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A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) relativo à " Subestação de Penela 400/220/60 kV. Instalação inicial do 

Parque 400/60 kV.", em fase de Projeto de Execução. 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. adjudicou à Arqpais por intermédio da empresa Electrolinhas 
– Montagens Eléctricas S.A., o Estudo de Impacte Ambiental referente ao Projeto da Ampliação da 

Subestação de Penela 400/220/60 kV. Instalação inicial do Parque 400/60 kV, no âmbito do qual se 

inclui o presente volume do Resumo Não Técnico. 

O EIA foi efetuado de acordo com as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua 

execução e no respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, e a Portaria n.º 330/01, de 2 de abril. 

Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a ARQPAIS contou com a colaboração e apoiou-se 

no projeto Civil e Projeto Eletrotécnico elaborados pela Quadrante, Engenharia e Consultoria, SA e 

REN, SA, respetivamente. Contou ainda com a colaboração de especialistas de reconhecida 

competência em diversas áreas ambientais, os quais prestam habitualmente a sua colaboração à 

nossa empresa. 

Lisboa, fevereiro 2015 

ARQPAIS, Lda. 

 

Otília Baptista Freire (Diretora Técnica) 
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1 –  INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico que acompanha o Estudo de Impacte 

Ambiental da Subestação de Penela 400/220/60 kV. Instalação inicial do Parque 400/60 kV, em fase 

de Projeto de Execução, doravante também designado, no presente documento, como Ampliação da 
Subestação de Penela. 

O Proponente do projeto é a empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adiante também 

designada como REN, S.A., concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) de energia 

elétrica de muito alta tensão. A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG). 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN, S.A., do Projeto de Execução da Ampliação da 

Subestação de Penela, a Electrolinhas – Montagens Eléctricas S.A., adjudicou à ARQPAIS, 

Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., a elaboração do respetivo Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA).  

O EIA apresentado acompanha o Projecto de Execução da Ampliação da Subestação de Penela, da 

autoria da equipa da REN, S.A., pela parte de projeto Eletrotécnico e da Quadrante, Engenharia e 

Consultoria Lda, pela parte do projeto de Engenharia Civil. 

O EIA referente ao Projeto de Execução tem por objetivo a análise ambiental da implantação da 

subestação, tendo sido efetuado com vista ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação 

de Impacte Ambiental e aplicável ao projeto em análise, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, e a Portaria n.º 330/01, de 2 de abril.  

O objetivo deste estudo é, com base num diagnóstico da situação presente, analisar as implicações 

ambientais de todo o projeto em geral, indicando as principais medidas de minimização dos impactes 

gerados passíveis da sua implementação nas várias fases do projeto, nomeadamente: em fase de 

Construção, de Exploração e mesmo de eventual Desativação. 

O EIA é composto pelo presente Resumo Não Técnico, um Relatório Síntese, um volume de 

Anexos Técnicos e um Plano de Acompanhamento Ambiental. 

Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: Fatores Físicos 

(Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Recursos Hídricos), Qualidade do Ambiente (Qualidade da 

Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Gestão de Resíduos), Sistemas Ecológicos (Flora e 

Fauna), Património Cultural, Paisagem, Usos do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes e 

Componente Social. O EIA foi elaborado entre junho de 2014 e fevereiro de 2015.  
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2 – JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A REN, S.A. pretende licenciar e construir uma ampliação da Subestação de Penela, com vista a criar 

condições para a receção, transformação e escoamento dos níveis de potência de 400/60 kV.  

A ampliação da Subestação de Penela, 400/60 kV, permitirá receber energia, a 400 kV, proveniente 

do Aproveitamento Hidroelétrico de Girabolhos (incluído no Plano Nacional de Barragens com 

Elevado Potencial Hidroelétrico), através da linha de MAT Penela – “Vila Chã B”, a 400 kV, permitindo 

ainda receber energia de outros projetos de energia renovável, em particular eólica, que se venham a 

concretizar na região, contribuindo para os objetivos nacionais de produção de energia elétrica a 

partir de fontes renováveis referidos na Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020). 

Esta ampliação da Subestação de Penela permitirá, conjuntamente com os projetos da linha “Penela 

– Vila Chã B”, e subestação de “Vila Chã B” e a abertura da Linha Batalha – Paraimo, a 400kV, para 

a Subestação de Penela, estabelecer um reforço e articulação da Rede Nacional de Transporte 

(RNT), a 400 kV, ligando a zona mais interior de Seia/Guarda/Covilhã, ao corredor norte-sul 

localizado na zona mais litoral, de acordo com os cenários previstos no Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) para o período 2012-2017 (2022). 

