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SUBESTAÇÃO DE ALCOCHETE 400 / 60 KV E  

LINHAS ASSOCIADAS 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE  
 
 

 
CAPÍTULO I  

INTRODUÇÃO GERAL 
 

 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto em avaliação no presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), corresponde ao 
projeto da Subestação de Alcochete a 400/60 kV e Linhas Associadas, para a 
respetiva ligação à Rede Nacional de Transporte. 
 
O projeto que se localiza no concelho e freguesia de Alcochete tem como objetivo 
melhorar as condições de alimentação aos consumos da EDP-Distribuição localizados a 
sul do Tejo, na zona de Alcochete / Montijo e, num horizonte mais alargado, contribuir 
para suportar o previsível aumento de consumos nesta região, e nomeadamente os que 
possam decorrer da ainda previsível construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), em 
Alcochete.  
 
Da ligação da futura Subestação de Alcochete à Linha Palmela / Fanhões será também 
possível uma interligação com as subestações de Palmela e de Fanhões, criando um nó 
que permite expandir a rede de 400 kV para a região de Alcochete, sem haver 
necessidade de novas linha de transporte a partir das atuais subestações de 400 kV da 
RNT (Palmela e Fanhões). 
 
Esta ligação far-se-á através da abertura total da Linha Palmela / Fanhões para a futura 
subestação, transformando a atual linha em duas novas com início na subestação de 
Alcochete: Linha Alcochete – Fanhões e Linha Alcochete – Palmela, designadas como 
Linhas Associadas no âmbito do presente projeto.  
 
Desta abertura da Linha Palmela – Fanhões para a futura subestação de Alcochete 
ocorrerá a consequente desativação do atual troço de linha, compreendido entre os 
apoios P36 e P40, situação que será também avaliada no presente EIA. 
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2. FASE DO PROJETO 

O projeto encontra-se em Fase de Projeto de Execução, decorrendo a escolha desta 
alternativa de localização das conclusões do Estudo das Grandes Condicionantes 
Ambientais (EGCA), de outubro de 2014, correspondente à 1ª fase dos estudos 
ambientais do projeto e que constitui o Volume 4 do EIA. 
 
 
 
3. PROPONENTE 

A entidade proponente da Subestação de Alcochete 400/60 kV é a REN – Rede Elétrica 
Nacional, S.A., adiante designada REN, S.A. 
 
 
 
4. ENTIDADE LICENCIADORA  

A entidade licenciadora do projeto é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
 
 
 
5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PERÍODO DE 

ELABORAÇÃO 

5.1 Equipa Técnica Responsável 

O projeto da Subestação de Alcochete foi desenvolvido pela REN, S.A. e o Estudo de 
Impacte Ambiental esteve a cargo da AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A., que 
reuniu para o efeito a seguinte equipa técnica: 
 

Quadro I. 1 – Equipa Técnica do EIA 

Nome Qualificação Profissional 
Função / Especialidade a 

Assegurar 

Dr.ª Fátima Teixeira Geógrafa 
Direção Técnica. 

Socioeconomia 

Dr. Jorge Inácio Geógrafo 
Geologia, Solos e Uso do Solo 

SIG 

Eng.ª Pedro Real Engenheiro do Ambiente 

Recursos Hídricos e Qualidade da 
Água 

Qualidade do Ar e Resíduos. PAA 

Eng.ª Susana Costa  Engenheira Química Ambiente Sonoro
(1) 

Dr.ª Susana Baptista Bióloga Fatores Ecológicos 

Arq. Cruz de Carvalho  Arquiteto Paisagista Paisagem 

Eng.ª Elisabete Raimundo Engenheira Biofísica Ordenamento e Condicionantes 

Dr. João Albergaria Arqueólogo Património 

(1) Caracterização Acústica realizada pela empresa Sonometria  
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5.2 Período de Elaboração  

Os estudos técnicos e ambientais desenvolveram-se entre Setembro de 2014 e Agosto 
de 2015. 
 
 
 
 
6. ENQUADRAMENTO LEGAL  

O Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Alcochete 400/60 kV e Linhas 
Associadas foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor sobre a Avaliação de 
Impacte Ambiental, correspondente ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 
(alterado pelos Decreto – Lei nº 47/2014, de 24 de março e Decreto – Lei nº 179/2015, de 
27 de agosto), que estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (AIA) 
dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 
ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011. 
 
Mais concretamente, o presente projeto integra-se na tipologia de projetos definidos no 
Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, como estando sujeitos a procedimento formal de 
AIA, e portanto, à elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para submissão 
do projeto à avaliação da Autoridade Nacional de AIA: 
 

 Ponto 3 – Indústria da energia, Alínea b) Instalações industriais destinadas ao 
transporte de gás, vapor e água quente e transporte de energia elétrica por cabos 
aéreos (não incluídos no Anexo I), correspondente a Subestações com Linhas ≥ 
110 kV e Área ≥ 1 ha. 

 
 
A elaboração do Estudo de Impacte Ambiental seguiu a metodologia definida nos Guias 
Metodológicos da REN para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da 
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade – para Subestações e para Linhas Aéreas. 
 
O Resumo Não Técnico (RNT) foi elaborado nos termos dos “Critérios de Boa Prática 
para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo ex-IPPAMB 
(Instituto de Promoção Ambiental), atual APA – Agência Portuguesa do Ambiente, 
considerando a revisão preconizada pela APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de 
Impactes em parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008. 
 
Os diplomas que mais especificamente enquadram a avaliação dos descritores 
ambientais que compõem o EIA serão descritos e referidos na caracterização de 
referência e avaliação do respetivo descritor. 
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7. ANTECEDENTES DO EIA 

Este projeto teve um primeiro desenvolvimento, em 2011, sob a designação de 
“Subestação do Montijo”, no âmbito do qual se elaborou um Estudo das Grandes 
Condicionantes Ambientais para decisão da localização mais favorável à subestação 
(Ecossistema, junho de 2011), a que se seguiu a realização do respetivo projeto e do 
Estudo de Impacte Ambiental (Ecossistema, maio de 2012), entretanto já com a 
designação alterada para “Subestação de Alcochete”, pelo facto do local escolhido se 
localizar no concelho de Alcochete. 
 
Por decisão da REN, este processo foi no entanto suspenso, e sem sujeição do projeto a 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), pelo que sendo agora intenção 
da REN retomá-lo para implantação, se procedeu numa primeira fase do atual processo à 
atualização do Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais – EGCA (outubro de 
2014) (apresentado no Volume 4 do EIA), para reavaliação das localizações 
anteriormente propostas face às grandes condicionantes ambientais presentes na área 
de estudo, com atualização da informação no terreno e junto das diferentes entidades 
oficiais quanto a informação de interesse sobre a zona. 
 
Deste estudo concluiu-se da viabilidade ambiental genérica do projeto, tendo-se definido 
a localização preferencial para a subestação, de onde se verificaram seguidamente, as 
condições para o estabelecimento da ligação pretendida à linha Palmela / Fanhões, 
através de duas linhas duplas trifásicas a 400 kV e de curta extensão (cerca de 2 km). 
 
A localização escolhida como a mais favorável ambientalmente (Alternativa A), localizada 
na freguesia e concelho de Alcochete, na proximidade da autoestrada A12 e da Linha 
Palmela – Fanhões, corresponde assim à que está em avaliação no presente EIA. 
 
 
 
 
8. METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

Tendo em conta os antecedentes acima referidos a elaboração do presente Estudo de 
Impacte Ambiental, incluiu assim duas fases:  
 

- a primeira fase, de identificação e análise de grandes condicionantes ambientais, 
de modo a selecionar a localização com maior viabilidade técnica, económica e 
ambiental para o estabelecimento da instalação. Esta análise incidiu sobre os 
quatro locais inicialmente propostos pela REN, S.A. tendo-se realizado um Estudo 
de Grandes Condicionantes Ambientais (Volume 4 do EIA) que conclui pela 
presente localização na freguesia e concelho de Alcochete, nas proximidades da 
autoestrada A12 e da Linha Palmela – Fanhões; 
 

- a segunda fase, de elaboração do EIA, incidindo já só sobre o local selecionado 
para a Subestação e Linhas Associadas para a sua ligação à Rede Nacional de 
Transporte. 
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Os trabalhos da primeira fase incluíram a análise e desenvolvimento de cartografia geral 
e temática, reconhecimentos de campo e recolha de informação junto de diversas 
entidades (organismos da administração central, regional, local e outros), a qual pode ser 
consultada no Volume 4 do EIA – “Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais e 
Seleção da Subestação e dos Corredores de Linhas”. 
 
Na segunda fase foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 

- Estabelecimento das áreas de incidência do estudo (“scoping”) com delimitação 
da área de estudo, tendo em conta as características do projeto: a nova 
subestação de Alcochete e as linhas associadas a construir para a sua ligação 
à Rede Nacional de Transporte (Linha Alcochete – Fanhões e Linha Alcochete 
– Palmela), com a consequente desativação do troço da Linha Palmela – 
Fanhões entre os apoios P36 e P40 pela abertura integral desta linha existente 
para a ligação da subestação de Alcochete à RNT; 

- Recolha de dados e de informação mais pormenorizada sobre a área de 
estudo, através de trabalho de campo e consulta de bibliografia; 

- Desenvolvimento de cartografia temática; 

- Análise em detalhe dos corredores propostos no EGCA para as linhas 
associadas à subestação, apoiando na definição dos seus traçados e 
localização dos apoios, para minimização dos impactes sobre os usos e 
condicionantes legais existentes; 

- Caracterização da situação atual do ambiente potencialmente afetado pelo 
projeto, considerando o local da Subestação, das linhas associadas: Linha 
Alcochete – Fanhões e Linha Alcochete – Palmela e ainda do troço a desativar 
da Linha Palmela – Fanhões, entre os apoios P36 e P40; 

- Análise das características e elementos finais do projeto da subestação e das 
linhas associadas; 

- Avaliação dos impactes para as fases de construção, exploração e desativação 
do projeto, considerando a Subestação, as linhas associadas: Linha Alcochete 
– Fanhões e Linha Alcochete – Palmela e ainda a desativação do troço da 
Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40; 

- Avaliação global de impactes e de impactes cumulativos; 

- Formulação de medidas de minimização dos impactes negativos e potenciação 
dos impactes positivos; 

- Definição do programa de monitorização para eliminação, mitigação ou 
compensação dos efeitos adversos; 

- Elaboração e edição do Relatório final do EIA e respetivo Resumo Não 
Técnico. 
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Com o intuito de fundamentar adequadamente o âmbito do presente estudo, 
nomeadamente os descritores analisados e respetivo grau de aprofundamento foram 
consideradas as orientações apresentadas nos “Guias Metodológicos para a Avaliação 
de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 
- Linhas Aéreas e Subestações; Protocolo entre a Rede Elétrica Nacional e a Agência 
Portuguesa do Ambiente; elaborado pela Associação Portuguesa de Avaliação de 
Impactes, Janeiro de 2008.” Estes documentos apresentam orientações para a 
elaboração de estudos de impacte ambiental de linhas elétricas e de subestações 
definindo a estrutura, a metodologia geral e profundidade de análise que deve ser dada a 
cada descritor. 
 
Em seguida descrevem-se de uma forma sintética os objetivos, atividades e métodos 
associados a algumas das etapas acima referidas, apresentando-se ao longo do estudo 
uma descrição pormenorizada das metodologias específicas adotadas. 
 
 

• Estabelecimento das áreas de incidência do Estudo (“scoping”) 

 
Na fase inicial do EIA, de acordo com o procedimento normal em estudos de impacte 
ambiental, foi definido o respetivo âmbito do estudo (“scoping”), sendo identificadas as 
áreas e aspetos ambientais mais sensíveis, essencialmente com base nos estudos 
anteriormente realizados, na análise da cartografia e num reconhecimento prévio da área 
envolvida. 
 
 

• Caracterização da Situação Atual do Ambiente  
 
A caracterização da situação do ambiente envolvente foi fundamentada no levantamento, 
análise e interpretação de informações disponíveis relativamente aos aspetos biofísicos, 
de qualidade do ambiente, biológicos, humanos e de ordenamento.  
 
Na generalidade, as informações foram obtidas através de pesquisa bibliográfica 
(incluindo a cartografia), levantamentos de campo e contactos com entidades locais e 
regionais. 
 
O objetivo principal desta etapa foi estabelecer um quadro de referência das condições 
ambientais da região, com particular relevo para a análise e descrição do local, nos 
aspetos mais relevantes do projeto em estudo. 
 
Foram considerados relevantes nesta análise, os seguintes parâmetros ambientais: 
 

• Fatores Físicos e de Qualidade do Ambiente, que integram a análise da 
Geologia e Geomorfologia, Solos, Recursos Hídricos e Qualidade da Água, 
Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Gestão de Resíduos, que são descritores 
sobre os quais o projeto não deverá envolver impactes significativos, mas cujo 
conhecimento é importante; 
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• Fatores Ecológicos, que incluem a Fauna e Flora e os Habitats e que se são 
considerados fatores muito importantes pelos condicionalismos ecológicos da 
envolvente e potenciais impactes do projeto; 
 

• Factores Humanos e de Ordenamento, que incluem Solos e Uso do Solo, a 
Paisagem, o Património, a Socioeconomia, e o Ordenamento do Território e 
Condicionantes, considerados como fatores muito importantes para a avaliação. 

 
 
O grau de detalhe da caracterização de cada um dos descritores acima referidos teve 
assim em linha de conta a sua importância face ao projeto em estudo. 
 
Constituem assim fatores muito importantes, no caso em análise, Solos e Uso do Solo, 
o Ordenamento do Território e Condicionantes, a Socioeconomia, a Ecologia, a Paisagem 
e o Património. 
 
Apresentam-se como fatores importantes o Ambiente Sonoro e como fatores pouco 
importantes a Geologia e Geomorfologia, os Solos, a Qualidade do Ar, os Recursos 
Hídricos e a Qualidade da Água e a Gestão de Resíduos. 
 
Foi ainda feita uma avaliação da provável evolução da zona envolvente, sem a 
concretização do projeto. 
 
 
 

• Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais 
 
A avaliação de impactes visou a identificação dos principais impactes ambientais 
associados ao projeto para as fases de construção, exploração e desativação. 
 
