

25. Efectuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50m da obra, condicionando a 

circulação de modo a evitar a sua afectação. 

26. Deverá ser apresentada a localização de estaleiros, parques de material, áreas de depósito e 

outras áreas de apoio á obra, privilegiando a utilização de locais já preparados para o efeito 
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(antigos estaleiros, lotes industriais, pavilhões industriais) ou terrenos degradados; estas áreas 

de apoio à obra deverão situar-se fora de solos classificados pela RAN e REN, áreas de montado 

e floresta de azinheira ou sobreiro, terrenos com aproveitamentos agrícolas mais valorizados 

(vinha, pomar, olival, culturas hortícolas, culturas de regadio e evitar localizar-se a menos de 50 

m de linhas de água e a menos de 50 m de ocorrências do património cultural;  

27. A localização dos estaleiros e infra-estruturas necessárias à execução da obra, deverá ser 

seleccionada de modo a não implicar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico 

e/ou paisagístico, não devendo estes localizar-se em áreas de elevada e muito elevada 

sensibilidade visual nem de grande visibilidade. 

28. Os estaleiros e o parque de materiais deverão localizar-se preferencialmente em locais infra-

estruturados, ou caso tal não seja possível, deverão privilegiar-se locais com declive reduzido e 

com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de 

acessos; 

29. Ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser 

adoptados wc químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais; 

30. Sempre que se proceda ao decote de árvores deverá ser acordado com os respectivos 

proprietários o destino a dar aos resíduos resultantes da exploração florestal; 

31. Efectuar a desmatação e o decote de árvores com mecanismos adequados à retenção de 

eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio.  

32. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e/ou a construir, quer no terreno 

envolvente aos apoios. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, ainda que 

possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

33. A área a desmatar para a implantação dos apoios ou abertura de acessos, deverá ser reduzida ao 

mínimo, especialmente nas áreas de montado de sobreiro e azinheira, bem como nas áreas 

agrícolas, sobretudo de olival e de vinha.  

34. As zonas seleccionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou 

corte deverão ser assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a 

identificação das áreas de intervenção em qualquer instante. 

35. - Deve ser realizada a decapagem da camada superficial do solo (terra vegetal), possuidora do 

banco de sementes das espécies autóctones, até uma profundidade que garanta igualmente a 

preservação do horizonte A, devendo ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter 

até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas 

assegurando que é em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão 

hídrica. 

36. - Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, em particular para a construção dos 

acessos, deverá ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso 

algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a 

ecologia local e introduzam plantas invasoras. 
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37. A localização dos apoios deverá ser ajustada durante a obra de forma a evitar o corte de 

azinheiras e sobreiros.  

38. 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; 

39. Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação 

dos estaleiros. A rede de drenagem periférica será constituída por valas de drenagem, que serão 

revestidas se o declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem será feita para as 

linhas de água existentes; 

40. Assegurar o destino 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 encaminhadas para tratamento; 

41. No caso de se pretender rejeitar efluentes domésticos na fase de obra numa linha de água ou no 

solo, torna-se necessário o licenciamento da rejeição das águas residuais, ao abrigo do Decreto-

Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio e da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro 

42. Nas áreas agrícolas, após a conclusão dos trabalhos deverá proceder-se à descompactação do 

solo e à limpeza do terreno; 

43. Quer na fase de construção quer na fase de exploração deverá sempre ser garantido o acesso às 

propriedades envolventes da linha; 

44. As terras resultantes da escavação para realização das fundações para implantação dos novos 

apoios deverão ser distribuídas em seu redor de modo a modelar o terreno após o seu 

estabelecimento. Caso se verifique ainda assim a existência de terras sobrantes estas deverão ser 

conduzidas a destino final adequado, dando cumprimento ao PPGRCD. 

45. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da 

decapagem do solo, a menos de 50 metros das linhas de água, nem em zonas de cheia ou zonas 

inundáveis, quando os trabalhos decorram em períodos de chuva. Durante o armazenamento 

temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas 

da terra devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade; 

46. Relativamente aos locais de depósito temporário de terras sobrantes, recomenda-se que estes se 

localizem na área de trabalhos junto ao apoio (de forma a minimizar a afectação de áreas 

adicionais)  

47. Deverão ser tomadas precauções para que, na fase da obra, não sejam favorecidos os 

fenómenos erosivos, junto às fundações dos apoios, e, no final, procedendo à colocação de terra 

vegetal nos locais onde ocorreu a intervenção, fomentando a sua revegetação. 

48. Deverá ser afectada a menor área possível de terreno envolvente aos apoios para parquear 

materiais e para a circulação de maquinaria. 
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49. Sempre que necessário a utilização de explosivos, dever-se-á ter em conta a legislação em vigor 

referente à utilização de substâncias explosivas e a Norma Portuguesa 2074 – Avaliação da 

influência em construções de vibrações Provocadas por explosões ou solicitações similares. 

50. Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua reutilização nas áreas 

intervencionadas. A decapagem deverá ser efectuada em todas as zonas onde ocorram 

mobilizações de solo e de acordo com as características do mesmo. 

51.  As terras excedentes provenientes das camadas inferiores não deverão ser espalhadas sobre o 

solo.nas zonas dos apoios 4, 5, 10, 14, 18, 20, 40, 45, 63, 68 a 74 e 82  

52. De forma a que não sejam favorecidos fenómenos de erosão na fase de construção nas zonas 

compreendidas entre os apoios 25 e 31 (Monte da Vinha a Nordeste de Borba) e entre os apoios 

42 e 53 (Sudoeste da Terrugem, entre esta povoação e a Tapada Real), deverá evitar-se: 

- a realização de movimentação de terras nos períodos de maior pluviosidade; 

- Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra; 

- Evitar a deposição dos materiais de escavação em zonas de pendentes/declives 

acentuados; 

- No final da intervenção para que a vegetação recupere mais depressa deverá proceder-se 

à regularização do terreno. 

 

53. Sempre que se verifique a necessidade de criar novos acessos, deverá ser efectuada de modo a 

minimizar movimentações de terra. Deverá reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão 

dos taludes, o corte de vegetação, a destruição de vegetação ripícola e a destruição de 

vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico (nomeadamente sobreiros e 

azinheiras).a afectação de culturas, as movimentações de terras, a afectação de áreas da RAN e 

da REN. 

54. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à 

reposição da situação anterior e por conseguinte assegurando a criação de condições para a 

regeneração natural da vegetação, através da descompactação e arejamento dos solos e/ou 

reflorestação com espécies autóctones. 

55. Efectuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a 

afectar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 

previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, 

garantindo o acesso às propriedades. 

56. Os trabalhos de escavação e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando-se a repetição de intervenções sobre as mesmas áreas. 

57. Acautelar situações que ponham em risco pessoas e maquinaria exteriores à obra que, 

eventualmente, utilizem para aceder às suas propriedades os caminhos de acesso à obra; 

58. A circulação da maquinaria afecta à obra e a movimentação de terras não deverão efectuar-se 

nas proximidades das margens das linhas de água de modo reduzir a afectação das mesmas e 

consequentemente o seu assoreamento. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Novembro  2010 

Linha de Estremoz – Alandroal, 400 KV 
Procedimento de AIA N.º 2287 

 
 

62/72 

59. Proceder à 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; 

60. As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas 

em oficinas licenciadas e, caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e 

combustíveis, devem ser previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer 

derrame; 

61. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do 

solo contaminado, se necessário, com auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 

62. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da 

obra. 

63. Sinalizar devidamente as operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, 

como a implantação de apoios, e, se necessário, vedá-las, para assegurar a protecção de 

pessoas, culturas e gado. 