3 – ANTECEDENTES  

A subestação de Penela, agora com projeto de ampliação foi alvo de EIA, em fase de Estudo Prévio, 

em 2004, onde foram estudadas três localizações alternativas para a sua implantação. 

 Alternativa A: localizada a norte de Cumeeira, numa 
zona denominada “Castelos” - Freguesia da Cumeeira, 
concelho de Penela;   

 Alternativa B: localizada também a norte de Cumeeira, 
num vale designado por “Roça Cu” - Freguesia de 
Lagarteira, concelho de Ansião; 

 Alternativa C: localizada num vale denominado “Terra 
de Maçãs”, também a norte de Cumeeira - Freguesia de 
Penela (S. Miguel), concelho de Penela. 

 

 

 
Figura 1 – Localizações alternativas do Estudo Prévio da 

Subestação de Penela  
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No EIA do Estudo Prévio da Subestação de Penela foram caracterizados e avaliados os potenciais 

impactes no ambiente provocados pela construção e exploração da Subestação, bem como da 

abertura da linha Zêzere/Pereiros (LZRPR3) para a Subestação, considerando as diferentes 

alternativas em estudo. 

Em setembro de 2004, o EIA deu entrada no, à data, Instituto do Ambiente (Atual Agência Portuguesa 

do Ambiente). A 4 de maio de 2005 foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à 

Alternativa C do projeto da Subestação de Penela, a 220/60kV, e respetiva abertura da linha 

Zêzere/Pereiros 3 para a subestação, condicionada ao cumprimento integral das condicionantes ao 

projeto de execução, medidas de minimização e monitorizações e à apresentação de determinados 

elementos no RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução), 

discriminados na referida DIA.  

Com base no referido na DIA foi desenvolvido o Projeto de Execução da Subestação e respetivo 

RECAPE em julho de 2005. 

Os estudos desenvolvidos (EIA e RECAPE) já faziam uma ligeira abordagem a uma futura ampliação 

à configuração da subestação, numa área prevista na altura de cerca de 34000 m2, apresentando nas 

suas figuras a referencia a essa ampliação (vide figura anterior). 

Já nesta fase de projeto de Ampliação da Subestação de Penela, para o desenvolvimento do 

respetivo EIA, os trabalhos iniciaram-se pela delimitação de uma área de estudo, com a qual foram 

desenvolvidos contactos a algumas entidades e consultada diversa bibliografia para as várias 

especialidades em estudo. 

Apoiada na informação recolhida, os trabalhos incluem a análise de cartografia geral e temática, com 

base, nomeadamente do Plano Diretor Municipal (PDM) dos concelhos de Penela e Ansião 

abrangidos pela área em estudo, mais concretamente as peças fundamentais que o constituem: o 

regulamento e as Cartas de Ordenamento, de Condicionantes, de Património, da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), e em fotografia aérea, reconhecimentos de 

campo, entre outros. 

Note-se que o presente estudo não considera soluções alternativas, para além da situação de 

ausência de projeto. Esta situação decorre dos estudos desenvolvidos aquando do projeto da própria 

Subestação de Penela e acima referidos. A implantação da subestação de Penela previa logo à 

partida a sua ampliação para poente, pelo que, a sua implantação e configuração dos equipamentos 

foi desde logo projetada tendo como pressuposto que a sua ampliação se iria projetar para poente, 

tendo ficado desde logo este espaço reservado para tal. Deste modo, como referido, face às 

necessidades de ampliação e aos condicionalismos de projeto impostos pela atual configuração da 

subestação de Penela não existem outras hipóteses alternativas em estudo para a sua localização, 
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tendo a configuração da plataforma sofrido um ajuste relativamente à área inicialmente prevista face 

a condicionantes de ordem técnica. Refira-se ainda a este respeito que, aquando do projeto da 

subestação de Penela, para além da área da subestação de Penela, também o local de ampliação foi 

considerado tendo em conta todas as condicionantes ambientais em presença no território. 

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 O projeto em estudo insere-se na Região Centro, sub-região do Pinhal Interior Norte, mais 

concretamente nos distritos de Coimbra e Leiria, concelhos de Penela e Ansião e respetivas União 

das Freguesias de S. Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal e freguesia de Ansião. O enquadramento da 

subestação em estudo a este nível é apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Enquadramento administrativo do projeto em estudo 

Na Figura 3 apresenta-se a localização do projeto, na escala 1:25.000, e que integra a construção da 

plataforma de ampliação da subestação de Penela, e o desvio/restabelecimento do caminho rural 

com desenvolvimento a poente da ampliação, na zona coincidente com o limite dos concelhos de 

Penela e Ansião. 
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Figura 3  – Localização do projeto de Ampliação da Subestação de Penela na carta militar (escala 1:25000) 

 

Na Figura 4 apresenta-se a implantação do projeto, sobre fotografia aérea, na escala 1:10.000. 
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Figura 4  - Localização do projeto de Ampliação da Subestação de Penela sobre fotoplano (escala: 10.000) 

A ampliação da subestação de Penela envolve as atividades que se descrevem de seguida. 