Na análise de impactes foram determinados, sempre que possível, de modo quantitativo 
e qualitativo os efeitos do projeto nas diferentes áreas temáticas. 
 
 
 

• Avaliação Global de Impactes e Impactes Cumulativos 
 
Foi feita uma avaliação global de impactes, integrando as conclusões das diferentes 
áreas temáticas e analisada a Alternativa Zero e os potenciais efeitos cumulativos. 
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• Formulação de Medidas de Minimização e Potenciação dos Impactes 
Positivos 

 
Os impactes considerados significativos foram alvo de análise visando a definição de 
mecanismos e/ou ações, que possam ser implementadas para evitar, reduzir ou 
compensar os seus efeitos negativos ou que permitam potenciar, valorizar ou reforçar os 
aspetos positivos do projeto, maximizando os seus benefícios. 
 
 
 

• Monitorização Ambiental 
 
Em função dos impactes potenciais identificados foi proposto um Programa de 
Monitorização adequado à avaliação da evolução do projeto. 
 
 
 
 
9. ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por quatro volumes, correspondendo: 
 

− o Volume 1 ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, em linguagem não 
técnica o conteúdo do EIA; 

 
 

− o Volume 2 ao Relatório Síntese do EIA, subdividido nos seguintes capítulos: 
 

• Capítulo I corresponde à Introdução, onde se identifica o projeto, a 
entidades promotora, licenciadora, equipa responsável, o enquadramento 
jurídico-administrativo, antecedentes e a metodologia e estrutura do EIA. 

 
• Capítulo II corresponde à Objetivos e Justificação, onde se descrevem os 

objetivos do projeto, a respetiva justificação e antecedentes do projeto. 
 

• Capítulo III corresponde à Descrição do Projeto onde se descrevem todas 
as condicionantes decorrentes da localização da área específica de 
implantação e se efetua uma descrição do projeto. 

 
• Capítulo IV que caracteriza a Situação Atual do Ambiente nas suas várias 

componentes: fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, factores 
ecológicos, fatores humanos e de ordenamento e a evolução da situação 
sem projeto. 

 
• Capítulo V que corresponde à Identificação e Avaliação de Impactes, que 

engloba a avaliação de impactes do projeto em estudo por área temática 
e ainda os impactes cumulativos e a avaliação global de impactes. 
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• Capítulo VI que identifica as Medidas de Gestão Ambiental a adotar para 
mitigação dos impactes negativos do projeto e valorização dos impactes 
positivos. 

 
• Capítulo VII, onde se apresentam os Programas de Monitorização 

identificados como necessários; 
 

• Capítulo VIII, com as Lacunas de Conhecimento e Conclusões do EIA; 
 

• Anexos Técnicos do EIA. 
 
 

− o Volume 3 ao Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra; 
 
 

− o Volume 4 ao Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais. 
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CAPÍTULO II  
OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

 
 
 
 
 
1. OBJETIVO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO  

A Subestação de Alcochete 400/60 kV, cuja entrada em serviço está prevista para 
outubro de 2016, irá reforçar a alimentação para os consumos da EDP-Distribuição 
localizados a sul do Tejo, na região de Alcochete / Montijo e, num horizonte mais 
alargado, deverá vir a servir também para providenciar a alimentação ao novo aeroporto 
de Lisboa, cuja implantação ainda se encontra em previsão pelo Governo. 
 
Por outro lado, esta subestação ao ser localizada na proximidade da atual linha 
Palmela/Fanhões (4007), possibilita a sua interligação às subestações de Palmela e 
Fanhões a partir de pequenos desvios para este corredor, sendo possível com este nó, 
expandir a rede de 400 kV para alimentação da região de Alcochete sem haver 
necessidade de uma nova linha de transporte até à subestação de Palmela. 
 
A abertura desta nova subestação está contemplada no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da RNT 2012-2017 (PDIRT), onde é considerada como um dos principais 
investimentos para este período, uma vez que se localiza numa zona onde o crescimento 
e concentração de consumos nos últimos anos justificam uma atuação da Rede Nacional 
de Transporte (RNT).  
 
No PDIRT, a Subestação “Alcochete”, identificada ainda como Subestação do “Montijo” 
(ver justificação da designação no ponto seguinte), integra a Área 6 Grande Lisboa e 
Península de Setúbal, conforme a FIG. II. 1. 
 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo II Setembro 2015 

Rev.01 

II-2

 
 
 
 
 

 

FIG. II. 1 – Subestação “Alcochete” e desvio da linha Palmela / Fanhões no esquema da RNT 
na Área da Grande Lisboa e Península de Setúbal (PDIRT 2012-2017) 
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2. ANTECEDENTES DO PROJETO 

Este projeto teve um primeiro desenvolvimento, em 2011, sob a designação de 
“Subestação do Montijo”, no âmbito do qual se elaboraram os respetivos estudos 
ambientais. Esses estudos iniciaram-se com a elaboração de um Estudo de Identificação 
das Grandes Condicionantes Ambientais para decisão da localização mais favorável à 
subestação (Ecossistema, junho de 2011), a que se seguiu a realização do respetivo 
projeto e do Estudo de Impacte Ambiental (Ecossistema, maio de 2012), entretanto já 
com a designação alterada para “Subestação de Alcochete”, pelo facto do local escolhido 
se localizar no concelho de Alcochete. 
 
Por decisão da REN, este processo foi no entanto suspenso, e sem sujeição do projeto a 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), pelo que sendo agora intenção 
da REN retomá-lo para implantação, se procedeu, numa primeira fase, à reavaliação das 
localizações anteriormente propostas face às grandes condicionantes ambientais 
presentes na área de estudo, com atualização da informação no terreno e junto das 
diferentes entidades oficiais quanto a informação de interesse sobre a zona. 
 
Esta fase prévia dos atuais estudos, conforme o relatório do Estudo das Grandes 
Condicionantes Ambientais (EGCA) apresentado no Volume 4 do EIA, destinou-se a 
reverificar a viabilidade ambiental genérica da localização da subestação e a sua ligação 
à linha Palmela / Fanhões, definindo a localização preferencial para o seu 
desenvolvimento, para onde, seguidamente se verificou então, as condições para o 
estabelecimento da ligação pretendida à linha Palmela / Fanhões, através de duas linhas 
duplas trifásicas a 400 kV. 
 
A área de estudo considerada e as quatro localizações alternativas para a subestação 
correspondem às definidas pela REN (FIG. II. 2), tendo em conta as conclusões do 
processo anterior de 2011, nomeadamente quanto ao alargamento da área de estudo 
mais para sul de modo a poder contemplar um maior enquadramento à definição dos 
corredores de ligação da alternativa “A” à linha Palmela / Fanhões. 
 
Para a confirmação da área de estudo e das localizações propostas e face ao tempo 
decorrido desde os estudos anteriores, foram assim logo no início avaliadas, com base 
em reconhecimento de campo e informação sobre condicionantes legais e ordenamento, 
estas mesmas localizações e respetivos corredores de ligação para a Linha Palmela / 
Fanhões. Simultaneamente procedeu-se à consulta dos vários organismos e entidades 
públicas e privadas, no sentido de obter uma atualização das informações específicas em 
relação a situações sob a sua tutela ou concessão com eventuais novos 
condicionamentos face aos anteriormente identificados. 
 
No Anexo 1 do EGCA (Volume 4) apresenta-se a correspondência enviada e recebida, 
bem como um quadro com a síntese da informação recebida. 
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Das quatro alternativas para a localização da Subestação de Alcochete, apenas a B se 
localiza no concelho de Benavente, freguesia de Samora Correia, enquanto as restantes 
(A, C e D), inserem-se no concelho e freguesia de Alcochete. O concelho de Alcochete 
integra a NUT II Lisboa e NUT III Península de Setúbal e o concelho de Benavente 
localiza-se na NUT II Alentejo e NUT III Lezíria do Tejo. 
 
Na parte norte, onde se localiza a alternativa D dominam as áreas de montado. Na parte 
central e do lado poente, onde se localiza a alternativa C, surgem áreas agrícolas 
associadas às zonas aluvionares, algumas manchas de montado de reduzida dimensão 
e marcam também presença, áreas industriais, do concelho de Alcochete, localizadas em 
torno da EN118 (Passil). 
 
Na parte central mas do lado nascente, onde se localiza a alternativa D, dominam por 
completo as extensas áreas de montado com o atravessamento da EN4 no sentido 
poente-nascente. 
 
A sul, onde surge a alternativa A, ocorre uma malha bastante heterogénea de usos com 
zonas agrícolas de regadio nas baixas aluvionares, montado em manchas mais 
localizadas, várias vias rodoviárias (A12, EN4 e EN118) e algum edificado residencial no 
limite da zona industrial acima referida. 
 
De referir ainda que a área de estudo é atravessada na sua parte central segundo uma 
orientação norte-sul por várias linhas de transporte de energia (5), onde se inclui a Linha 
Palmela / Fanhões, e de onde se dará o desvio para a ligação da Subestação de 
Alcochete à rede nacional de transporte. 
 
Considerando a avaliação comparativa feita às quatro soluções alternativas, verificou-se 
que as alternativas B e D eram menos favoráveis pelos condicionalismos existentes, com 
impedimentos concretos na sua localização, atestados pelas próprias entidades, REN - 
Gasodutos e BRISA, respetivamente: na alternativa B a presença do gasoduto Setúbal – 
Braga com implicações funcionais e de segurança à localização de uma subestação e na  
alternativa D o comprometimento da futura implantação da A33 pelo facto da subestação 
e corredor se posicionarem no corredor aprovado para a autoestrada e numa localização 
com pouca margem de manobra para compatibilizações. 
 
A alternativa C foi também considerada menos favorável, no sentido em que tinha 
condicionantes (legais e ecológicas) em maior número que a alternativa A. 
 
Desta forma, concluiu-se que a alternativa A era a alternativa mais favorável em 
termos ambientais e portanto, como preferencial para a localização da Subestação 
“Alcochete”. 
 
Com efeito, a localização A para a Subestação não apresenta impedimentos de 
ordenamento e de usos e apenas na ligação à Linha Palmela – Fanhões, ter-se-á que 
articular a localização dos corredores da linha e respetivos apoios com os usos agrícolas 
atravessados, bem como, algumas condicionantes pontuais (Error! Reference source 
not found.). 
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FIG. II. 2 – Localizações estudadas para a Subestação de Alcochete (EGCA, outubro 2014) 
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FIG. II. 3 – Alternativa selecionada para a Subestação de Alcochete e respetiva ligação à Linha Palmela - Fanhões (EGCA, outubro 2014 
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O uso do solo presente no local da subestação não tem também qualquer problema, 
tratando-se de um terreno há já largos anos sem ocupação específica, sendo depósito de 
entulho e em parte também coberto por matos, numa envolvente já perturbada pela 
presença da A12, EN118 e unidade industrial próxima, bem como um conjunto de outras 
linhas de alta tensão.  
 
A localização da subestação é também compatível com as intenções de ordenamento 
presentes no local, sendo esta situação atestada pela própria Câmara Municipal de 
Alcochete na correspondência enviada e que se inclui nos anexos do EGCA (volume 4 do 
EIA).  
 
De acordo com o PDM de Alcochete, o espaço de uso agro-florestal, onde se insere, 
admite a sua instalação, sendo, nomeadamente, permitida a instalação de equipamentos 
especiais, como subestações elétricas (n.º 7 do art.º 28 do Reg. PDM)). 
 
Esta alternativa situa-se ainda no limite de corredores ecológicos regionais pelo que se 
considera o impacte pouco significativo face a esta localização marginal e à reduzida 
perturbação introduzida, sendo que esta área está também já bastante ocupada por 
outras linhas elétricas.  
 
O curto corredor para a ligação associada à Linha Palmela / Fanhões apresenta-se 
também compatível em termos dos espaços de uso definidos no PDM, uma vez que 
admite a implantação desta tipologia de projeto. As condicionantes legais existentes 
(REN; RAN e montado) têm ocorrência localizada, o que associado à tipologia de projeto 
com implantação pontual no solo (apoios) permite antever impactes pouco significativos 
nestas condicionantes legais. 
 
Em termos de condicionamentos gerais da zona é de referir ainda, na envolvente do 
local, o corredor aprovado para a futura A33 – Autoestrada A12 (Montijo) / A13, de 
acesso ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL). Este projeto, com Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável condicionada, emitida a 30 de junho de 2010, teve entretanto 
já um pedido de prorrogação da respetiva DIA, conforme informação do proponente 
(BRISA), pelo que se considerou assim como válida esta condicionante na análise a 
efetuar. 
 
Esta condicionante abrange a área a sul da subestação e do corredor da Linha Alcochete 
- Palmela, nomeadamente através do nó proposto para a ligação A12 / A33 e início da 
plena via. Esta localização da subestação não inviabiliza, contudo, o futuro nó da A33, 
sendo esta situação confirmada pela BRISA no seu ofício, no âmbito do contacto de 
entidades feito aquando da elaboração do EGCA. 
 
Deste modo, considerou-se assim a alternativa A como mais favorável e viável para o 
desenvolvimento do projeto da Subestação “Alcochete” e respetivo Desvio da Linha 
Palmela / Fanhões, sem prejuízo de atender aos necessários cuidados na definição do 
traçado das linhas de ligação para minimização de impactes nas condicionantes e usos 
mais sensíveis identificados. 
 



 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo III 
Rev.01 

III-1

 
 
 
 

 

CAPÍTULO III  
DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 
 
 
 
1. LOCALIZAÇÃO 

1.1 Enquadramento Geral e Administrativo 

A Subestação de Alcochete e Linhas Associadas localiza-se na freguesia e concelho 
de Alcochete, conforme enquadramento apresentado na FIG. III.1. O concelho de 
Alcochete integra a NUT II Lisboa e NUT III Península de Setúbal, correspondendo a um 
dos concelhos da área metropolitana de Lisboa que se localiza na margem esquerda do 
rio Tejo. 
 