64. Acautelar situações que ponham em risco pessoas e maquinaria exteriores à obra que, 

eventualmente, utilizem para aceder às suas propriedades os caminhos de acesso à obra; 

65. Reparar os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afectadas. 

66. Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas RAN ou REN de 

forma a não serem afectadas áreas suplementares de solos integrados nessa(s) reserva(s), 

evitando a afectação de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros 

provenientes da escavação. 

67. Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, à 

drenagem periférica na área de trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde 

ocorrerá a mobilização do solo; 

68. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada  da rede de drenagem natural 

de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos e combustíveis ou outros produtos 

perigosos contaminem os solos e águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um 

separador de hidrocarbonetos; 

69. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e linhas de 

água que possam ter sido afectados pelas obras de construção; 

70. As acções que envolvam riscos relativos às contaminações de solo, serão efectuadas em zonas 

confinadas e devidamente identificadas, de preferência nos estaleiros, evitando linhas de água; 

71. As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de 

casas de habitação deverão, tanto quanto possível, apenas ter lugar no período diurno. 
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72. Os estaleiros deverão ser implantados em zonas afastadas dos locais com utilização sensível ao 

ruído, nomeadamente dos locais com casas de habitação. 

73. 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. 

74. Garantir a sinalização da linha com Bird Flight Diverters (BFDs), para avifauna, nos termos do 

Protocolo REN/ICNB. 

75. Garantir a sinalização excepcional (BFD’s a cada 1,5m) em toda a linha  

76. Na fase de início da obra, caso esteja disponível o resultado de um estudo sobre a eficácia de 

novas tecnologias de sinalização de linhas para prevenção de acidentes de aves por colisão com 

os cabos de terra, nomeadamente com Fire Flys, e caso este estudo evidencie maior eficácia 

destes dispositivos em comparação com os BFD, então a sinalização da LMAT deverá ser 

realizada recorrendo a esta nova tecnologia. 

77. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a 

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

78. - Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1.5 (H/V), ou sempre que a estabilização do 

terreno o exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas para garantir a estabilização dos taludes, 

evitar ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o estabelecimento da 

vegetação. A modelação sempre que possível deve privilegiar inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e 

suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”.  

79.  Todas as áreas afectadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas durante a obra, e 

que ocorram particularmente, em lugares com carácter mais natural, deverão ser recuperadas, 

procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. A recuperação 

inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de 

pavimentos existentes, escarificação, descompactação do solo, modelação do terreno, de forma 

tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar 

condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone, de forma a 

favorecer a recuperação paisagística.  

80.  Caso seja necessário recorrer a plantações e/ou sementeiras – taludes e áreas erosionadas – 

deverão ser usadas, espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones na área de 

intervenção, para um maior sucesso das sementeiras e plantações a executar. Sob pretexto 

algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 

comportamento invasor em território nacional. 

81.  Caso venha a ocorrer alguma perturbação nas margens das linhas de água e nas suas galerias 

ripícolas, deverá proceder-se à reconstituição da vegetação ribeirinha nos locais onde esta for 

afectada e à estabilização das margens, com eventual recurso a soluções de engenharia natural. 

82. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de protecção temporária – vedações, paliçadas - 

no que diz respeito ao acesso – pisoteio, animais e veículos - nos locais a recuperar e em 
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particular nos que se apresentem mais sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir 

a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

83. Sendo a área de Ciladas (conforme delimitada nas figuras 1 e 2 do parecer da CA) uma área com 

presença ou potencial para o sisão e a abetarda, servindo também de conectividade entre áreas 

de ocorrência, toda a extensão de LMAT que a atravessa deverá estar sinalizada com uma 

sinalização do tipo excepcional de 1,5 em 1,5 metros em perfil (de 3 em 3 metros em cada cabo 

de terra); 

84. A monitorização da mortalidade causada pela LMAT deverá ser realizada por um período mínimo 

de 5 anos, altura a partir do qual se fará uma primeira avaliação do impacto da linha sobre a 

avifauna e reequacionar o período seguinte de monitorização. Deverão ser enviados para o ICNB 

igualmente os relatórios anuais com os resultados da monitorização; 