 Em termos de execução do projeto de construção civil, referem-se duas fases distintas: uma fase 

inicial englobando todos os movimentos de terras / terraplenagens; uma segunda fase relativa à 

execução das estruturas propriamente ditas. Dos trabalhos a realizar podem destacar-se, como mais 

expressivos as movimentações de terras para a construção da ampliação da plataforma da 

subestação e do restabelecimento de um caminho afetado, execução de estruturas enterradas para 

fundação de equipamentos elétricos, construção de um edifício técnico, ampliação de um outro 

existente e construção de vedação periférica. 
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Os trabalhos de construção civil a executar são, genericamente, os seguintes: 

 Limpeza e desmatação de toda a área de intervenção; 

 Terraplenagens dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da 
plataforma e do caminho de acesso. Nas escavações, e atendendo às características dos 
solos, prevê-se a necessidade de utilização de retroescavadora e ripper; 

 Execução de vedação nos limites da Subestação, incluindo a remoção dos painéis da 
vedação existente para reutilização e demolição dos muretes existentes. Deverá também 
ser construída a nova vedação de limite de propriedade da REN; 

 Construção da rede geral de drenagem da plataforma e do restabelecimento do caminho 
afetado: 

 Execução dos trabalhos de demolições e adaptações das construções existentes de modo a 
que se faça a interligação da plataforma ampliada com a plataforma existente; 

 Construção da infraestrutura para a rede de iluminação e intrusão; 

 Construção de maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de 
aparelhagem; 

 Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior da plataforma, 
na periferia exterior da vedação e respetivas ligações aos maciços de equipamentos e 
prumos metálicos da vedação. Relacionado ainda com a Rede de Terras há ainda a realizar 
a ligação da nova malha da rede de terras à malha da Subestação existente; 

 Execução de caleiras para passagem de cabos; 

 Construção dos Edifícios Técnicos – nova Casa de Painel e ampliação da Casa dos 
Serviços Auxiliares, incluindo todos os trabalhos de estruturas, acabamentos de arquitetura 
e restabelecimento de redes de abastecimento de água e esgotos domésticos afetados 
durante os trabalhos de ampliação; 

 Construção das vias interiores – via principal dos transformadores, vias secundárias e 
caminhos preferenciais de circulação; 

 Colocação da camada superficial de gravilha; 

 Execução do restabelecimento de um caminho afetado, incluindo escavações, aterros, 
drenagem, pavimentos, etc. 

A plataforma de ampliação da subestação irá ocupar uma área com cerca de 2,43 ha, a que 

acrescem 0,39 ha de taludes totalizando 2,82 ha, dividindo-se em duas zonas distintas, destinadas, 

respetivamente, aos parques de 60 kV e de 400 kV. A ampliação da plataforma implica igualmente o 

desvio e restabelecimento de um caminho rural adjacente, abrangendo uma área de cerca de 

0,19 ha. 
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A cota da plataforma para a implantação da ampliação da subestação está condicionada à atual 

plataforma da subestação de Penela existente. A cota geral da plataforma da subestação existente é 

de 225,95 m, cota de referência para os cálculos de volumes da terraplenagem. 

Em virtude da necessidade da cota da plataforma de ampliação ter em conta a plataforma atual, a 

sua execução exige, de uma forma geral, trabalhos de escavação que, ainda que não sejam em 

grande profundidade dão origem a um volume de terras excedentário tornando-se necessário 

proceder ao transporte das terras sobrantes para o exterior da zona de obras, mas ainda dentro dos 

terrenos da REN, S.A. pelo que foram projetadas duas zonas de depósito de terras sobrantes. 

Refere-se ainda, associado ao processo de construção a previsão de implantação de dois estaleiros 

associados a fases distintas: 

 1ª Fase - localizado junto ao alçado norte da atual plataforma da Subestação de Penela 
durante a fase inicial dos trabalhos de construção civil; 

 2ª Fase - no interior da subestação para os restantes trabalhos de construção civil e 
empreitada elétrica.  