O local proposto para o projeto integra-se mais precisamente na parte sudoeste do 
concelho de Alcochete, no limite entre as zonas mais densamente habitadas do concelho 
do Montijo, a oeste, e as grandes áreas agrícolas e agroflorestais do concelho de 
Alcochete, a leste, numa zona onde se desenvolvem já várias infraestruturas de 
transporte, correspondentes a vias rodoviárias de grande importância regional (A12 e 
EN4) e um conjunto de outras linhas elétricas, nomeadamente a Linha Palmela -
Fanhões, com a qual se fará a ligação da subestação de Alcochete à Rede Nacional de 
Transporte. Marcam também presença nesta área, espaços industriais como a Zona 
Industrial do Passil que ocorre a norte do local proposto para o projeto. 
 
Esta zona de transição entre áreas mais urbanas e mais rurais, é de alguma maneira 
assinalada pela implantação da A12 que define a área de contenção do desenvolvimento 
urbano do Montijo, posicionando-se a subestação imediatamente a nascente desta via. O 
terreno onde se implantará a subestação está atualmente sem usos definidos e coberto 
por matos baixos e alguns aterros / depósitos, estando delimitado do lado poente pela 
EN118 que lhe serve de acesso e contiguamente a esta, pela autoestrada A12. 
 
Na restante envolvente norte e nascente ocorrem manchas de montado disperso, 
destacando-se ainda do lado norte, a ribeira do Passil e seguidamente a esta, a EN118, 
que depois de um percurso sul – norte a poente da subestação, inflete seguidamente 
para um percurso oeste – este, a norte da subestação. A norte da EN118 desenvolve-se 
ainda a já referida área industrial do Passil, com algum edificado habitacional de 
permeio. Do lado sul do terreno proposto para a subestação, surgem as instalações de 
uma unidade agroalimentar (Alirações) e o edificado da Quinta do Passil. 
 
Numa envolvente mais distante, para sul e nascente, a ocupação é predominantemente 
rural, dominando as manchas de montado e a exploração agrícola em grandes 
propriedades, sendo nesta envolvente que se inserem as linhas de ligação da futura 
subestação à Rede Nacional de Transporte, correspondentes à abertura total da Linha 
Palmela – Fanhões até ao local da subestação. 
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Desta abertura total da Linha Palmela-Fanhões para a futura Subestação de Alcochete, a 
efetuar, quer por via de um desvio a partir do apoio P40 (Linha Alcochete – Fanhões), 
quer por outro desvio do apoio P36 (Linha Alcochete – Palmela), ocorrerá a consequente 
desativação do troço compreendido entre os apoios P36 e P40, transformando a atual 
Linha Palmela – Fanhões em duas novas linhas, com início na futura subestação de 
Alcochete: Linha Alcochete – Fanhões (LACT.FN) e Linha Alcochete – Palmela 
(LACT.PM). 
 
Deste modo, para além dos dois novos curtos traçados de linhas (com cerca de 2 km 
cada um), o troço desativado da Linha Palmela – Fanhões, entre os apoios P36 e P40, é 
também alvo de análise no presente estudo. 
 
 
 
 
1.2 Áreas Sensíveis na Área do Projeto 

De acordo com o Art.º 2 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na área do 
projeto não se localizam quaisquer áreas identificadas como “áreas sensíveis” (Áreas 
Protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; Sítios da Rede Natura, 
Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção Especial, classificadas nos 
termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril; Áreas de proteção dos Monumentos 
Nacionais e Imóveis de Interesse Público definidos nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de 
julho). 
 
Para norte do local do projeto identifica-se, contudo, o SIC e ZPE do Estuário do Tejo, os 
quais serão devidamente tidos em conta pela localização próxima. 
 
 
 
 
1.3 Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projeto 

Na área do projeto estão em vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial: 
 
Âmbito Nacional (planos setoriais) 
 

⇒ Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Tejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 18/2001, de 7 de dezembro; 

⇒ Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH) aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março; 

⇒ Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana de 
Lisboa, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de outubro e 
parcialmente suspenso através da Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro. 

 
A análise mais específica a estes planos é feita no descritor Ordenamento do Território e 
Condicionantes. Da sua análise concluiu-se, contudo, que estes não apresentam 
condicionantes específicas para a zona do projeto. 



""

""

""

"" ""

""

""

""
""

""

""

""
""

""

""

!!

!!

!!

60 kV

400 kV

4041 - LP
M

.R
J

1044 - LP
A

.P
M

2

10
43

 -
 L

P
A

. P
M

1

21
41

 - 
LC

G
.S

XL

40
07

 -
 L

P
M

.F
N

4007 - LP
M

.F
N

6

5
4

3

2

1

6

54

3

2

1
1A

P37

P38

P39

7/P36

7/P40

LACT-FN

LACT-PM

Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem - Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala 1:25.000: 432-
Montijo, Raster M888, 5 edição de 2009; 433-Faias (Montijo), Raster M888, 3 edição de
2007. Referência NE_575/2015.

¯

0 50 10025
km

Escalas

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação
de Alcochete a 400/60kV e Linhas Associadas

E
sp

an
ha

O
ce

an
o 

A
tl

ân
tic

o

¯

0 500 1000
m

1:15.000

ALCOCHETE

SAMOUCO
SÃO FRANCISCO

SAMOUCO

PALMELA

ALCOCHETE

BENAVENTE

MOITA

MONTIJO

MONTIJO

BARREIRO

SEIXAL

VILA FRANCA DE XIRA

0 2 4 6
km

Projeto

Subestação de Alcochete (a construir)

Acesso à Subestação (a construir)

Linha Alcochete-Fanhões (LACT-FN) (a construir)

Linha Alcochete-Palmela (LACT-PM) (a construir)

Linha Palmela-Fanhões (troço a desativar entre P36 a P40)

"" Apoio novo

!! Apoio a desativar

FIG.III.1 Enquadramento Nacional,
Regional e Local do Projeto

 Elaborado por:  Jorge Inácio          Data:  Setembro 2015   Versão:

¯

E
st

u
ár

io
 d

o 
R

io
 T

ej
o

Área do projeto

Área do projeto

Linhas elétricas existentes

400 kV

220 kV

150 kV





   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo III 
Rev.01 

III-5

 
 
Âmbito Regional 
 

⇒ Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 
8 de abril. O Governo deliberou entretanto alterar o PROT AML pela Resolução 
de Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 5 de junho, tendo a “Proposta de 
Alteração do PROT AML” tido um período de discussão pública, entre 22 de 
novembro de 2010 e 31 de janeiro de 2011, não se encontrando ainda aprovado.  

O EIA baseou-se mais nesta proposta de revisão, dado que as disposições do 
PROT AML que interessa aqui atender respeitam essencialmente à delimitação 
da estrutura ecológica regional, que já beneficia de contributos posteriores à 
versão em vigor. 

 
 
 
Âmbito Municipal 
 

⇒ Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcochete, ratificado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 141/97, publicado no Diário da República I Série B n.º 
193, de 22 de agosto de 1997. 

O PDM de Alcochete encontra-se em revisão. 
 
Com base na Planta de Ordenamento do PDM de Alcochete em vigor, verifica-se 
que a área de projeto integra as seguintes categorias de uso: 
 

• Espaço Agroflorestal, que é constituído por espaços agroflorestais (montado) e 
que por vezes é coincidente com áreas de recargas de aquíferos. O 
regulamento do PDM refere nomeadamente que neste espaço é permitida a 
instalação de equipamentos especiais, como subestações elétricas (n.º 7 do art.º 
28 do regulamento do PDM), as quais terão que ter a necessária ligação à rede, 
pelo que do regulamento do PDM, não se verifica impedimento à implantação do 
projeto. Este espaço corresponde ao que maioritariamente é interferido pelo 
projeto (subestação e a quase totalidade das linhas). 

 
• Espaço Natural I, que é abrangido por parte do traçado das linhas de ligação e 

que corresponde às áreas que integram a Reserva Ecológica Nacional (REN), 
sendo que neste âmbito, o regulamento do PDM remete para a legislação da 
REN, onde os projetos das linhas elétricas são compatíveis com os objetivos de 
proteção ecológica dessas zonas. De referir ainda que o regulamento do PDM 
enumera no seu artigo 22.º as atividades interditas nos Espaços Naturais, sendo 
que nenhuma das atividades enumeradas corresponde ao presente projeto. Este 
espaço é interferido no final do corredor da Linha Alcochete – Palmela, bem 
como ao longo do troço da Linha Palmela – Fanhões a desativar. 
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A norte da área do projeto, mas sem qualquer intervenção por este, estão em 
vigor dois Planos de Pormenor, ambos pretendendo ordenar áreas de ocupação 
industrial e de instalações logísticas: o PP do Passil Norte (RCM n.º 62/2001) e 
o PP da Expansão da Área de Indústria, Comércio e Serviços do Passil (Edital  
n.º 173/2008). 

 
 
A análise de todos estes planos e da conformidade do projeto com os mesmos é feita no 
âmbito da análise no descritor Ordenamento do Território e Condicionantes. 
 
 
 
 
1.4 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Na área de implementação da Subestação apenas se identifica uma área legalmente 
condicionada, correspondente à Reserva Ecológica Nacional (REN), a qual constitui um 
mecanismo criado com o objetivo de proteção dos recursos naturais do país. A REN é 
atualmente regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro.  
 
O município de Alcochete não dispõe de carta da REN publicada. 
 
O regulamento do PDM remete a análise da REN para a legislação que a regulamenta 
(art.º 11 do PDM) e que atualmente corresponde ao Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
novembro. 
 
O projeto da Subestação de Alcochete ao estar contemplado no Plano de 
Desenvolvimento e Investimento da RNT 2012-2017 (PDIRT), onde é considerado como 
um dos principais investimentos para este período, pode assim incluir-se no âmbito do 
definido pelo artigo 21.º do DL n.º 239/2012 que refere que “nas áreas da REN podem 
ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal 
por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do 
ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, 
desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na 
REN.” 
 
Nestes casos de infraestruturas públicas, a declaração de impacte ambiental favorável ou 
condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação. 
 
Na área de implantação das Linhas Associadas à subestação identificam-se a seguintes 
condicionantes: 
 

• Áreas inseridas na Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo que de acordo 
com o definido no Anexo II, Secção II – Infraestruturas do Decreto-Lei n.º 
239/2012, de 2 de novembro, a implantação de linhas elétricas é compatível com 
os objetivos de proteção ecológica definidos para estas áreas. 
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• Áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), a qual constitui um 

mecanismo criado com o objetivo de proteção dos recursos agrícolas do país. A 
RAN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março e será 
interferida muito pontualmente por alguns dos apoios das linhas. 

• Montado de sobro, com o qual as linhas elétricas são projetos compatíveis, 
nomeadamente ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 2 do DL 155/2004, de 25 
maio (regime jurídico de proteção do sobreiro e da azinheira) por se tratar de um 
empreendimento de imprescindível utilidade pública. 

• Áreas pertencentes ao Domínio Hídrico. As servidões e restrições dos recursos 
hídricos seguem o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, no 
Capítulo III do Decreto-Lei n.º 468/71, republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de 
junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. O Decreto-Lei n.º 226-A/2007 
regula a atribuição dos títulos de utilização de recursos hídricos.  

Para os cursos de água atravessados pelas Linha Elétricas, o Domínio Hídrico é 
delimitado por uma faixa non aedificandi de 10 m de largura ao longo dos cursos 
de água não navegáveis nem flutuáveis. 

• Zonas ameaçadas pelas cheias (Área inundável T100 anos), conforme 
definição no PDM de Alcochete. De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 
364/98, de 21 de novembro, essas zonas deverão ser delimitadas no âmbito dos 
planos municipais de ordenamento do território e deverão ser estabelecidas 
restrições nos espaços urbanos e urbanizáveis aí localizados. 

• Linhas de transporte de energia, onde se inclui a Linha Palmela – Fanhões com 
a qual o presente projeto se articulará, bem como infraestruturas rodoviárias 
nomeadamente a EN118, na qual se fará o entroncamento do acesso à 
subestação, para a sua ligação à rede viária existente. 
De referir ainda que a área do projeto da subestação é atravessada, junto ao seu 
canto noroeste, por uma linha de média tensão que alimenta uma unidade 
agroindustrial existente a sul da subestação Fabrica da Alirações), havendo 
necessidade de deslocar esta linha elétrica, reposicionando-a fora da plataforma 
da subestação. 
 

 
Em termos de condicionamentos gerais da zona é de referir ainda, na envolvente do local 
do projeto, o corredor aprovado para a futura A33 – Autoestrada A12 (Montijo) / A13, 
de acesso ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL). Este projeto, com Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, emitida a 30 de junho de 2010, teve 
entretanto já um pedido de prorrogação da respetiva DIA, conforme informação do 
proponente (BRISA), pelo que se considerou assim como válida esta condicionante na 
análise a efetuar. 
 
Esta condicionante abrange a área a sul da subestação através do nó proposto para a 
ligação A12 / A33 e o corredor da Linha LACT.PM, no início da plena via. Conforme se 
analisa no descritor Ordenamento do Território e Condicionantes, a localização do projeto 
não inviabiliza, contudo, o futuro nó da A33 e o desenvolvimento da plena via, sendo esta 
situação confirmada pela BRISA no seu ofício, no âmbito do contacto de entidades feito 
aquando da elaboração do EGCA. 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo III Setembro 2015 

Rev.01 

III-8

 
 
2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO 

A nova Subestação de Alcochete será constituída, na sua instalação inicial, pelo Posto de 
400 kV, o Posto de 60 kV e um transformador 400/60 kV de 170 MVA e ficará ligada à 
Rede Nacional de Transporte através do desvio, sob a forma de duas linhas duplas, da 
atual Linha Palmela – Fanhões a 400 kV, originando-se assim as linhas que passarão a 
ter as designações Palmela – Alcochete, a 400 kV e Alcochete – Fanhões, a 400 kV, que 
constituem projetos complementares da Subestação.  
 
A entrada em serviço da subestação está prevista para 30 de novembro de 2016. 
 
O projeto prevê no entanto a expansão da subestação até à designada configuração 
final, que não tem de momento horizonte temporal definido para a sua concretização, 
mas que será após o ano 2025, com quatro transformadores 400 / 60 kV e sete painéis 
de linhas a 400 kV. 
 