85. Para além dos parâmetros referidos a monitorizar deverá ser acrescentado o da avaliação da 

mortalidade não detectada fora da área de estudo; 

86. Deverá ser realizado um censo de aves para cada época do ano: Invernada; reprodução; 

dispersão pós-reprodutora (Julho-Agosto e não Junho-Julho como consta no EIA). Assim como as 

taxas de atravessamento deverão ser estimadas uma vez por época; 

87. Entre a auto-estrada e o final da LMAT coincidente com a subestação, a linha deverá ser 

monitorizada com uma periodicidade quinzenal. No restante troço da linha a Norte, deverá ser 

monitorizada 20% da linha, coincidente com os habitats com maior interesse ecológico, 

privilegiando áreas contínuas, nomeadamente áreas coincidentes com áreas dominadas por 

sistemas cerealíferos extensivos e montados. 

88. À salvaguarda de uma distância mínima de 500 m aos pontos de água aos pontos de água 

potencialmente utilizados por meios aéreos ou, nesta impossibilidade, balizar as linhas quando 

estas se implantem a uma distância compreendida entre os 250 m e os 500 m, devendo, nestes 

casos, balizar-se o troço que fique dentro do círculo com um raio de 500 m e o centro no ponto 

de água. 

89. Assegurar em caso de inutilização de um ponto de água a construção de outro em sua 

substituição; 

90. Deverão ser remetidos à Autoridade de AIA relatórios anuais, com eventuais reclamações e 

pedidos de informação, bem como o seguimento que lhes foi dado pela REN, SA, com vista à sua 

análise por parte da CCDR Alentejo. 

9.3.1.3 Fase Final da Execução da obra 

91. Deverá repor-se a situação actual das áreas afectadas pelo decurso da obra, devendo esta ser 

acordada com o proprietário. Na eventualidade de vir a ser necessário remover terras, estas 

deverão ser conduzidas obrigatoriamente a destino final adequado, ou em alternativa espalhadas 

no terreno de acordo com o proprietário; 

92.  Imediatamente após a conclusão dos trabalhos de construção e assim que seja tecnicamente 

possível, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho deverão ser meticulosamente limpos. 
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Deverão assim ser retirados todos os materiais sobrantes ou outros resíduos sobre o terreno bem 

como quaisquer objectos que possam originar ou deflagrar incêndios. 

9.3.2 Fase de Exploração 

93. Informar os Serviços Municipais de Protecção Civil dos concelhos abrangidos sobre a 

implementação do projecto, de modo a proceder à eventual actualização do Plano Municipal de 

Emergência e Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

94. Após a concretização da obra e durante o primeiro ano posterior à mesma, deve ser feito o 

acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de 

modo a verificar a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, tomar medidas 

correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o 

sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado e toda a vegetação, 

incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e ressementeiras, respeite o carácter 

autóctone, devendo recorrer-se a soluções de engenharia natural, de forma a controlar eventuais 

ravinamentos. 

95. No corredor da Linha Eléctrica deverá ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e 

utilizadas técnicas de desbaste de árvores, em detrimento do seu corte, no caso de espécies que 

não tenham crescimento rápido. 

96. No que refere à Águia de Bonelli, a construção da linha na área coincidente com a sua 

área vital (considerando um raio de 5Km em torno do ninho), deverá ser realizada fora 

do período reprodutor. 

97. Deverá proceder-se à verificação das medidas implementadas durante a fase de construção 

9.3.3 Fase de Desactivação 

98. Durante a remoção integral dos diversos tipos de infra-estruturas, propõe-se que sejam tomadas 

medidas da mesma natureza das implementadas na fase de construção. 

 

9.4 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 

Implementar um programa de Acompanhamento e Gestão Ambiental de obra, o qual deverá ter em 

consideração todas as medidas propostas neste parecer. 