A localização prevista para a localização dos estaleiros e depósitos de terras excedentes é a 

apresentada na figura seguinte que representa igualmente os terrenos a integrar a propriedade da 

REN, S.A.. 
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Figura 5 - Localização dos estaleiros e depósitos de terras sobrantes 

Atente-se a que a localização prevista para o estaleiro da 1ª fase das obras não interfere com áreas 

classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN), com linhas de água e não se localiza na 

proximidade de áreas urbanas tendo unicamente uma interferência marginal com a Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). Será fechado com vedação e acessível apenas por portão que permita a sua 

proteção e inviolabilidade. Após a obra, o estaleiro da 1ª fase, à semelhança das restantes áreas 

intervencionadas, será alvo de Intervenção Paisagística.  

Em termos de componentes elétricas a subestação de Penela 220/60 kV, na sua atual configuração 

dispõe de 15 painéis nos 220 kV e 16 painéis nos 60 kV. A ampliação da subestação, e sobre a qual 

assenta o projeto em estudo, integra 4 painéis de 400 kV: 3 painéis de Linha e 1 Painel 

Transformadores de Tensão e Seccionador de Terra. A configuração final da subestação de Penela 

400/220/60kV comporta um total de 51 painéis: 400 kV – 9 painéis; 220 kV – 15 painéis e 60 kV – 27 

painéis. 
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Durante o período de funcionamento da subestação, incluindo a respetiva ampliação, e à semelhança 

do que já acontece atualmente na subestação de Penela, têm lugar ações programadas de inspeção 

e vistoria. Estas ações, também chamadas inspeções de rotina, constam sobretudo de inspeções 

visuais aos diversos aparelhos existentes na subestação e do registo de algumas medidas. 

Relativamente às operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detetada a sua 

necessidade refere-se a lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos da 

subestação. 

Este tipo de infraestruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo possível 

prever, com rigor, uma data para a sua eventual desativação. Não é previsível o abandono da 

subestação, sendo intenção da REN, S.A. proceder às alterações, remodelações e atualizações que 

as necessidades de transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem, como é o caso da 

ampliação agora estudo. 

5 – CARATERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS IMPACTES 
AMBIENTAIS 

Dadas as características climáticas da região em estudo e do projeto a construir, não se preveem 

impactes do mesmo sobre o clima ou microclima da região. 

As principais atividades suscetíveis de induzir impactes sobre a geologia e geomorfologia 

decorrerão das escavações necessárias à execução da plataforma da subestação e para implantação 

das fundações das estruturas da subestação. Estas ações não interferem em grande escala com a 

geologia e geomorfologia uma vez que as escavações necessárias ocorrem em pouca profundidade. 

Os excedentes de terras resultantes desse processo são encaminhados a dois depósitos de terras 

integrados nos terrenos da subestação e alvo de Integração Paisagística minimizando o impacte 

negativo, de reduzida magnitude e não significativo a moderadamente significativos. 

De acordo com o diagnóstico efetuado, o projeto não interfere com nenhuma pedreira, concessão 

mineira, água mineral ou nascente, nem recurso geológico de interesse conservativo, pelo que não se 

prevê a afetação de recursos geológicos pelo presente projeto.  

Não se prevê que as atividades associadas às operações de manutenção da subestação originem 

impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia.  

No que respeita aos solos, na área de influência do projeto encontram-se principalmente solos de 

baixas de vale, de origem calcária e com aptidão agrícola sendo em grande parte integrados na 
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Reserva Agrícola Nacional (RAN), ainda que atualmente já não tenham em grande parte qualquer 

atividade agrícola uma vez que já integram os terrenos da REN, S.A.. 

Parte destas áreas RAN foram já alvo de pedido de utilização não agrícola de solos da RAN, aquando 

da construção da Subestação de Penela, sendo com o presente projeto necessário novo pedido para 

a área onde haverá intervenção com o projeto não contemplada no pedido anterior. 

Acresce referir que a Integração Paisagística prevista para o presente projeto permitirá minimizar os 

impactes identificados, nomeadamente pela utilização dos solos de boa qualidade e pela 

compensação face à redução de permeabilidade do solo. 

Em termos de recursos hídricos, o projeto insere-se na zona de cabeceira da bacia do rio Mondego, 

junto ao limite com a bacia hidrográfica do Tejo. Na área de estudo apenas se identifica uma linha de 

água com alguma expressão, a ribeira de Camporez, que se desenvolve a nascente da atual 

subestação de Penela. Ainda que sejas de carater temporário, refira-se que esta linha de água faz 

parte da Reserva Ecológica Nacional. Na envolvente do projeto não se referem outras zonas hídricas 

superficiais relevantes. 