A Instalação Inicial da Subestação de Alcochete, correspondente a uma única obra com 
o código 52.00, comporta assim os seguintes painéis:  

• 400 kV  

- 2 Painéis de Linha RNT (P442 – Fanhões e P452 – Palmela) 

- 1 Painel de TT/ST (Incluído no módulo 46) 

- 1 Transformador 400/60 kV de 170 MVA – TR3 

- 1 Painel de Transformador 400 kV (P451) 

• 60 kV: 

- 3 Painéis de Linha (P619 - S. Francisco, P620 – Montijo e P623-Pinhal Novo) 

- 1 Transformador 400/60 kV de 170 MVA – TR3 

- 1 Painel de Transformador 60 kV (P621) 

- 1 Painel de IB/TT/ST (P622) 
 
Para a Instalação Inicial, será necessário construir os seguintes Edifícios Técnicos: 

- 1 Edifício de Comando (EC) 

- 1 Casa de Serviços Auxiliares (CSA) 

- 1 Casa de Painel de 400 kV (CP 42) 

- 1 Casa de Painel de 60 kV (CP 62) 
 
 
A Configuração Final da subestação comporta um total de 32 painéis, assim 
distribuídos: 

• 400 kV - 6 módulos de disjuntor e meio, com: 

- 7 Painéis de Linha 

- 4 Painéis de Transformador 400/63 kV – 170MVA 

- 1 Painel de Reactância Shunt 400 kV (Incluído no módulo 41) 

- 1 Painel de TT/ST (Incluído no Módulo 46) 
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• 60 kV: 

- 12 Painéis de Linha 

- 4 Painéis de Transformador 400/63 kV – 170 MVA 

- 2 Painéis de Bateria de Condensadores até 50 Mvar 

- 1 Painel de IB/TT/ST 
 
 
Na Configuração Final, estão ainda previstos os seguintes Edifícios Técnicos: 

- 1 Edifício de Comando (EC) 

- 1 Casa de Serviços Auxiliares (CSA) 

- 5 Casas de Painel (CP): 2 CP de 400 kV (CP41 e CP42) e 3 CP de 60kV 
(CP61, CP62 e CP63) 

 
 
Construtivamente o posto de 400 kV trata-se de uma instalação convencional exterior 
com isolamento no ar, cujos painéis têm um passo de 21,00 metros. As ligações de alta 
tensão distribuem-se por três planos, um inferior à cota 7,00 metros constituído pelas 
ligações tendidas entre a aparelhagem AT, um plano médio à cota 12,00 metros 
constituído pelos barramentos rígidos apoiados e um plano superior à cota de  
23,00 metros constituído pelas ligações tendidas entre pórticos de amarração interiores. 
 
No que se refere ao posto de 60 KV trata-se também de uma instalação convencional 
exterior com isolamento no ar, cujos painéis têm um passo de 7,00 metros. As ligações 
de alta tensão distribuem-se por três planos, um inferior à cota de 3,50 metros 
constituído pelas ligações tendidas entre aparelhagem AT, um plano médio à cota de 
5,80 metros constituído pelos barramentos rígidos apoiados e um plano superior à cota 
de 10,00 metros constituído pelas ligações entre pórticos interiores. 
 
Os transformadores 400/63/20 kV – 170MVA previstos são máquinas trifásicas, em 
banho de óleo mineral e instaladas em celas individuais. Por questões de segurança 
(prevenção de risco de incêndio) e ambientais (limitação dos níveis de ruído), todas as 
celas serão dotadas de muros pára-fogos com características adequadas a poder-se 
montar, se necessário e com um mínimo de constrangimentos na continuidade de 
serviço, painéis de insonorização capazes de manter o ruído da subestação dentro dos 
limites regulamentares.  
 
Os transformadores serão montados assentes, e fixados diretamente, a um maciço de 
fundação, com recolha periférica de óleo e respetivo encaminhamento para um depósito 
de retenção, prevenindo, assim, qualquer fuga por rotura que possa surgir em caso de 
acidente, de modo a evitar a contaminação do solo e das linhas de água na envolvente à 
subestação.  
 
A entrada e saída das linhas de 400 kV está projetada para o quadrante nascente da 
subestação e a entrada e saída das linhas a 60 kV está projetada para o seu quadrante 
poente, conforme se identifica na FIG. III. 1. 
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A rede de terras, subterrânea, será constituída por uma rede de condutores de cobre nu, 
enterrados a uma profundidade de 0,80 m, constituindo uma malha que se estende cerca 
de 0,8 m para além dos limites da vedação, sendo utilizados ligadores do tipo “C1”. A 
resistência de terra deverá ser inferior a 1Ω. Para a execução desta malha, serão 
utilizados troços de cabo de cobre electrolítico nu, meio rijo, com secção de 150 mm2. 
 
O funcionamento da subestação é automático, sem presença permanente de 
funcionários, e está dotada de sistemas de segurança comportando deteção de intrusão 
e controle de acessos, videovigilância em circuito fechado e deteção automática de 
incêndio. 
 
 
 
 
2.1 Plataforma da Subestação 

As instalações elétricas e os equipamentos associados da subestação serão instalados 
numa plataforma plana de formato sensivelmente retangular desenvolvendo-se no 
sentido sudoeste - nordeste, com dimensões aproximadas de 171 m × 244 m, e cuja 
área é de 42 115 m2. 
 
O terreno onde se prevê a implantação da subestação é uma zona com topografia 
regular pelo que o movimento de terras será reduzido. 
 
A área de implantação da subestação abrangerá duas áreas de drenagem distintas. A 
zona ocidental, com uma área de 10 184 m

2
 e um caudal máximo afluente de 0,15 m

3
/s e 

a zona oriental, com uma área de 31 892 m
2
, cuja drenagem das águas pluviais será 

efetuada por valetas, sendo depois os caudais pluviais conduzidos para pontos de coleta 
e encaminhados por coletor até à sua restituição na ribeira do Passil. 
 
Na subestação serão executados os seguintes edifícios: O Edifício de Comando, o 
Edifício para Casas de Painel, o Edifício para Casa de Serviços Auxiliares. Tratam-se de 
edifícios de planta retangular e volumetria simples, desenvolvendo-se em r/c, com laje de 
esteira e revestimento final em chapa metálica com as inclinações necessárias para 
drenagem de águas pluviais.  
 
Estes edifícios ficarão instalados junto ao bordo sul da plataforma, logo à direita da 
entrada na subestação. 
 
Os esgotos domésticos provenientes dos vários aparelhos sanitários a instalar, serão 
recolhidos e encaminhados através dos respetivos ramais de descarga e tubos de queda 
até uma rede de caixas e tubagens, a instalar no exterior dos edifícios, por onde serão 
encaminhados gravíticamente para um reservatório de águas residuais domésticas pré-
fabricado do tipo ALULINE, com capacidade para 15 000 litros. Este reservatório será 
equipado com dispositivo de alerta, sobre o estado de preenchimento do reservatório, 
que deverá atuar sempre que o depósito estiver perto de atingir a sua capacidade 
máxima, de modo a permitir o seu esvaziamento, pelas entidades competentes, sem 
afetar o normal funcionamento das instalações. 
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O dimensionamento do reservatório foi efetuado considerado uma utilização normal de 
duas pessoas por semana, admitindo que haverá períodos onde a utilização poderá 
atingir cerca de 10 a 20 pessoas durante duas semanas. A frequência da operação de 
esvaziamento das águas do depósito será ditada pela prática normal de exploração, 
devendo no entanto ser realizada no mínimo semestralmente. 
 
Está prevista a instalação de uma vedação de segurança da subestação, para além da 
vedação de delimitação da propriedade da REN, constituída por um murete de betão e 
painéis de malha de aço eletrosoldado encimada por três fiadas de arame farpado.  
 
A planta e características da plataforma da Subestação de Alcochete podem ser vistas 
nos elementos do projeto que se apresentam no Anexo 1.1.1. 
 
 
 
 
2.2 Acesso e Vias de Serviço 

O acesso à subestação será feito por um caminho dedicado, a construir em terrenos 
também a adquirir pela REN, SA, com o comprimento de 374,24 m até à ligação a 
estabelecer ao km 3,5 da EN118, aproveitando para o efeito a serventia já existente da 
propriedade onde será instalada a subestação. 
 
O acesso terá uma faixa de rodagem, com duas vias de 2,5 m de largura cada uma, a 
que se acrescentam bermas com 0,5 m e uma valeta de betão com 0,3 m de largura, 
para a drenagem periférica da via. 
 
Atendendo aos seus objetivos, apenas para serviço da subestação, o pavimento 
considerado para o acesso terá somente uma camada de desgaste em betão 
betuminoso com 0,05 m, sobre base e sub-base em agregado britado de granulometria 
extensa, somando 0,30 m de espessura. 
 
Foi prevista ainda a sinalização da estrada de acesso, nomeadamente a marcação dos 
eixos das vias com duplo sentido de tráfego, a delimitação da plataforma rodoviária, a 
colocação de barras de paragem e marcas de paragem obrigatória, e ainda a colocação 
de sinais de perigo e obrigatoriedade. 
 
No interior da plataforma da subestação e para além da Via dos Transformadores que 
terá uma faixa de rodagem com duas vias de 2,5 m de largura cada, está ainda prevista 
a existência de vias para serviço interno, e nomeadamente contemplando-se uma via de 
circulação periférica, com 3,5 m de largura. 
 
O acesso da subestação e as vias de serviço podem ser vistas nas peças desenhadas 
do projeto que se apresentam no Anexo 1.1.1. 
 
A orografia do terreno de implantação do acesso é pouco acentuada, sendo apenas 
intersectado, cerca do km 0+225, um talvegue de uma linha de água com uma bacia 
associada de aproximada de 27 498 m2, estimando-se um caudal de cheia centenária de 
0,35 m3/s.  
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Por força da inexistência de grandes declives existe ainda uma outra bacia II associada a 
esta travessia, que tem como ponto de contribuição uma caixa de recolha localizada 
sobre a mesma linha de água, CPE 02. Esta bacia II tem uma área de cerca de 5 220 m2

, 
tendo um caudal de cheia de 0,1 m3/s. 
 
Os escoamentos provenientes das bacias I e II serão conduzidos por meio de valetas de 
pé de talude direcionadas para os pontos de coleta (caixas CPE 01 e CPE 02). A jusante 
da caixa CPE 02, o coletor projetado permite o encaminhamento dos caudais destas 
duas bacias (bacias I e II) e a restituição na ribeira do Passil, localizada a norte da 
plataforma. 
 
A passagem hidráulica sob a via de acesso bem com os coletores de drenagem, serão 
em tubagem de betão e dimensionados para um período de retorno de 100 anos. 
 
A drenagem longitudinal da estrada será assegurada por valetas de pé de talude em 
meia-cana. 
 
 
 
 
2.3 Movimento de terras 

Os movimentos de terras iniciar-se-ão pela remoção dos depósitos existentes na área de 
implantação da subestação, cujo volume está estimado em cerca de 37 545 m3

. 
Considerou-se que cerca de 56 % deste material pode ser reaproveitado, após triagem 
para a modelação no âmbito do Projeto de Integração Paisagística (PIP). Os 44 % 
remanescentes serão enviados para depósito autorizado. 
 
O material a decapar na restante área de implantação da plataforma da subestação e do 
acesso será colocado em depósito provisório, para aplicação posterior nas zonas de 
intervenção do PIP. 
 
O material escavado para efetuar o tratamento da fundação da plataforma da subestação 
e do acesso será totalmente reaproveitado no aterro do acesso e na substituição de 
terreno, para fundação da plataforma. Serão ainda necessários cerca de 18 979 m3 de 
material de empréstimo para perfazer o volume necessário ao aterro da plataforma da 
subestação até à 16,43 (abaixo da cota da gravilha). 
 
Os materiais sobrantes dos movimentos de terras para as estruturas internas da 
subestação (maciços e caleiras) originam um excedente de 4250 m3 de material, que 
será transportado a depósito provisório e posteriormente utilizado na modelação do PIP.  
 
O material resultante da decapagem na área de intervenção do PIP será utilizado, em 
conjunto com o material idêntico resultante da área da plataforma e do acesso, para 
aplicação como revestimento dos taludes e áreas a revegetar. A quantidade de solos de 
decapagem sobrante será transportada a depósito. 
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Quadro III. 1 – Movimentos de Terras na Área de Intervenção 

Trabalho Unidade 

Quantidades 

Zona 
Total 

Plataforma Acesso Paisagismo 

Remoção de entulho/depósitos m
3
 37 545,00 0,00 0,00 37 545,00 

Decapagem m
3
 3 596,01 578,00 6 331,00 10 505,01 

Escavação geral  m
3
 80 600,00 2 566,00 - 83 166,00 

Movimentação de terras para execução de 
estruturas dentro da subestação (Escavação-
reaterro) 

m
3
 4 250,00 - - 4 250,00 

Aterro na criação da plataforma e acesso m
3
 100 500,00 1 645,00 - 102 145,00 

Aterro na modelação de terreno m
3
 - - 25 200,00 25 200,00 

 
 

Quadro III. 2 – Aterros para a Criação da Plataforma e Acesso 

Trabalho Unidade 

Quantidades 

Zona 
Total 

Plataforma Acesso 

Reaproveitamento de escavação para aterro 
da plataforma e acesso 

m
3
 81 521,00 1 645.00 83 166,00 

Terras de empréstimo para aterro m
3
 18 979,00 --- 18 979,00 

   
 Total 102 145,00 

 
 

Quadro III. 3 – Aterros para Modelação de Terreno 

Trabalho Unidade Quantidade % do Valor Disponível 

Reaproveitamento de solos de depósitos 
para modelações de terreno - paisagismo 

m
3
 25 200,00 56 % 

Reaproveitamento de solos de escavação 
para modelações de terreno - paisagismo 

m
3
 4 250,00 100 % 

Transporte de sobrantes a depósito m
3
 16 595,00 - 
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Quadro III. 4 – Movimentos de Terra Vegetal e Solos Decapados 

Trabalho Unidade 
Quantidades 

Total 
Plataforma Acesso Paisagismo 

Necessidade de terra vegetal m
3
 0 0 7 363,00 7 363,00 

Terra vegetal reaproveitada 
da decapagem 

m
3
 

(70 %) (70 %) (70 %) 
 

2 517,21 404,6 4 441,19 7 363,00 

Solos decapados para 
depósito 

m
3
 1 078,80 173,40 1 889,81 3 142,01 

 
 
 
 
2.4 Câmara de Retenção de Óleos 

Os transformadores que se irão instalar na Subestação utilizam no seu funcionamento 
quantidades significativas de óleo. No seu normal funcionamento e em operações de 
manutenção é possível que haja algumas perdas/fugas de óleo.  
 