9.5 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

9.5.1 Programa de Monitorização da Águia de Bonelli 

Objectivos 

- Monitorização do casal de Águia de Bonelli a nidificar na proximidade da LMAT, por forma a 

avaliar eventuais impactos decorrentes da instalação da LMAT, nomeadamente na presença, 

reprodução e uso do espaço do casal; 
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- Adoptar medidas adicionais ou complementares caso se verifique a ineficácia das medidas de 

minimização aplicadas. 

Parâmetros a monitorizar 

- Presença / ausência dos elementos do casal no ninho; 

- Presença / ausência de macho/fêmea na rede de pontos de monitorização coincidentes com o 

raio de 5Km em torno do ninho; 

- Localização e respectivo habitat dos indivíduos observados no raio de 5Km do ninho; 

- Cartografia do uso do solo por época coincidente com o raio dos 5Km em torno do ninho; 

- Número de crias e número de crias voadoras. 

Locais e frequência de amostragem 

A monitorização do território deverá ser realizada a partir de uma rede de pontos de observação que 

permita abranger a totalidade da área do raio de 5km em torno do ninho, registando todos os 

contactos com esta espécie. Esta metodologia poderá ser aferida ao final do 3º ano de 

monitorização, dependendo da informação entretanto recolhida e consequentemente de uma melhor 

delineação da área vital. Para este efeito deverá ser entregue o relatório contendo toda a informação 

recolhida e uma análise espacial dos dados. 

9.5.2 Programa de Monitorização Geral da Avifauna 

Objectivos 

- Monitorizar a avifauna ocorrente na área de implantação da Linha de Muito Alta Tensão Estremoz 

– Alandroal, 400) kV de modo a verificar no terreno as previsões realizadas em termos de 

magnitude de impacte para a colisão de avifauna com os elementos da linha; 

- Adoptar medidas adicionais ou complementares caso se verifique a ineficácia das medidas de 

minimização aplicadas. 

Parâmetros a monitorizar 

- Taxa de mortalidade de aves por colisão (nº. de aves mortas/km/unidade de tempo); 

- Factores de correcção à taxa de mortalidade (taxa de detecção e remoção/decomposição de 

cadáveres); 

- Censos de aves para determinação de índices de abundância de espécies (abundância relativa, 

riqueza específica e diversidade); 

- Frequência de voo das aves sobre a linha; 

Locais e frequência de amostragem 

- A campanha de monitorização deve ter a duração mínima de cinco anos, devendo o início dos 

trabalhos de prospecção coincidir com o primeiro ano da fase de exploração da LMAT.  

- O programa de monitorização deve ser revisto e eventualmente continuado em função dos 

resultados obtidos, contudo não interrompido em fase de reavaliação. 
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Deve ser alvo de monitorização os seguintes troços da linha: 

- Entre os apoios 1 e 5, 9 e 27, 31 e 53, 59 e 63, 66 e 75 e 79 e 85 (zona de ocorrência de 

espécies com estatuto de ameaça e de colisão elevados e onde é provável ocorrer colisões): todo 

o troço; 

- Restantes troços da LMAT: 20% da linha, incidindo em habitats de maior relevância para a 

avifauna, designadamente o montado. 

Frequência da amostragem: 

- As amostragens deverão ser realizadas quinzenalmente: 

- A determinação da taxa de mortalidade deverá realizar-se anualmente e para o período total dos 

cinco anos de monitorização. 

Factores de Correcção à Taxa de Mortalidade 

- Os testes de detectabilidade deverão ser efectuados durante o primeiro ano de exploração da 

linha e para cada uma das quatro épocas do ano consideradas. 

- Os testes de decomposição/ remoção de cadáveres devem ser efectuados no primeiro ano de 

exploração da linha, para cada uma das quatro épocas do ano consideradas.  

- Propõe-se que, para cada época do ano, a verificação dos cadáveres seja feita diariamente 

durante um período de 10 dias. 

- Deverá ser considerado, no cálculo da mortalidade, as aves não detectadas que morrem fora da 

área amostrada. 