Relativamente ao meio subterrâneo, o projeto desenvolve-se na Orla Ocidental, na zona limítrofe 

entre os aquíferos Penela – Tomar e Sicó- Alvaiázere, de base calcária e cársicos. 

Durante a construção os impactes sobre os recursos hídricos resultam da movimentação de terras e 

dos trabalhos de terraplenagem, incluindo desmatação e modelação do terreno e resumem-se à 

redução da infiltração da água no solo, em função da redução de permeabilidade promovida pela 

implantação do projeto. 

Na fase de exploração mantêm-se os impactes pela impermeabilização do solo, no entanto, importa 

acrescentar que o projeto contempla um sistema de drenagem pelo que o impacte pelo aumento do 

escoamento superficial em resultado da redução localizada da permeabilidade do solo traduz-se num 

impacte negativo, minimizável, de reduzida magnitude. 

Quanto à qualidade da água, e em função do meio cársico presente nesta região, o meio hídrico 

superficial e subterrâneo encontra-se bastante interligado, pelo que as características qualitativas do 

meio hídrico subterrâneo influenciam as características do meio superficial e vice-versa. 

A região em estudo apresenta reduzidas fontes poluentes e não existem usos de água especialmente 

relevantes na envolvente do projeto, tendo sido unicamente identificada uma captação privada de uso 

agrícola. 

Dadas as características do projeto, considera-se que os impactes negativos na qualidade da água 

durante a fase de construção água terão maior expressão durante a construção, como resultado da 
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movimentação de terras no entanto serão temporários, de reduzida magnitude, raros, reversíveis e 

minimizáveis pelo que são genericamente não significativos.  

Na fase de funcionamento da Subestação, contemplando a ampliação em estudo, não se prevê a 

ocorrência de impactes sobre a qualidade da água. 

De igual forma, relativamente à qualidade do ar considera-se que a zona de implantação do projeto 

não apresenta focos de poluição relevantes, sendo de referir que a componente industrial é 

praticamente inexistente, destacando-se unicamente a presença de algumas pedreiras responsáveis 

pela emissão de poeiras na região. 

Com base na análise desenvolvida, verificou-se que durante a fase de construção as principais 

atividades passíveis de induzirem impactes sobre a qualidade do ar são a instalação e funcionamento 

do estaleiro, movimentações de terras associadas à implantação da plataforma de ampliação da 

subestação e restabelecimento do caminho agrícola, assim como a circulação dos veículos e 

maquinaria afetos à obra. No entanto, refere-se que na área em estudo predominam as áreas de 

inculto, assumindo a presença de recetores sensíveis pouca relevância, sendo as áreas mais 

sensíveis as associadas à atividade agrícola de algumas parcelas da envolvente. Deste modo, 

durante a fase de construção os impactes das ações mencionadas embora negativos consideram-se 

de magnitude reduzida, carácter temporário e localizado, minimizáveis e não significativos. 

Durante a fase de exploração poderá ocorrer o risco de fuga de Hexafluoreto de Enxofre (SF6) para a 

atmosfera. No entanto, refira-se que a probabilidade de ocorrência é muito reduzida, resultando de 

um acidente. De qualquer forma, no Sistema de Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e 

Segurança da REN, S.A., já estão previstas medidas que visam o controlo sistemático das fugas de 

SF6, no sentido da sua minimização.  

O ambiente sonoro da área do projeto de implantação da Subestação de Penela é pouco 
perturbado, o que resulta da ausência de fontes sonoras ruidosas dignas de registo, referindo-se 

unicamente a estrada local mais próxima a partir da qual se faz o acesso à Subestação, a EM599 a 

norte da Subestação onde o volume de tráfego é bastante reduzido.  

Para a fase de construção as previsões de ruído mostram que o ruído de construção poderá afetar 

significativamente zonas situadas numa vizinhança da ordem dos 100 a 200 metros, sendo os 

recetores sensíveis mais próximos Póvoa e Casais da Póvoa localizados a mais de 500 m da área de 

implantação do projeto, pelo que não são expectáveis impactes negativos decorrentes da construção 

da ampliação da plataforma caso ocorram apenas no período diurno. Deste modo, não se prevê que 

as operações de construção/ampliação induzam impactes negativos dignos de registo ou 

consideração, salvo se ocorrerem fora do período diurno. 
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Durante a fase de exploração, a influência sonora da Subestação de Penela, incluindo a ampliação, 

poderá ser percetível, mas os impactes resultantes, considerando os valores absolutos obtidos, serão 

de magnitude reduzida (para os locais mais próximos a cerca de 500 metros de distância) a 

insignificante (para os locais mais afastados). 