Deste modo, para a drenagem de óleos dos transformadores foi dimensionada uma rede 
de drenagem que funcionará da seguinte forma: o óleo cai do transformador ou do 
reservatório de óleo para a bacia de recolha, sendo então encaminhado para o depósito 
de retenção (DRO), que consiste numa caixa enterrada em betão armado, executada 
in situ. Será daí retirado por bombagem direta para posterior tratamento como resíduo. 
 
A entrada em funcionamento da subestação será feita apenas com um transformador 
aumentando o número para quatro transformadores na fase final. Todavia, o depósito de 
retenção é comum aos quatro transformadores e a rede está dimensionada tendo em 
conta a situação final da subestação. A capacidade útil do depósito é de 92,40 m3 com 
8,75 m x 6,60 m e 1,60 m de altura, capacidade suficiente para o volume de óleo de um 
transformador. 
 
A opção de apenas se contar com o volume de óleo de um transformador para 
dimensionamento do DRO, prende-se com a baixa probabilidade de ocorrência de 
acidente (segundo as estatísticas da REN para os aparelhos já em funcionamento 
noutras Subestações) e ainda mais baixa a sua simultaneidade. Nesta decisão teve-se 
ainda em consideração que em caso de acidente com um dos transformadores, a 
intervenção para recolha e limpeza do depósito será muito rápida, libertando-o para uma 
possível segunda ocorrência. 
 
A planta e características da camara de retenção de óleo podem ser vistas nos 
elementos do projeto que se apresentam no Anexo 1.1.1. 
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2.5 Proteção do Meio Ambiente 

Identificam-se em seguida aspetos diretamente relacionados com o funcionamento de 
uma subestação e que são suscetíveis de provocar impactes ambientais negativos, 
sendo, por isso, alvo de análise seguidamente. 
 
Os riscos que uma subestação poderá representar para o meio ambiente são 
essencialmente:  
 

• Campos eletromagnéticos; 

• Efeito de coroa; 

• Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) para a atmosfera; 

• Derrame de óleo de autotransformadores, transformadores ou reactância; 

• Ruído acústico ambiente. 
 
 
 
Campos eletromagnéticos 
 
A Portaria n.º 1421/2004 de 23 de Novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o 
quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público 
em geral aos campos eletromagnéticos, constante da Recomendação do Conselho da 
União Europeia n.º 1999/519/CE de 12 de Julho de 1999, a qual, por sua vez, se baseia 
na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying 
Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP-International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 
 
As recomendações apontam os valores máximos de 5 kV/m (rms) e 100 µT (rms) para os 
campos elétrico e magnético a que o público em geral poderá estar permanentemente 
exposto. 
 
Na vizinhança imediata das subestações, os campos eletromagnéticos à frequência 
industrial a que o público em geral poderá estar exposto serão originados essencialmente 
pelas linhas aéreas que amarram nos pórticos.  
 
Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em 
linhas similares de todo o mundo, pode concluir-se que os valores dos campos sob 
qualquer linha da REN, de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites 
referidos. 
 
As subestações, por constituírem áreas integralmente vedadas, cujo acesso está 
exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado, não permitem o acesso 
do público em geral ao seu interior, pelo que este tipo de infraestruturas não se enquadra 
no âmbito de aplicação da referida Portaria. 
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Efeito de coroa 
 
Este fenómeno consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar ionizado, 
provocadas pela presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de 
alta tensão. Manifesta-se pela presença de uma luminescência de fraca intensidade, 
ruído audível característico de natureza crepitante e interferências radioelétricas, sendo 
responsável ainda por perdas de energia e formação de ozono. 
 
O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas ligações AT 
procurará sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende 
fortemente das condições ambientais, sendo proporcional à percentagem de humidade. 
Refira-se que o envelhecimento dos condutores favorece a redução do efeito de coroa. 
 
 
 
Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) 
 
A tecnologia a implementar na construção da Subestação em todos os níveis de tensão é 
de tipo convencional, consistindo na utilização de aparelhagem exterior e isolamento a 
ar, pelo que o gás SF6 estará presente somente nas câmaras de corte dos disjuntores.  
 
A fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um incidente 
envolvendo a destruição de um pólo de um disjuntor, situação em que a massa de gás 
envolvida é reduzida.  
 
Qualquer operação de esvaziamento será sempre realizada de forma controlada para um 
depósito de trasfega apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás. 
 
 
 
Derrame de Óleo proveniente de Transformadores ou Reactância 
 
Este tipo de ocorrência apenas terá significado relevante em caso de ocorrer uma avaria 
grave (e muito pouco provável) nos transformadores, que leve ao seu derrame. 
 
No caso das máquinas a instalar na subestação, elas serão instaladas de acordo com as 
atuais práticas em uso na REN, SA, assentes sobre maciços apropriados e dotados de 
um sistema de recolha periférica do óleo, o qual, em caso de derrame, será drenado, por 
gravidade, para um depósito subterrâneo de retenção de óleos com capacidade para a 
recolha do volume de óleo contido na maior das máquinas instaladas. O óleo será depois 
retirado diretamente desse depósito. 
 
Está assim garantida a drenagem separativa destes óleos, que não entrarão em contato 
com o sistema de drenagem de águas da subestação. 
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Ruído Acústico ambiente 
 
Para além do ruído associado ao efeito de coroa referido atrás, a outra origem de ruído 
inerente a uma subestação reside no funcionamento das unidades de transformação. 
Nestas, as fontes de ruído identificadas provêm do funcionamento, não contínuo, dos 
ventiladores dos permutadores de calor óleo-ar e, de modo contínuo, dos núcleos 
magnéticos dos transformadores, o qual apresenta componentes tonais em frequências 
múltiplas da frequência nominal da rede (50 Hz). 
 
No que respeita ao ruído percetível nas áreas envolventes da Subestação de Alcochete, 
foi elaborado, no âmbito do Projeto de Construção Civil, um Estudo do Condicionamento 
Acústico da Subestação, de modo a garantir os limites legalmente definidos no 
Regulamento Geral do Ruído, instituído pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 
(retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março, e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto). 
 
Este Estudo de Condicionamento Acústico é objeto de descrição e análise nos capítulos 
próprios do presente EIA dedicados ao fator Ambiente Sonoro e é apresentado 
integralmente no Anexo 2. Nele se demonstra o cumprimento, em qualquer das fases de 
funcionamento da subestação, dos requisitos legais relativos ao ambiente sonoro. 
 
 
 
 
2.6 Projeto de Integração Paisagística 

Para a recuperação e integração do local da subestação na paisagem envolvente foi 
desenvolvido um Projeto de Integração Paisagística, cujos desenhos se apresentam no 
Anexo 1.1.1. 
 
No PIP desenvolveu-se a modelação do terreno envolvente através da criação de 
elevações dos lados poente, norte e sul da subestação, pois será a partir destes 
quadrantes que a infraestrutura poderá ser visualizada por maior número de potenciais 
observadores. As elevações atingirão a cota aproximada de 17,50, ou seja, 1,00 m acima 
da cota da plataforma da subestação. Serão também criadas plataformas aplanadas no 
topo (embora com pendentes mínimas para garantir a boa drenagem superficial), 
envolvendo a plataforma da subestação, onde serão plantadas cortinas de vegetação 
arbórea. 
 
As elevações propostas foram modeladas de modo a apresentar taludes pouco 
inclinados, com pendentes variáveis para terem um aspeto menos rígido, mas que nunca 
ultrapassarão a inclinação máxima de 1(V):5(H), garantindo-se assim a sua fácil 
estabilização. A modelação teve também em consideração os sentidos da drenagem 
natural existente e a drenagem superficial projetada para a plataforma da subestação. 
 
Sobre as zonas de aterro correspondentes aos taludes de maior inclinação será 
espalhada uma camada de terra vegetal, de modo a permitir o revestimento destas 
superfícies com vegetação de porte arbustivo. 
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A vegetação proposta corresponde ao coberto vegetal caraterístico da região, tendo-se 
selecionado plantas bem adaptadas às condições edafoclimáticas existentes, que 
respeitam a sensibilidade ecológica do local e exigirão muito pouca manutenção após a 
fase de instalação. São propostas as seguintes tipologias e respetivos métodos de 
instalação: 
 
 

 Plantação de árvores (exclusivamente espécies autóctones): 

• Constituição de cortinas arbóreas, constituídas por carvalhos-cerquinhos, 
pontuadas com alguns zambujeiros, no cimo das elevações anteriormente 
descritas; 

• Constituição de uma segunda cortina arbórea, com as mesmas espécies 
vegetais, na base da elevação do lado poente da subestação, contribuindo para 
um aspeto mais “naturalizado” do aterro, quando visualizado a partir da A12 ou da 
EN118; 

• Criação de alinhamentos de oliveiras ao longo do acesso viário à subestação; 

• Constituição de maciços densos de pinheiros-mansos na generalidade dos 
terrenos da propriedade da REN; 

 
 

 Hidrossementeiras: 

• Revestimento da generalidade do terreno propriedade da REN com prado de 
sequeiro (espécies de porte herbáceo); 

• Revestimento das zonas de aterro correspondentes aos taludes de maior 
inclinação (ou seja, nos locais onde ficará espalhada 

 
 
 
 
2.7 Fases de Construção, Exploração / Manutenção e Desativação da Subestação 

2.7.1 Atividades de Construção da Subestação 

Em termos de execução do projeto de construção civil da Subestação, referem-se duas 
fases distintas. 
 
A fase inicial englobando todos os movimentos de terras / terraplenagens. Dentro desta 
fase haverá que executar as escavações para a estrada de acesso e para a plataforma, 
prevendo-se uma reutilização maioritária dos solos existentes, com realização de 
depósito provisório de solos para triagem dentro dos terrenos da REN, pelo que serão 
necessárias as áreas a norte para o efeito. A compactação dos aterros será efetuada  
por camadas, com recurso a equipamento adequado, até à cota de topo da plataforma,  
a partir da qual serão executadas as escavações para fundação das diferentes 
estruturas. 
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A segunda fase relativa à execução das estruturas propriamente ditas, na sua maioria 
em betão armado, enterradas. Esta última fase inclui as várias frentes de obra relativas à 
execução dos arruamentos internos, bem como das estruturas dos edifícios, drenagens, 
maciços de equipamentos, etc., a executar na área da plataforma. 
 
Durante a obra existirão dois estaleiros, um para a 1ª fase da obra, de apoio às 
terraplenagens na execução da plataforma e do acesso e outro para a 2ª fase, de 
construção da subestação no interior da plataforma. 
 
Ambos os Estaleiros são da exclusiva responsabilidade do Adjudicatário, cumprindo 
todas e quaisquer necessidades da obra, tendo em conta cada fase, e ainda o 
cumprimento da legislação aplicável em vigor. 
 
O estaleiro da 1ª fase localizar-se-á fora da área da plataforma da subestação e a sul 
desta, terá uma área aproximada de 2 160 m2

, contendo as áreas de estacionamento e 
parque de máquinas, sala de direção de obra, fiscalização e reuniões, estaleiro social, 
com refeitório e sanitários, e oficinas, armazéns e ferramentaria. 
 
O estaleiro da 2ª fase localizar-se-á dentro da área da plataforma da subestação, terá 
uma área aproximada de 1 000 m2, contendo as salas de direção de obra, fiscalização e 
reuniões, estaleiro social, com refeitório e sanitários, e oficinas, armazéns e 
ferramentaria. 
 
Os esgotos resultantes da utilização das instalações sanitárias serão recolhidos em 
depósitos próprios e retirados por empresa do ramo contratada para o efeito. 
 
A localização prevista para os estaleiros apresenta-se na FIG. III. 2. 
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FIG. III. 2 – Localização dos Estaleiros da Obra da Subestação 

 

Estaleiro 
2ª Fase 

Estaleiro 
1ª Fase 
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2.7.2 Atividades da Fase de Exploração e Manutenção da Subestação 

Durante o período de funcionamento da subestação têm lugar ações programadas de 
inspeção e vistoria. Estas ações, também chamadas inspeções de rotina, constam 
sobretudo de inspeções visuais aos diversos aparelhos existentes no parque de alta 
tensão da subestação e de registo de algumas medidas. 
 
Durante a fase de exploração / manutenção irá um técnico da REN, S.A., à subestação  
uma vez por semana ou uma vez por quinzena. 
 
Relativamente às operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detetada a 
sua necessidade refere-se a lavagem de isoladores e a reparação / substituição de 
elementos da subestação. 
 
 
 
2.7.3 Atividades da Fase de Desativação 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. 
 
As principais atividades, que ocorrerão no caso de uma eventual desativação, são 
essencialmente, a remoção das infraestruturas associadas à subestação e a instalação 
de estaleiro e utilização de maquinaria. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO DAS LINHAS ASSOCIADAS  

O projeto da abertura da Linha Palmela – Fanhões no vão entre os atuais apoios 40 e 41, 
para a Subestação de Alcochete, implicará a construção de um novo troço de linha dupla 
(início da futura Linha Alcochete – Fanhões) e a desativação do troço da Linha Palmela – 
Fanhões até ao apoio 36, onde se fará o segundo desvio da Linha Palmela – Fanhões 
para a futura Subestação de Alcochete (início da futura Linha Alcochete – Palmela). 
 
De seguida descrevem-se os aspetos que caracterizam estes projetos complementares à 
subestação de Alcochete e que efetuam a sua necessária ligação à Rede Nacional de 
Transporte. 
 
 
 
3.1 Linha Alcochete – Fanhões 

O projeto da abertura da Linha Palmela – Fanhões no vão entre os atuais apoios 40 e 41, 
para a Subestação de Alcochete, implicará a construção de um novo troço de linha dupla 
com cerca de 1,469 km e 7 apoios, que marca o início da futura Linha Alcochete – 
Palmela. 
 