Censos de Aves 

A recolha da informação a respeito da comunidade de aves presentes na área de estudo deverá 

coincidir com os períodos em que serão efectuadas as campanhas de prospecção de cadáveres. Os 

locais de amostragem deverão ser seleccionados de modo a que se obtenha uma amostra 

representativa de toda a área de estudo. A monitorização da linha na fase de exploração deverá 

decorrer, pelo menos, ao longo de 5 anos.  

Propõe-se a realização de 1 campanha de amostragem por época do ano, com 2 visitas, de modo a 

existirem réplicas temporais de cada ponto amostrado. A Primavera corresponde à época de 

reprodução da maior parte das espécies que ocorrem na área de estudo; o Verão à época de 

dispersão dos juvenis; o Outono à época de migração pós-reprodutora; e o Inverno ao período de 

ocorrência das espécies invernantes. 

Em cada amostragem deverão ser realizados um mínimo de 30 pontos de amostragem distribuídos 

aleatoriamente ao longo da linha em estudo, embora com uma estratificação de acordo com os 

biótopos presentes, e num número equivalente de pontos em zonas de controlo. Estes pontos de 

controlo deverão estar distribuídos pelos habitats da mesma forma que os pontos da linha. Propõem-

se, sujeitas a validação no terreno por parte da equipa que irá realizar a monitorização, as 

localizações dos pontos de amostragem patentes na Figura 7.1 (33 pontos que foram definidos 

aleatoriamente com uma estratificação por biótopo). 

No caso das aves planadoras deverão ser efectuados censos em pelo menos 10 pontos de 

observação, com uma duração de 2 horas, de modo a cobrir todos os troços onde será efectuada 
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prospecção de cadáveres. Propõem-se 21 localizações alternativas para a realização dos referidos 10 

pontos de observação (Figura 7.1) que correspondem a locais elevados de forma a maximizar a 

observação de diversos vãos em simultâneo. Estas localizações estão sujeitas a validação no terreno 

por parte da equipa que irá realizar a monitorização. 

A realização de censos deverá efectuar-se ao longo dos 2 primeiros anos de funcionamento da linha, 

duas vezes em cada época do ano. 

Taxas de Atravessamento 

A recolha da informação a respeito da comunidade de aves presente na área de estudo deverá 

coincidir com os períodos em que serão efectuadas as campanhas de prospecção de cadáveres e 

será efectuada ao longo de dois anos. Devem ser seleccionados pontos fixos na proximidade da 

linha, de modo a serem observados os mesmos vãos onde decorre a prospecção de cadáveres. 

Poderão ser utilizados os mesmos pontos seleccionados para os recenseamentos de planadoras.  

Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos de Recolha de Dados 

Taxa de Mortalidade de Aves por colisão 

Os troços seleccionados deverão ser percorridos a pé por dois observadores, que efectuarão a 

prospecção de aves mortas deslocando-se um de cada lado da linha, a 10m da projecção no solo do 

cabo condutor exterior. 

Sempre que um cadáver (completo ou não) for encontrado durante a prospecção devem ser 

retirados os seguintes dados: a) espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) presença ou ausência 

traumatismos, e) presença ou ausência de indícios de predação f) data aproximada da morte (4 

categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês), g) fotografia digital do cadáver e h) 

condições climatéricas do dia e dos dias anteriores à prospecção. Todos os restos de aves 

encontrados deverão ser recolhidos para evitar a duplicação de contagens. 

Em cada troço deverá ser estimada a percentagem de troço não prospectável (zonas inacessíveis, 

vegetação muito densa, corpos de água, escarpas, propriedades de acesso interdito) e, se esta for 

superior a 10%, o troço em causa deverá ser eliminado da análise (Neves et al. 2005). 

O equipamento necessário incluirá: GPS, ficha de campo, luvas cirúrgicas, sacos de plástico, 

máscaras, máquina fotográfica, licença de captura ou detenção de animais selvagens, que deverá ser 

solicitada ao ICNB (Divisão de aplicação de convenções) e que será analisada ao abrigo do Decreto-

Lei nº140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº49/2005, de 24 de 

Fevereiro, do Decreto-Lei nº316/89, de 22 de Setembro e do Decreto-Lei nº139/90, de 27 de Abril. 