De qualquer forma, face à análise desenvolvida e de modo a ferir o real impacte e a necessidade de 

adoção/aferição de medidas de minimização ao longo do tempo, deve ser definido um Programa de 

Monitorização de Ruído. 

De acordo com a metodologia relativa à gestão de resíduos em obras da REN,SA, integrada no 

âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), todos 

os resíduos produzidos durante as atividades de construção/ampliação da Subestação e outras obras 

associadas à presente empreitada, os resíduos serão recolhidos diretamente em estaleiro por 

operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo por eles conduzidos ao destino final 

adequado (reciclagem, valorização ou eliminação). Considera-se que a gestão de resíduos não irá 

apresentar impactes negativos com significado, atendendo ao cumprimento da legislação em vigor e 

das medidas indicadas no Estudo de Impacte Ambiental. 

Relativamente à ecologia, a zona em estudo não se encontra inserida em nenhuma área 

classificada, estando a cerca de 250 metros do Sítio de Interesse Comunitário Sicó-Alvaiázere. O 

estudo pormenorizado da flora e da vegetação da área a ser afetada pelo projeto revela que a 

instalação do projeto de ampliação da subestação de Penela não levanta grandes problemas 

ambientais. Para isso contribui o uso do solo da zona de implantação da obra, já alterado e de carater 

ruderal, sendo que a área de estudo definida não apresenta quaisquer valores no que respeita à 

vegetação ocorrente. 

Os principais impactes negativos sobre os sistemas ecológicos ocorrem na fase de construção, com a 

desmatação, presença e movimentação de maquinaria e terraplanagens da área a intervir (plataforma 

a ampliar, caminho agrícola adjacente, áreas de depósito de excedentes). Devido à reduzida 

dimensão espacial da área a afetar, as comunidades animais aí presentes deverão ser pouco 

afetadas.  

As medidas de minimização passam pela limitação das ações e área de intervenção, durante a fase 

de construção e pela implementação do Projeto de Integração Paisagística recorrendo a espécies 

locais.  

Os trabalhos arqueológicos (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica do 

terreno), executados no âmbito do descritor património identificaram 2 ocorrências patrimoniais (n.º 1 

– Estrada Mourisca 1 e n.º 2 – Terra das Maçãs 1) na área de incidência direta do projeto. Na área de 

impacte indireto registaram-se mais 2 ocorrências patrimoniais (n.º 4 – Campo da Póvoa e n.º 5 – 
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Celeiros), sendo essencial evitar a sua afetação no decorrer da empreitada. A ocorrência n.º 3 – 

Furadouro apesar de integrada na área de enquadramento histórico, localiza-se a cerca de 170 

metros a norte da área de incidência do projeto. 

Apesar do valor patrimonial destes sítios, desde que sejam cumpridas as medidas preconizadas em 

termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada, pelo que globalmente 

os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração serão 

nulos. Nesse sentido, sugere-se, como medidas preventiva de impactes negativos, a realização de 

sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico (prévias à obra), assim como o 

acompanhamento das obras por um arqueólogo. 

No que diz respeito à paisagem, a área em estudo situa-se na zona de transição entre as regiões 

naturais da Beira Litoral e Beira Serra, num território fortemente marcado pela presença das serras 

calcárias de Sicó, Alvaiázere e Rabaçal. 

O território manifesta assim uma orografia movimentada materializada pela constante alternância 

entre pequenas serras, montes e outeiros, e vales aplanados, associados às linhas de água.  

Face à litologia, orografia e clima existentes, os solos não apresentam grande aptidão agrícola, 

determinando que a matriz do território seja partilhada entre floresta, mato e olival, interrompida por 

faixas agrícolas mais ou menos estreitas associadas às zonas aplanadas deprimidas entre encostas, 

onde se cultiva tradicionalmente oliveira, vinha e cereais. 

A subestação alvo de ampliação localiza-se no vale do ribeiro do Camporez, numa plataforma 

sensivelmente à cota 230m, com uma suave pendente exposta a norte. 

Ao localizar-se num vale relativamente sinuoso, limitado por formas de relevo mais proeminentes, a 

área da subestação apresenta uma reduzida visibilidade. Os cabeços e outeiros, assim como 

desenvolvimento sinuoso do vale assumem-se como obstáculos ao alcance visual, determinando que 

apenas as povoações mais próximas, Póvoa e Casais da Póvoa manifestam visibilidade para a zona 

de implantação do projeto.  

A reduzida visibilidade da área, aliada à sua exposição ao quadrante norte, exposição de menor 

intensidade de luz incidente e consequentemente menos visível, traduz-se, apesar da reduzida 

capacidade de dissimulação da ocupação do solo na envolvente da subestação, incultos, na 

moderada capacidade de absorção visual desta área.  