O início do projeto desenvolve-se num terreno sem usos definidos, à saída da futura 
subestação de Alcochete, coberto por matos baixos a que se segue uma pequena 
mancha de montado e seguidamente uma área agrícola de regadio com vários pivot’s de 
rega associados que envolve as baixas aluvionares associadas à Ribeira Vale dos 21 e a 
uma vala sem nome, onde se desenvolve a Linha Palmela – Fanhões.  
 
Na envolvente norte, desenvolve-se a ribeira do Passil e seguidamente a esta, a EN118 
e a EN4 que constitui o limite sul da área industrial do Passil. Um pouco mais a nascente 
e do lado sul da EN4 surge o edificado de propriedade agrícola e o pequeno aglomerado 
de Rilvas. Para sudoeste da subestação e do início do corredor da linha surgem as 
instalações de unidade agroalimentar (Alirações) e o edificado da Quinta do Passil. 
 
Do ponto de vista técnico o projeto é constituído pelos elementos estruturais a seguir 
indicados. Todos estes elementos são utilizados pela REN, S.A. nas linhas da Rede 
Nacional de Transporte e têm em comum as seguintes características: 
 

• Isoladores Compósito 4C160P; 

• Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados 
por uma sapata em degraus e chaminé prismática; 

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

• Apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, construídas 
a partir de perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de 
chapas de ligação e parafusos. 

• Dois cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE). 

• Dois cabos de guarda, um do tipo ACSR 153 - DORKING e outro OPGW. 
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• Apoios reticulados em aço da família “DL” e “EL”. 

• Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de 
defeito máxima de 50 kA. 

 
 
Nos aspetos técnicos regulamentares e/ou normativos, entre outros, observaram-se os 
seguintes no âmbito nacional: 
 

• EN 50341-1: Overhead Electrical Lines Exceeding AC 45kV. Part 1: General 
Requirements. Common Specifications; 

• EN 50341-3-17: National Normative Aspects (NNA) for Portugal; 

• RSLEAT - Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (DR 
1/92); 

• Portaria 1421/2004, de 23 de Novembro, relativa aos CEM; 

• Circulares dos Serviços de Aviação Civil; 

• Circulares dos Serviços de Hidráulica; 

• Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

• Regulamento Geral do Ruído (Dec. – Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro); 

• Servidões Administrativas. 

 
e internacionais sobre os temas: 
 

• Efeitos dos Campos Eletromagnéticos; 

• Tensões Induzidas; 

• Perturbações Radioelétricas; 

• Ruído Acústico; 

• Critérios de Funcionamento da Linha em Regime de Curto-Circuito. 
 
Nos pontos seguintes apresenta-se uma descrição dos principais elementos 
estruturantes, que constituem a linha, cujas peças desenhadas associadas se 
apresentam no Anexo 1.2. 
 
 
 
3.1.1 Apoios 

Os apoios a utilizar são propriedade da REN, S.A. encontram-se licenciados pela DGEG 
e são do tipo DLA, DLT e ELT para o escalão de tensão de 400 kV para linhas duplas 
com feixe duplo e dois cabos de guarda. No Anexo 1.2.2 apresentam-se as dimensões 
características dos apoios da família “DLA”, “DLT” e “ELT”. 
 
As alturas previstas para os apoios variam entre 47 e 66m consoante o vão que é 
necessário vencer, conforme é visível no perfil longitudinal da linha (Anexo 1.2.2). 
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3.1.2 Fundações 

As fundações dos diversos tipos de apoios foram projetadas para terrenos de 
características geotécnicas médias, sendo constituídas por quatro maciços de betão 
independente, com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço. 
 
No Anexo 1.2.2 apresentam-se os cortes tipo dos maciços de fundação. 
 
 
 
3.1.3 Cabos 

Para o projeto em análise irão ser utilizados dois tipos de cabos: cabos condutores e 
cabos de guarda. 
 
Os cabos condutores a utilizar na presente linha são identificados pelo nome de código 
ACSR 595 (ZAMBEZE) e os cabos de guarda são designados pelo nome de código 
ACSR 153 (DORKING) + OPGW. 
 
 
 
3.1.4 Amortecedores de Vibrações 

Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos 
condutores, associados ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos 
de guarda estão sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de 
sistemas especiais de amortecimento das mesmas. 
 
Para este projeto, a colocação de amortecedores será efetuada após a regulação dos 
cabos e com base em estudos específicos a realizar pelo fornecedor destes 
equipamentos. 
 
 
 
3.1.5 Cadeias de Isoladores 

Serão usados isoladores do tipo compósito 160 kN, em todos os apoios e nas ligações 
aos pórticos de Alcochete. 
 
 
 
3.1.6 Distâncias ao Solo e Obstáculos 

Tendo em vista a minimização dos riscos associados à presença e funcionamento da 
Linha foram adotadas, na execução do projeto, distâncias ao solo e a obstáculos, em 
geral, muito superiores aos valores de segurança definidos pelo RSLEAT. 
 
Na tabela seguinte apresentam-se os valores adotados no projeto. 
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Tipo de  
Obstáculos 

Distâncias da Linha ao 
Solo e Obstáculos 

REN (m) RSLEAT (m) 
Solo 8,0 14,0 

Árvores 5,0 8,0 

Edifícios 6,0 8,0 

Estradas 10,3 16,0 

Vias Férreas Eletrificadas
 

10,3 16,0 

Outras Linhas Aéreas
 

7,0 7,0 

 
 
 
3.1.7 Cruzamento e Paralelismo com Infraestruturas Intercetadas 

3.1.7.1 Linhas elétricas 

Ao longo do corredor em estudo desenvolve-se uma linha elétrica de alta tensão: 1043 - 
LPA.PM1. No cruzamento foram asseguradas as distâncias e valores mínimos de 
segurança: 
 

Vão (apoios) Travessia de Linhas Elétricas Altura dos Condutores Inferiores (m) 

Linha Alcochete - Fanhões 

5 - 6 1043 - LPA.PM1 12 

 
 
 
3.1.7.2 Linhas de telecomunicação 

A Linha Alcochete - Fanhões efetua um cruzamento com linhas de telecomunicação, 
sendo respeitados os ângulos mínimos de cruzamento e distâncias de segurança 
impostos pela legislação em vigor: 
 

• ângulo mínimo de cruzamento no vão entre os apoios 7 e 8 com 75,74 grados. 

• distância mínima entre condutores da Linha de Energia e a Linha de 
Telecomunicação no vão entre os apoios 7 e 8, de valor 3,78 metros. 

• f. e. m. máxima induzida igual a 18,04 V no vão entre os apoios 7 e 8. 

 
 
 
3.1.8 Conjunto de Sinaléticas 

Cada apoio terá sinalização claramente visível do solo, em particular integrando os 
seguintes elementos: 
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• Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “Perigo de Morte” e o 

número de ordem do apoio na linha; 

• Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e n.º de telefone do 
departamento responsável; 

• Os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas deverão 
ter ainda placas sinaléticas com o logótipo da REN, S.A.. 

 
Para além desta sinalização devem ser colocadas chapas de sinalização para 
visualização aérea nos apoios cuja numeração seja múltipla de dez. 
 
 
 
3.1.9 Balizagem Aérea 

3.1.9.1 Sinalização para Aeronaves 

A sinalização para aeronaves foi realizada de acordo com as disposições contidas na 
Circular do INAC n.º 10/03, de 6 de Maio, sendo necessário efetuar a balizagem diurna e 
noturna dos vãos e apoios a seguir mencionados. 
 

• Linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou 
que, ultrapassem as superfícies de desobstrução; 

• Vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

• Vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura média, 
superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m 
relativamente às cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida 
ao nível médio das águas; 

• Elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de 
captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

• Linhas aéreas que cruzem autoestradas, Itinerários Principais ou 
Complementares. 

 
Prevê-se colocar sinalização diurna no vão 5-6 da Linha Alcochete - Fanhões. A 
sinalização diurna consiste na colocação de esferas nos cabos de guarda (no cabo 
OPGW não são instaladas esferas), alternadamente de cor branca e laranja 
internacional, com um diâmetro mínimo de 600 mm, espaçadas de 60 m e dispostas em 
ziguezague, sensivelmente segundo o plano horizontal.  
 
 
 
3.1.9.2 Sinalização para Aves e Dispositivos de Nidificação 

De acordo com a avaliação ambiental realizada serão colocados dispositivos de 
sinalização preventiva para aves do tipo BFD em todos os vãos. 
 
A sinalização corresponderá à colocação de dispositivos do tipo BFD de 10 em 10 m 
resultando num espaçamento em perfil de 5 em 5 m. 
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3.2 Linha Alcochete - Palmela 

O projeto da abertura da Linha Palmela – Fanhões no vão entre os atuais apoios 35 e 36, 
para a Subestação de Alcochete, implicará a construção de um novo troço de linha dupla 
com cerca de 2,182 km e 8 apoios, que marca o início da futura Linha Alcochete – 
Palmela. 
 
O inicio do projeto desenvolve-se num terreno sem usos definidos, à saída da futura 
subestação de Alcochete, coberto por matos baixos a que se segue uma pequena 
mancha de montado e seguidamente uma área agrícola de regadio com vários pivots de 
rega associados que envolve as baixas aluvionares associadas à Ribeira Vale dos 21 e a 
uma vala sem nome, onde se desenvolve a Linha Palmela – Fanhões.  
 
Na envolvente norte, desenvolve-se a ribeira do Passil e seguidamente a esta, a EN118 
e a EN4 que constitui o limite sul da área industrial do Passil. Um pouco mais a nascente 
e do lado sul da EN4 surge o edificado de propriedade agrícola e o pequeno aglomerado 
de Rilvas. Para sudoeste da subestação e do início do corredor da linha surgem as 
instalações de unidade agroalimentar (Alirações) e o edificado da Quinta do Passil. 
 
Do ponto de vista técnico, o projeto é constituído pelos elementos estruturais a seguir 
indicados. Todos estes elementos são utilizados pela REN, S.A. nas linhas da Rede 
Nacional de Transporte e têm em comum as seguintes características: 
 

• Isoladores Compósito 4C160P; 

• Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados 
por uma sapata em degraus e chaminé prismática; 

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

• Apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, construídas 
a partir de perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de 
chapas de ligação e parafusos. 

• Dois cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE). 

• Dois cabos de guarda, um do tipo ACSR 153 - DORKING e outro OPGW. 

• Apoios reticulados em aço da família “DL” e “EL”. 

• Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de 
defeito máxima de 50 kA. 

 
Nos aspetos técnicos regulamentares e/ou normativos, entre outros, observaram-se os 
seguintes no âmbito nacional: 
 

• EN 50341-1: Overhead Electrical Lines Exceeding AC 45kV. Part 1: General 
Requirements. Common Specifications; 

• EN 50341-3-17: National Normative Aspects (NNA) for Portugal; 
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• RSLEAT - Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (DR 
1/92); 

• Portaria 1421/2004, de 23 de Novembro, relativa aos CEM; 

• Circulares dos Serviços de Aviação Civil; 

• Circulares dos Serviços de Hidráulica; 

• Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

• Regulamento Geral do Ruído (Dec. – Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro); 

• Servidões Administrativas. 

 
e internacionais sobre os temas: 
 

• Efeitos dos Campos Eletromagnéticos; 

• Tensões Induzidas; 

• Perturbações Radioelétricas; 

• Ruído Acústico; 

• Critérios de Funcionamento da Linha em Regime de Curto-Circuito. 

 
 
Nos pontos seguintes apresenta-se uma descrição dos principais elementos 
estruturantes, que constituem a linha, cujas peças desenhadas associadas se 
apresentam no Anexo 1.3. 
 
 
 
3.2.1 Apoios 

Os apoios a utilizar são propriedade da REN, S.A. encontram-se licenciados pela DGEG 
e são do tipo DLA, DLT e ELT para o escalão de tensão de 400 kV para linhas duplas 
com feixe duplo e dois cabos de guarda. Nos desenhos do Anexo 1.3.2 apresentam-se 
as características dos apoios da família “DLA”, “DLT” e “ELT”. 
 
As alturas previstas para os apoios variam entre 47 e 66m consoante o vão que é 
necessário vencer, conforme é visível no perfil longitudinal da linha (Anexo 1.3.2). 
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3.2.2 Fundações 

As fundações dos diversos tipos de apoios foram projetadas para terrenos de 
características geotécnicas médias, sendo constituídas por quatro maciços de betão 
independente, com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço. 
 
No Anexo 1.3.2 apresentam-se os cortes tipo dos maciços de fundação. 
 
 
 
3.2.3 Cabos 

Para o projeto em análise irão ser utilizados dois tipos de cabos: cabos condutores e 
cabos de guarda. 
 
Os cabos condutores a utilizar na presente linha são identificados pelo nome de código 
ACSR 595 (ZAMBEZE) e os cabos de guarda são designados pelo nome de código 
ACSR 153 (DORKING) + OPGW. 
 
 
 
3.2.4 Amortecedores de Vibrações 

Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos 
condutores, associados ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos 
de guarda estão sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de 
sistemas especiais de amortecimento das mesmas. 
 
Para este projeto, a colocação de amortecedores será efetuada após a regulação dos 
cabos e com base em estudos específicos a realizar pelo fornecedor destes 
equipamentos. 
 
 
 
3.2.5 Cadeias de Isoladores 

Serão usados isoladores do tipo compósito 160 kN, em todos os apoios e nas ligações 
aos pórticos de Alcochete. 
 
 
 
3.2.6 Distâncias ao Solo e Obstáculos 

Tendo em vista a minimização dos riscos associados à presença e funcionamento da 
Linha foram adotadas, na execução do projeto, distâncias ao solo e a obstáculos, em 
geral, muito superiores aos valores de segurança definidos pelo RSLEAT. 
 
Na tabela seguinte apresentam-se os valores adotados no projeto. 
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Tipo de  
Obstáculos 

Distâncias da Linha ao 
Solo e Obstáculos 

REN (m) RSLEAT (m) 
Solo 8,0 14,0 

Árvores 5,0 8,0 

Edifícios 6,0 8,0 

Estradas 10,3 16,0 

Vias Férreas Eletrificadas
 

10,3 16,0 

Outras Linhas Aéreas
 

7,0 7,0 

 
 
 
3.2.7 Cruzamento e Paralelismo com Infraestruturas Intercetadas 

Nas travessias de Cursos de Água e outras Linhas de Água e em outras Linhas Aéreas 
são respeitadas as distâncias mínimas apresentadas na tabela acima, conforme a seguir 
se identifica. 
 