Esta licença é necessária para o transporte dos cadáveres recolhidos. 

Factores de Correcção à Taxa de Mortalidade 

Testes de Detectabilidade 

Deverão ser elaborados a partir de um desenho experimental que permita a integração de diferentes 

factores. Assim, deverão ser considerados: a) estrutura dos biótopos existentes ao longo da linha e 

b) dimensão das aves susceptíveis de serem vítimas de colisão. Será importante categorizar estas 

variáveis, de modo a ser possível replicá-las convenientemente e validar estatisticamente os 
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resultados obtidos. Para optimizar a obtenção de dados, deverão ser utilizados os observadores que 

efectuarão as prospecções e que serão considerados como um factor nas análises efectuadas. 

A determinação da taxa de detectabilidade por parte dos observadores envolvidos nas prospecções 

de cadáveres deverá contemplar a obtenção de estimativas para as diferentes formações vegetais. 

Poder-se-á considerar a estrutura da vegetação e a visibilidade como factores na estratificação das 

experiências de detecção. Esta medida evitará a obtenção de estimativas para todos os biótopos e 

habitats cartografados. Deverão utilizar-se estimativas para: a) biótopos florestais, b) arbustivos e 

herbáceos/pastagens/agrícola. 

Para cada formação vegetal dever-se-á estabelecer uma experiência com os observadores. Esta 

experiência envolve a colocação de modelos que simulem aves em locais pré-estabelecidos e 

distribuídos, de forma aleatória por uma área com vegetação homogénea. Os modelos deverão 

simular aves de dimensões diferentes (pequenas, médias e grandes). Este desenho deverá ser 

realizado em replicado para cada formação vegetal (mínimo de 6 réplicas). Os observadores e os 

locais são considerados factores independentes, podendo os valores obtidos serem comparados por 

testes estatísticos (ANOVA). Pretende-se com esta experiência obter estimativas da taxa de detecção 

para cada formação vegetal. Esta estimativa será utilizada no cálculo da estimativa da mortalidade 

real.  

O equipamento necessário incluirá: GPS, máquina fotográfica digital e modelos que simulem aves. 

Testes de Remoção/Decomposição de Cadáveres 

Um dos factores a ter em conta na estimativa da taxa de mortalidade de aves é a remoção por parte 

de carnívoros ou necrófagos, pelo que a determinação da taxa de remoção deverá ser feita em 

diferentes épocas do ano dado que a actividade de carnívoros e necrófagos pode variar ao longo do 

ano. Recorrer-se-á a cadáveres de codornizes, perdizes e patos evitando-se a utilização de pintos ou 

galinhas. 

A localização destes cadáveres deverá ser escolhida de forma aleatória, estratificada pelos biótopos 

que ocorrem na área de estudo. Quando da sua colocação no terreno, a sua posição deverá ser 

devidamente georreferenciada com recurso a um GPS. Deverá ser evitada a acumulação excessiva 

de cadáveres em uma dada zona (para evitar a criação de “zonas de atracção” de necrófagos e 

carnívoros). Aconselha-se a realização de um catálogo fotográfico dos cadáveres para posterior 

comparação e análise. Para que a estimativa da remoção seja representativa da área em estudo, 

deverão ser efectuados no mínimo 3 replicados para cada de biótopo/habitat. Deverão ainda ser 

analisados os resultados em função da dimensão dos cadáveres usados. 

O equipamento necessário incluirá: GPS, máquina fotográfica digital, cadáveres de aves, sacos de 

plástico, luvas. 

Censos de Aves 

A metodologia para cálculo da abundância relativa, riqueza específica e diversidade da comunidade 

de aves da área de estudo deverá consistir em pontos de observação e escuta com 5 minutos de 

duração, realizados duas vezes em cada época do ano. Para todas as observações deve ser registada 

a sua localização em 3 classes de distância: até 50 m, 50 a 100 m e de 100 a 250 m. Serão 
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recolhidos os seguintes dados: a) hora do início e fim do censo, b) espécies observadas, c) 

respectivo número de indivíduos. 