A ocupação referida, derivada do abandono da actividade agrícola neste local, confere um reduzido 

valor cénico a esta zona do vale, o que determina, face à moderada absorção verificada, que a área 

envolvente à SE de Penela apresente reduzida sensibilidade visual. A presença de uma intrusão 
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visual nesta área, a subestação existente, determina que esta área se apresente pouco suscetível à 

introdução de um elemento exógeno. 

Desta forma, no que se refere aos impactes visuais na paisagem, considera-se na fase de construção 

a ocorrência de impactes visuais negativos que, pelo seu carácter temporário e minimizável, se 

poderão considerar pouco significativos, os quais se relacionam com a interferência nas perceções 

humanas, resultante de uma desorganização espacial da área de intervenção e, ainda, dos espaços 

de algum modo relacionados com a obra, como sejam o estaleiro, as áreas de depósito e o desvio do 

caminho rural adjacente à área de ampliação da subestação. No entanto, os impactes gerados pela 

movimentação registada nos locais de obras terminam após a conclusão da obra. 

 Em relação à ampliação da subestação, o mesmo já não acontece, uma vez que o impacte visual se 

fará sentir também durante a fase de exploração. Contudo, o impacte visual determinado pelo projeto 

em estudo é pouco significativo, dada a reduzida visibilidade e sensibilidade da área de intervenção e 

do projeto consistir apenas na ampliação de uma estrutura já existente. 

A ampliação de uma estrutura existente implica um impacte visual negativo menos expressivo do que 

a introdução de uma nova infraestrutura, uma vez que a intrusão visual já existe, as referências 

originais do local já foram alteradas, assim como a sua qualidade visual já se encontra diminuída, o 

que determina que este território apresente consequentemente uma menor sensibilidade. 

Os impactes visuais negativos serão ainda minimizados através da Integração Paisagística, que 

incidirá sobre os locais intervencionados durante a obra, incluindo o desvio do caminho rural os 

taludes da plataforma da subestação e as áreas de depósitos de terras excedentes e área dos 

estaleiros. Na recuperação paisagística a levar a cabo será dada preferência ao uso de espécies 

locais, bem adaptadas às condições da região, e portanto com menores exigências de manutenção e 

permitindo melhorar a área de intervenção em termos paisagísticos e ecológicos. 

Relativamente à ocupação do solo, este encontra-se maioritariamente ocupado por matos e incultos, 

sendo já maioritariamente titularidade da REN, SA., pelo que a alteração do uso do solo de 

referência, com a implantação da ampliação da subestação, não incorre em impactes negativos, 

referindo-se apenas uma afetação limítrofe de parcelas agrícolas, a poente, que serão afetadas pelo 

restabelecimento do caminho agrícola. 

Os instrumentos de ordenamento e gestão do território eficazes e em vigor na área de implantação 

do projeto são os Planos Diretores Municipais de Penela e de Ansião, localizado em área 

essencialmente classificada como área agrícola, tocando o limite de espaço florestal 

(restabelecimento do caminho).  
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Em termos de outras servidões, apenas se refere na área de implantação do projeto a integração 

desta área na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e que envolve praticamente toda a área da atual 

subestação de Penela e na zona a nascente da atual subestação (lado oposto à intervenção do 

projeto em estudo) o desenvolvimento da ribeira de Camporez, integrada na Reserva Ecológica 

Nacional. A figura seguinte permite identificar as condicionantes da envolvente do projeto. 

 

Figura 6 - Síntese de Condicionantes (1:25000) 
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Do ponto de vista da componente social, localização da subestação de Penela e respetiva 

ampliação em estudo é afastada de áreas residenciais ou de uso público, sendo que atividade 

humana na envolvente limita-se ao cultivo de algumas parcelas agrícolas. 

A área de implantação do projeto propriamente dita integra, quase totalmente, uma área agrícola 

inculta que é propriedade da REN,S.A. tendo sido expropriada na mesma altura em que ocorreram as 

expropriações dos terrenos onde se situa a atual subestação de Penela. Apenas o talude poente da 

área de ampliação irá ocupar marginalmente uma área agrícola e obrigar ao restabelecimento do 

caminho rural existente, o qual implicará a ocupação de parcelas agrícolas e que se traduz num 

impacte permanente, ainda que de reduzida magnitude, uma vez que é cingido à estrema das 

parcelas. A interceção do caminho rural ainda que tenha repercussões negativas como acima referido 

poderá traduzir-se também em impactes positivos, ainda que de magnitude reduzida, na fase de 

exploração, pela sua reabilitação e beneficiação. 