 
 
3.2.7.1 Cursos de água 

O cruzamento de linhas de água acontece nas seguintes situações: 
 

Vão (apoios) Travessia de Cursos de Água Altura dos Condutores (m) 

Linha Alcochete – Palmela 

5 - 6 
Travessia da Ribeira Vale dos 21  27,5 

Travessia de Linha de Água sem nome 27,5 

 
Nestes dois casos, os apoios da linha elétrica foram posicionados de forma a garantir as 
servidões associadas ao domínio público hídrico, estando os apoios localizados sempre a 
mais de 10 m da margem da linha de água.  
 
 
 
3.2.7.2 Linhas elétricas 

Ao longo dos corredores em estudo desenvolvem-se as seguintes linhas elétricas de alta 
tensão: 1043 - LPA.PM1 e 1044 - LPA.PM2. Nos cruzamentos descritos de seguida 
foram asseguradas as distâncias e valores mínimos de segurança. 
 

Vão (apoios) Travessia de Linhas Elétricas Altura dos Condutores Inferiores (m) 

Linha Alcochete – Palmela 

4 - 5 1043 - LPA.PM1 13 

5 - 6 1044 - LPA.PM2 11 
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3.2.8 Conjunto de Sinaléticas 

Cada apoio terá sinalização claramente visível do solo, em particular integrando os 
seguintes elementos: 

• Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “Perigo de Morte” e o 
número de ordem do apoio na linha; 

• Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e n.º de telefone do 
departamento responsável; 

• Os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas deverão 
ter ainda placas sinaléticas com o logótipo da REN, S.A.. 

 
Para além desta sinalização devem ser colocadas chapas de sinalização para 
visualização aérea nos apoios cuja numeração seja múltipla de dez. 
 
 
 
3.2.9 Balizagem Aérea 

3.2.9.1 Sinalização para Aeronaves 

A sinalização para aeronaves foi realizada de acordo com as disposições contidas na 
Circular do INAC n.º 10/03, de 6 de Maio, sendo necessário efetuar a balizagem diurna e 
noturna dos vãos e apoios a seguir mencionados. 
 

• Linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou 
que, ultrapassem as superfícies de desobstrução; 

• Vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

• Vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura média, 
superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m 
relativamente às cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida 
ao nível médio das águas; 

• Elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de 
captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

• Linhas aéreas que cruzem autoestradas, Itinerários Principais ou 
Complementares. 

 
A sinalização diurna consiste na colocação de esferas nos cabos de guarda (no cabo 
OPGW não são instaladas esferas), alternadamente de cor branca e laranja 
internacional, com um diâmetro mínimo de 600 mm, espaçadas de 60 m e dispostas em 
ziguezague, sensivelmente segundo o plano horizontal. Prevê-se colocar sinalização 
diurna no vão 5-6. 
 
Para a balizagem noturna, serão instalados dispositivos de sinalização noturna, do tipo 
LED, prevendo-se apenas colocar este tipo de sinalização nos postes P2 e P3 na Linha 
Alcochete - Palmela, caso seja construída a autoestrada A33 prevista. 
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3.2.9.2 Sinalização para Aves e Dispositivos de Nidificação 

De acordo com a avaliação ambiental realizada serão colocados dispositivos de 
sinalização preventiva para aves do tipo BFD em todos os vãos. A sinalização 
corresponderá à colocação de dispositivos do tipo BFD de 10 em 10 m resultando num 
espaçamento em perfil de 5 em 5 m. 
 
 
 
 
3.3 Fases de Construção, Exploração / Manutenção e Desativação das Linhas 

3.3.1 Atividades de Construção  

A fase de construção das linhas envolve um conjunto de atividades que se descrevem 
em seguida: 
 

• Instalação de estaleiro / parques de material; 

• Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos; 

• Trabalhos de desmatação e de abertura de faixa de proteção; 

• Marcação e abertura de caboucos; 

• Construção dos maciços de fundação e montagem das bases; 

• Montagem e levantamento dos apoios; 

• Desenrolamento e regulação dos cabos; 

• Colocação dos dispositivos de balizagem; 

• Desativação do troço da Linha Palmela - Fanhões. 

 
Em seguida descrevem-se cada uma das atividades acima referidas, sendo a 
desativação do troço da Linha Palmela - Fanhões descrito na Fase de Desativação. 
 
 
 
3.3.1.1 Instalação de Estaleiros / Parques de Material 

No caso das linhas da REN, S.A. a construção é adjudicada aos instaladores qualificados 
apenas depois de obtida a licença de estabelecimento. O fornecimento de todos os 
materiais e equipamentos são da responsabilidade da entidade executante. 
 
Na fase atual não se encontra ainda definida a localização dos estaleiros mas de acordo 
com os procedimentos da REN, S.A. a entidade executante da construção apresenta um 
projeto de estaleiro em que estabelece todas as disposições relativas à implementação 
das instalações de apoio, à execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoio e das 
infraestruturas provisórias (água, esgotos, eletricidade, telefones). 
 
O estabelecimento do estaleiro apenas é autorizado pela REN, S.A. após aprovação do 
respetivo projeto. 
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Geralmente são propostos para estaleiro, locais na proximidade da linha que possuam já 
infraestruturas, ainda que provisórias, de água, esgotos, eletricidade e telefones. A  
REN, S.A. não aprova estaleiros em locais que não possuam já estas condições ou que 
não sejam favoráveis ao seu estabelecimento. 
 
O betão das fundações (diretas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes 
na área e transportado diretamente para os locais das fundações. Por este motivo, não 
existem em estaleiro, depósitos significativos de cimento ou outros constituintes do 
betão. Todas as viaturas são abastecidas diretamente nos postos de venda de 
combustíveis pelo que também não existem em estaleiro depósitos significativos de 
combustíveis ou lubrificantes. As pequenas quantidades destes produtos existentes em 
estaleiro são específicas dos equipamentos próprios da montagem de linhas, 
designadamente máquinas para execução de uniões e para tração e frenagem de cabos 
e roldanas. 
 
Não é permitido ao adjudicatário executar em estaleiro reparações nos materiais e 
equipamentos da linha em construção. A resolução das eventuais falhas deste tipo passa 
pela devolução dos componentes defeituosos ao fabricante e pela sua substituição por 
componentes novos. Por este motivo também não existem em estaleiro instalações e 
produtos para maquinagem e tratamento das peças dos apoios ou dos outros 
componentes da linha em construção. Devido ao tipo de projeto em estudo, considera-se 
que o estaleiro / parque de materiais a implantar será de reduzidas dimensões. 
 
De referir que no Plano de Acompanhamento Ambiental são definidas as medidas de 
minimização / condicionantes a considerar na sua implantação. 
 
 
 
3.3.1.2 Sinalização e Abertura de Acessos 

Na fase do projeto não são definidos os acessos a construir e/ou beneficiar, sendo esta 
situação definida em fase de obra pelo empreiteiro. Sempre que possível serão utilizados 
ou melhorados acessos existentes e nas situações em que tal não seja viável, a abertura 
de novos acessos é acordada com o respetivo proprietário tendo em consideração a 
ocupação dos terrenos e a época mais propícia. 
 
Verifica-se contudo de um modo geral que existem acessos até ao local de cada apoio 
ou muito próximo dele. Quando tal não acontece, os acessos provisórios a construir são 
muito pontuais, com uma extensão global estimada de cerca de 300 m, para cada uma 
das linhas, perfazendo um total de 600 m para as duas linhas. Corresponderão a ações 
sem necessidade de quaisquer terraplenagens, dado o carácter plano dos terrenos e em 
que apenas poderá ser necessário a sua delimitação e aplicação temporária de materiais 
que reforcem o terreno à semelhança do que se verifica nos caminhos rurais que servem 
as propriedades. 
 
A largura máxima de um acesso será de aproximadamente 4 m a fim de possibilitar a 
passagem de gruas para a montagem dos apoios. A fase inicial da abertura de caminhos 
será efetuada com recurso a um corta matos de correntes ou de facas ou a um 
destroçador de matos. Após esta operação será então avaliada a necessidade de 
regularização do terreno.  
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A sinalização e abertura de acessos envolvem a remoção de vegetação e a 
movimentação de máquinas e terras, prevendo-se que a eventual abertura de novos 
acessos seja muito reduzida em enumero e extensão dada a proximidade de acessos 
existentes na envolvente de todos os apoios. 
 
De referir que no Plano de Acompanhamento Ambiental (Vol. 4 do EIA) são definidas as 
medidas de minimização / condicionantes a considerar na sua implantação. 
 
 
 
3.3.1.3 Desmatação e Abertura de Faixa de Proteção 

Na fase de construção, a desmatação e o abate de arvoredo está limitada à área 
envolvente dos locais de implementação dos apoios, numa área até 400 m2, dependente 
das dimensões dos apoios e da densidade da vegetação. 
 
A faixa de proteção corresponde a um corredor de 45 m de largura máxima, onde em 
função das necessidades se pode proceder ao corte ou decote das árvores para garantir 
as distâncias de segurança exigidas no Regulamento de Segurança de Linhas de Alta 
Tensão. 
 
Geralmente o abate de árvores é realizado apenas no caso de povoamentos de eucalipto 
e pinheiro sendo nos restantes casos efetuado, caso necessário, o decote para 
cumprimento das distâncias mínimas de segurança. 
 
Refira-se, a propósito, que a localização dos apoios resulta sempre de contactos e 
acordos a estabelecer caso a caso com os proprietários. Também, o destino a dar aos 
sobrantes da exploração florestal deverá ser acordado com os respetivos proprietários. 
 
Na falta de indicações em contrário, os sobrantes da exploração florestal serão 
encaminhados para valorização energética em centrais de biomassa ou estilhados ou 
destroçados com espalhamento no solo. Qualquer outra opção deverá ser proposta e 
acordada com a REN. 
 
No caso do presente projeto, não está previsto o abate de árvores. 
 
 
 
3.3.1.4 Marcação e Abertura de Caboucos 

A construção do projeto em estudo envolverá a marcação e abertura de caboucos nos 
locais de implantação dos novos apoios. 
 
Esta última atividade é realizada com recurso a retroescavadoras e a circulação de 
maquinaria ocorre na área de aproximadamente 400 m2, na envolvente do local de 
implantação do apoio. 
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3.3.1.5 Construção dos Maciços de Fundação e Montagem das Bases 

A construção dos maciços de fundação e montagem das bases envolve operações de 
betonagem no local sendo, no entanto, de salientar o facto de normalmente o betão das 
fundações diretas dos apoios ser fabricado em centrais de betão existente na região e 
transportado diretamente para o local, não envolvendo assim a instalação de centrais de 
betão dedicadas. 
 
 
 
3.3.1.6 Colocação dos Apoios e Cabos 

A colocação dos apoios da linha envolve ações como o transporte, a assemblagem e o 
levantamento das estruturas metálicas, o reaperto de parafusos e a montagem de 
conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local e levantadas com o auxílio 
de gruas. 
 
A colocação dos cabos implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos 
cabos condutores e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca são arrastados 
pelo solo. 
 
O desenrolamento será sempre executado com equipamento de desenrolamento em 
tensão mecânica dos cabos, salvo autorização contrária da REN, S.A., e feito de maneira 
a que não haja contacto direto dos cabos com o solo, e/ou escorregamento sobre objetos 
ou superfícies que lhe causem dano; para este efeito serão empregues proteções 
adequadas. 
 
Na passagem sobre vias de comunicação, linhas aéreas e telefónicas e outros 
obstáculos importantes são montadas estruturas porticadas, para proteção daqueles 
obstáculos e cabos, durante os trabalhos de montagem. 
 
A montagem dos apoios e cabos desenvolve-se dentro da área de 400 m2 na envolvente 
do local de implantação do apoio. 
 
 
 
3.3.2 Atividades da Fase de Exploração das Linhas 

Durante o período de funcionamento da linha têm lugar ações programadas de 
manutenção, inspeção, conservação e de pequenas alterações, as quais se traduzem 
em: 
 

• Atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha para 
deteção de situações suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de 
afetar o funcionamento da linha, com periodicidade de 1 a 5 anos em função do 
tipo de inspeção a realizar; 

• Observação da faixa de proteção para deteção precoce de situações 
suscetíveis de afetar o funcionamento da linha incidindo sobre inspeção regular 
das zonas de expansão urbana situadas na faixa de proteção e inspeção anual dos 
apoios da linha sujeitos ao poiso e nidificação da avifauna (cegonhas); 

• Substituição de componentes deteriorados da linha; 
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• Execução do plano de manutenção da faixa de proteção, que implica 
intervenções sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do 
arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o funcionamento da 
linha; 

• Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas  
infraestruturas; 

• Condução da linha integrada na RNT, o que envolve deteção, registo e 
eliminação de incidentes. 

 
Adicionalmente serão ainda realizadas as ações de monitorização de acordo com que for 
estipulado no Plano de Monitorização do Estudo Ambiental. 
 
 
 
3.3.3 Fase de Desativação e Desativação da Linha Palmela – Fanhões, entre os 

Apoios 36 e 40 

Não é previsível o abandono do corredor das novas linhas, sendo geralmente intenção da  
REN, S.A. proceder às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a 
evolução tecnológica aconselhem. 
 
No entanto, o presente projeto tem associada a desativação da Linha Palmela – Fanhões 
entre os apoios 36 e 40, dada a abertura que se irá fazer para a ligação à Subestação de 
Alcochete. De acordo com o princípio seguido pela REN, S.A. a desmontagem será 
sempre precedida do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados com dois 
objetivos fundamentais, a saber: 
 

• Definir em cada caso as condições de desmontagem dos apoios incluindo 
fundações (normalmente até 80 cm de profundidade); 

• Acordar o momento da desmontagem e o montante a pagar, pela REN, S.A. por 
eventuais prejuízos causados nas propriedades pelos trabalhos de 
desmontagem. 

 
A desmontagem da linha decorre em várias fases, por troços e pela ordem a seguir 
indicada: 
 

• Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 

• Desmontagem das cadeias de isoladores e acessórios; 

• Desmontagem dos apoios e respetivas fundações. 