No caso das aves planadoras, para além do registo do número de indivíduos e das espécies a que 

pertencem deverão ser registadas todas as eventuais alterações de comportamento das aves, de 

modo a obter dados relativos ao comportamento, perturbação e risco de colisão. As localizações das 

espécies deverão ser anotadas sobre uma grelha de 500 x 500 m que abranja os troços 

seleccionados, de modo a incluí-las posteriormente num SIG. As observações deverão ter a duração 

de duas horas e poderão ser realizados em simultâneo com os atravessamentos. 

Todas as observações devem ser efectuadas em condições meteorológicas favoráveis (ausência de 

vento forte e chuva) maximizando, desse modo, a capacidade de detecção dos observadores). 

O equipamento a utilizar incluirá: GPS; máquina fotográfica; Binóculos, Telescópio. 

Taxas de Atravessamento 

Em cada ponto de observação deverão ser realizadas observações durante duas horas consecutivas e 

em três períodos do dia: manhã (do nascer-do-sol até às 11 h), meio-do-dia (11 h-15 h) e tarde (15 

h até ao pôr-do-sol). Durante estes períodos de observação, para além do número de indivíduos e 

espécie deve também registar-se parâmetros como: se a as aves passaram isoladas ou em bando, as 

alturas do voo (por cima, entre ou por baixo dos cabos, pousado nos cabos ou pousado nos postes). 

Durante a observação deverão ser registadas todas as eventuais alterações de comportamento das 

aves, de modo a obter dados relativos ao comportamento, perturbação e risco de colisão. As 

localizações das espécies deverão ser anotadas sobre uma grelha de 500 x 500 m que abranja os 

troços seleccionados, de modo a incluí-las posteriormente num SIG. 

Todas as observações devem ser efectuadas em condições meteorológicas favoráveis (ausência de 

vento forte e chuva) maximizando, desse modo, a capacidade de detecção dos observadores). 

Relação de Dados com o Projecto 

O valor da estimativa da taxa de mortalidade real será calculado após a determinação dos seguintes 

parâmetros: 

- mortalidade observada na área prospectada; 

- taxa de detectabilidade; 

- taxa de decomposição / remoção; 

- abundância de cada espécie ou da comunidade de aves na área de estudo; 

- estimativa de aves que morrem fora da área de estudo. 

Não se apresenta a fórmula final a utilizar, uma vez que actualmente estão a ser desenvolvidos 

diversos estudos no sentido de afinar as fórmulas actualmente empregues neste tipo de trabalho 

(Bernardino, 2006). 

Tipos de Medidas de Gestão Ambiental Face aos Resultados da Monitorização 

Após a análise dos dados obtidos será possível verificar se as medidas de minimização propostas 

estão a surtir efeito e se será necessário melhorá-las ou propor outras mais adequadas. 
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Em tudo o que o presente parecer for omisso, deverá ser cumprida a legislação em vigor. 

Periodicidade dos Relatórios e Critérios para Revisão do Plano de Monitorização 

Serão elaborados relatórios anuais e enviados ao ICNB para acompanhamento no final do primeiro 

ano de monitorização deverá ser efectuado um relatório técnico, cuja estrutura esteja de acordo com 

Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. Neste relatório deverá ser avaliada em articulação 

com o ICNB, a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua alteração caso a equipa 

responsável pelo estudo considere necessário. 

No final dos cinco anos de monitorização, será elaborado um relatório que deverá fazer uma revisão 

geral de todo o trabalho de monitorização que se desenvolveu ao longo desse período, avaliando-se 

então a necessidade de se efectuarem trabalhos adicionais. Durante este período de avaliação não 

serão interrompidos os trabalhos de monitorização. 

 

 
 

 
A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Amadora, 22 de Novembro de 2010 
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ANEXO I – LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 