6 – CONCLUSÃO FINAL 

Em suma, o projeto de ampliação da Subestação de Penela em estudo integra a estratégia nacional 

de reforço da Rede Nacional de Transporte permitindo, em conjunto com os projetos da linha “Penela 

– Vila Chã B”, e subestação de “Vila Chã B” e a abertura da Linha Batalha – Paraimo, a 400kV, para 

a Subestação de Penela estabelecer uma ligação elétrica entre o interior e o litoral. 

A articulação destes projetos permitirá receber energia, a 400 kV, proveniente do Aproveitamento 

Hidroelétrico de Girabolhos, e de outros projetos de energia renovável contribuindo igualmente para 

os objetivos nacionais de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. 

A ampliação constitui assim um projeto estratégico pela necessidade de receber, transformar e 

escoar dos níveis de potência de 400/60 kV, sendo que a atual subestação apenas contempla os 

níveis de tensão 220 kV e 60kV. Refira-se que o desenvolvimento do projeto da atual Subestação de 

Penela, e estudos associados, estava previsto à partida uma futura ampliação para os 400 kV, 

situação que agora se justifica face ao cumprimento dos objetivos enunciados. 

O projeto tem então a sua localização condicionada pela localização da atual plataforma da 

subestação de Penela, tendo sido, previamente, aquando dos trabalhos referentes a esse projeto, 

identificadas as condicionantes e escolhida a melhor localização para a subestação e respetiva 

ampliação fazendo com que nesta fase apenas se tenha estudado uma única solução de projeto. 

Particularizando para o projeto de Ampliação da Subestação de Penela agora em estudo, as 

atividades envolvidas na execução do projeto, para além, da plataforma propriamente dita incluem 

também o desvio/restabelecimento de um caminho agrícola adjacente à plataforma e, face ao volume 



 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

 
VOLUME 1 − RESUMO NÃO TÉCNICO 

 
 

 

18 SUBESTAÇÃO DE PENELA 400/220/60 KV. INSTALAÇÃO INICIAL DO PARQUE 400/60 KV 
IP.DEP.01.01 

excedente de terras, à realização de duas áreas de depósito que, conjuntamente com as restantes 

áreas intervencionadas pela obra (área de estaleiros, taludes da plataforma e do caminho agrícola) 

serão alvo de Integração Paisagística. Esta Integração Paisagística permite minorar em grande 

escala os impactes decorrentes da implantação do projeto, principalmente ao nível dos recursos 

hídricos, solos, geologia e geomorfologia, sistemas ecológicos e paisagem. 

Estas ações não serão, no entanto inócuas, ainda que desde logo menos expressivas face à já 

presença de uma infraestrutura (subestação de Penela) que será alvo de ampliação. 

O projeto localiza-se numa zona de vale, em meio cársico e envolto de terrenos agrícolas e sem 

áreas urbanas na envolvente próxima, estando as povoações mais chegadas a mais de 500 metros. 

De facto, o terreno onde se prevê a implantação do projeto foi outrora também terreno agrícola, facto 

que está presente na sua classificação nos PDM de Penela e Ansião, como espaço agrícola, e que 

cumulativamente também o integra na Reserva Agrícola Nacional, contudo o terreno atualmente não 

apresenta atividade agrícola, estando dominado por matos e incultos. 

Refere-se ainda a presença de outras condicionantes, nomeadamente as de caráter patrimonial cujos 

impactes serão porém minorados pela proposta de realização de sondagens arqueológicas de 

diagnóstico, assim como através do devido Acompanhamento Arqueológico da obra. 

Deste modo, da análise efetuada aos vários descritores ambientais no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental do projeto de Ampliação da Subestação de Penela, concluiu-se que, tendo em 

consideração as fases de construção e de exploração, não se preveem impactes negativos 

significativos sobre a generalidade destes descritores. Sendo que, o EIA apresenta ainda diversas 

medidas que permitem minorar as situações potencialmente mais críticas.  

Salienta-se ainda que a REN, S.A. apresenta atualmente um Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança que integra a implementação do Plano de Acompanhamento 

Ambiental proposto no presente EIA, assim como diversas ações definidas especificamente para a 

gestão ambiental da Subestação, visando o cumprimento da legislação ambiental aplicável em vigor.  

O Plano de Acompanhamento Ambiental proposto para a fase de execução da obra permitirá a 

garantia da implementação das medidas de minimização, dando ainda resposta a eventuais questões 

de ordem ambiental que possam surgir no decurso dos trabalhos. 