 
Tal como para a fase de construção, a desativação da linha envolverá a montagem e 
funcionamento dos estaleiros de obra (que terão naturalmente de cumprir as condições 
indicadas no ponto 3.3.1) e a condução a destino final adequado dos materiais 
resultantes da desmontagem, dos cabos condutores e de guarda, dos apoios e 
respetivos maciços de fundação. 
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4. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES 

PRODUZIDAS 

4.1 Fase de Construção 

4.1.1 Subestação  

Os principais materiais e energia utilizados na construção de uma subestação da Rede 
Nacional de Transporte são: 
 

• Ferro e aço; 

• Cimento e betão; 

• Tintas e solventes; 

• Óleos lubrificantes; 

• Energia elétrica e gasóleo. 
 
A construção de uma subestação da Rede Nacional de Transporte não origina emissões 
poluentes significativas dado tratar-se, no essencial, de operações de montagem de 
elementos pré-fabricados e normalizados. Assim, as emissões poluentes deste tipo de 
instalação durante a construção são as inerentes à utilização de veículos de transporte, à 
terraplenagem e ao corte ou decote do arvoredo. 
 
Contratualmente a receção dos materiais ocorre nas instalações dos fabricantes pelo que 
eventuais rejeições não têm consequência para o estaleiro. 
 
A reposição das áreas afetadas, incluindo a limpeza final do estaleiro e do  
local de construção da subestação está contratualmente garantida pelo adjudicatário da 
obra. 
 
No Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 
apresentado no Anexo 6, constam os resíduos produzidos pelas atividades 
desenvolvidas nos estaleiros e durante a construção. 
 
 
 
4.1.2 Linhas Associadas 

A construção de Linhas Aéreas de Muito Alta Tensão não origina emissões poluentes 
significativas dado tratar-se, no essencial, de operações de montagem / desmontagem 
de elementos pré-fabricados e normalizados, designadamente apoios, cadeias de 
isoladores, cabos e respetivos acessórios, ligações à terra e betão provenientes de 
centrais licenciadas. Assim, as emissões atmosféricas deste tipo de instalação durante a 
construção são as inerentes à utilização de veículos de transporte, à abertura dos 
caboucos das fundações ou ao corte de vegetação. 
 
Contratualmente, a receção dos materiais ocorre nas instalações dos fabricantes pelo 
que eventuais rejeições não têm consequência para o estaleiro ou para o local de 
construção dos apoios. 
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A reposição das áreas afetadas, incluindo a limpeza final do estaleiro e do local de 
construção da linha está contratualmente garantida pelo adjudicatário da obra. 
 
No Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), 
apresentado no Anexo 6, constam os resíduos produzidos pelas atividades 
desenvolvidas nos estaleiros e durante a construção das Linhas Alcochete – Fanhões e 
Alcochete - Palmela. 
 
Quanto a efluentes líquidos, durante a construção do projeto existe apenas a produção 
de águas residuais domésticas resultantes das instalações sanitárias do estaleiro. 
 
As instalações sanitárias serão do tipo WC químico ou serão ligadas à rede pública de 
saneamento ou então os efluentes domésticos serão conduzidos a uma fossa estanque e 
posteriormente recolhidos pelos serviços municipais ou por empresa licenciada e 
conduzidos a tratamento adequado.  
 
 
 
 
4.2 Fase de Exploração 

4.2.1 Subestação  

Na fase de exploração da subestação as principais atividades efetuadas são a 
manutenção e a eventual reparação das estruturas, pelo que os principais resíduos 
produzidos são óleos usados, resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases 
propulsores de espumas / aerossóis orgânicos, apoios metálicos danificados e cabos 
isoladores (não recuperáveis), os quais serão recolhidos pela equipa de manutenção. 
 
Durante esta fase é de salientar que o projeto em análise não dá origem à emissão de 
poluentes atmosféricos, havendo apenas a produção de algum ruído, emissão de ozono 
(efeito de coroa), a produção de águas residuais das instalações sanitárias e  
criação de campo elétrico e magnético como consequência do transporte de energia 
elétrica. 
 
 
 
4.2.2 Linhas Associadas 

Na fase de exploração de linhas de alta tensão as principais atividades efetuadas são a 
manutenção da faixa de proteção e a eventual reparação ou substituição das estruturas, 
pelo que os principais resíduos produzidos são os indicados no Quadro III. 5, os quais 
serão recolhidos pela equipa de manutenção. 
 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo III 
Rev.01 

III-39

 

Quadro III. 5 – Resíduos produzidos durante a exploração de uma linha 

Código LER* Designação Perigosidade Ação Geradora 

15 01 02 Embalagens de plástico Não Montagem e levantamento dos 
apoios (embalagens e 
elementos de proteção de 
materiais) 

15 01 03 Embalagens de madeira Não 

15 01 07 Embalagens de vidro Não 
Embalagens e elementos de 
proteção de materiais 

17 04 07 Mistura de metais Não 
Reparação de apoios 
metálicos danificados 

17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10 Não 
Reparação ou substituição de 
cabos 

17 06 02 
Materiais de isolamento não 
abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

 
Reparação ou substituição de 
cadeias de isoladores 

 
Durante esta fase é de salientar que o projeto em análise não dá origem à emissão de 
poluentes atmosféricos ou à produção de águas residuais, podendo existir apenas a 
produção de algum ruído, emissão de ozono (efeito de coroa) e criação de campo 
elétrico e magnético como consequência do transporte de energia elétrica. 
 
 
 
a) Ruído 
 
Nos Anexos 1.2.4 e 1.3.4 apresentam-se os valores do nível do ruído acústico de pico e 
de longa duração a partir do eixo das linhas Alcochete – Fanhões e Alcochete – Palmela, 
respetivamente, para a tensão nominal e para uma distância mínima dos cabos ao solo 
de 18 m, igual para as duas linhas. Os valores apresentados são de 51,75 dB(A), a 30 m 
do eixo da linha, para o ruído de pico e 42,12 dB(A) para o valor ponderado do ruído Lden 
(p=0,05). 
 
Em relação a estes valores salienta-se que o critério da EPA (Environmental Protection 
Agency, USA) é observado. Este critério define como limite máximo suscetível de não 
provocar queixas os 52,5 dB(A), sendo que a linha em projeto apresenta o valor de  
50,32 dB(A) para a tensão nominal a 30 m do eixo da linha. 
 
 
b) Campo Elétrico 
 
A REN toma como referência a portaria n.º 1421, de 23 de Novembro, que retoma os 
valores limites de exposição do público em geral definidos na recomendação do 
Conselho da União Europeia (“Council Recommendation on the Limitation of Exposure of 
the General Public to Electromagnetic Fields 0Hz – 300 GHz”) de 99/07/05, e que segue 
as recomendações do ICNIRP (International Comission on Non Ionizing Radiation 
Protection) no que se refere aos limites de exposição do público em geral: 
 

Caraterísticas de 
Exposição 

Limites de Exposição 

Campo Elétrico (kV/m) (RMS) Densidade de Fluxo Magnético (µT) (RMS) 
Público em geral 

(em permanência) 
5 100 
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O cálculo dos campos elétricos efetua-se a partir do conhecimento das cargas elétricas 
em cada um dos cabos da linha. A disposição geométrica dos cabos corresponde à da 
família de apoios DL considerando uma distância média ao solo de 18 m. Os valores que 
se obtiveram foram calculados para o nível do solo e o nível da cabeça de um homem 
(1,80 m do solo). 
 
Nos Anexos 1.2.4 e 1.3.4 apresentam-se para as linhas Alcochete – Fanhões e 
Alcochete – Palmela, respetivamente, os perfis transversais do campo elétrico máximo 
ao nível do solo e a 1,8 m do solo para uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo da 
linha, para uma altura ao solo de 18 metros, respetivamente. 
 
Todos os valores, como se verifica, estão dentro dos limites atrás apresentados em 
quadro. 
 
 
c) Campo Magnético 
 
Nos Anexos 1.2.4 e 1.3.4 apresentam-se para as linhas Alcochete – Fanhões e 
Alcochete – Palmela, respetivamente, os valores do módulo do vector densidade de fluxo 
magnético em perfis transversais numa faixa de -40 a +40 m em torno do eixo das linhas. 
Os valores calculados para a situação de carga máxima (cabo condutor a 85ºC) e carga 
nominal (cabo condutor a 60ºC) foram os seguintes: 
 

Tipologia 
Altura mínima dos 
cabos ao solo (m) 

Densidade de Fluxo 
Magnético máximo (a 
1,8 m de altura) [µT] 

Densidade de Fluxo 
Magnético nominal (a 
1,8 m de altura) [µT] 

Linha dupla “CW” 18 17,019 (no eixo) 13,437 (no eixo) 

 
A 30 m do eixo da linha os valores da densidade de fluxo magnético são de 3,644 µT e 
4,615 µT, respetivamente para o máximo e nominal. 
 
Todos os valores calculados são muito inferiores ao valor limite recomendado  
pelo Conselho Europeu (100 µT) mesmo numa perspetiva de exposição pública 
permanente.  
 
 
 
4.3 Fase de Desativação 

Na fase de desativação, a desmontagem da subestação deverá originar emissões 
poluentes semelhantes às apresentadas para a fase de construção, já que será 
necessária a instalação de estaleiro e parque de materiais onde ocorrerá a circulação de 
veículos e funcionamento de equipamentos, que darão origem à emissão de gases de 
combustão.No entanto, é de referir que o transporte de equipamentos, de materiais e de 
resíduos implica um tráfego associado reduzido. Por outro lado, refira-se que a 
maquinaria deve obedecer às normas NP2069 e NP2070, pelo que o ruído produzido 
pela mesma é reduzido. 
 
Relativamente a resíduos produzidos nesta atividade, refira-se que todos os materiais 
provenientes da desmontagem dos componentes da subestação seguirão a metodologia 
de gestão de resíduos da REN, S.A.. 
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5. ESTIMATIVA DE CUSTO 

O investimento global estimado para a subestação é de 15,3 milhões de euros. 
 
O custo associado à construção das linhas é de cerca de 2 milhões de euros, no total. 
 
 
 
6. PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

A Subestação de Alcochete será ligada à RNT através da abertura da atual linha a  
400 kV Palmela-Fanhões, que passa a cerca de dois quilómetros a nascente. 
 
Esta abertura, que dará origem às linhas com a designação Alcochete - Palmela e 
Alcochete – Fanhões, a 400 kV, será efetuada por duas linhas trifásicas, em apoios do 
tipo DL, preparados para linha dupla. 
 
O projeto dessas linhas e, que anteriormente foi descrito, é considerado como um projeto 
complementar ao da subestação, permitindo estabelecer a ligação deste novo nó da RNT 
com um mínimo de intervenção sobre as linhas existentes e sem necessidade de 
construção de linhas novas de muito alta tensão dedicadas à alimentação da Subestação 
de Alcochete, para lá dos desvios da referida linha Palmela – Fanhões. 
 
Apesar desses projetos, se individualmente considerados, não serem sujeitos a 
procedimento de AIA (dado o pequeno comprimento dessa abertura (cerca de 2 km) e o 
facto de não se inserirem em área sensível), para a verificação genérica da sua 
viabilidade ambiental e pelos seus impactes cumulativos, estes projetos foram 
contemplados no âmbito da avaliação do presente Estudo de Impacte Ambiental. 
 
 
 
 
7. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO 

A calendarização deste projeto, indicada pela REN, S.A., prevê, com os devidos ajustes 
necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental: 
 

• O início da fase de construção logo após o licenciamento do projeto, que ocorre 
após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental. 
Prevê-se que a obra tenha uma duração de cerca de 12 meses. 
 

• Prevê-se que as linhas entrem em serviço a 30 de outubro de 2016. 
 

• A entrada em funcionamento da configuração inicial da Subestação de 
Alcochete está prevista para 30 de Novembro de 2016. 
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CAPÍTULO IV 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 
 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é feita a caracterização da situação atual do ambiente na área de 
implantação do projeto e sua envolvente, o que possibilitará posteriormente uma correta 
identificação dos impactes do projeto. 
 
Todos os elementos considerados de interesse são descritos detalhadamente, de modo a 
permitir o enquadramento adequado do projeto na sua área de influência e na 
diretamente afetada. 
 
Serão assim, abordadas as áreas temáticas a seguir indicadas, sendo o respetivo grau 
de desenvolvimento proporcional à importância dos potenciais impactes: 
 

• Geologia; 

• Solos e Uso do Solo; 

• Clima; 

• Recursos Hídricos; 

• Qualidade do Ar; 

• Ambiente Sonoro; 

• Gestão de Resíduos; 

• Fatores Biológicos e Ecológicos; 

• Paisagem; 

• Socioeconomia; 

• Património; 

• Ordenamento e Condicionantes. 

 
 
No final do capítulo é ainda analisada a evolução da situação do ambiente sem projeto. 
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Para a caracterização das diferentes áreas temáticas executaram-se levantamentos de 
campo detalhados e contactaram-se as entidades que poderiam dispor de informação de 
interesse tendo a profundidade da análise sido definida para cada um dos descritores em 
função da sua relevância face à situação específica do projeto em estudo. 
 
A área de estudo do projeto foi definida consoante a área temática, segundo a 
necessidade e a área de abrangência dos impactes afetos a cada descritor. 
 
A área analisada de forma mais objetiva, rodeia em 200 m, todos os elementos que 
compõem o projeto em análise: subestação e traçado das linhas associadas, Linha 
Alcochete – Fanhões e Linha Alcochete – Palmela, bem como, ainda o troço a desativar 
da Linha Palmela – Fanhões, entre os apoios P40 e P36 que marca a inserção das linhas 
Linha Alcochete – Fanhões e Linha Alcochete – Palmela na Linha Palmela – Fanhões 
existente. Esta área de análise é alargada sempre que se considera pertinente para os 
objetivos de análise específica de cada descritor ambiental.  
 
Para acompanhamento desta caracterização e visualização do enquadramento do projeto 
na zona, apresenta-se seguidamente a sua implantação sobre fotografia aérea  
(FIG. IV. 1). 
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2. GEOLOGIA 

2.1 Enquadramento 

Neste ponto é feita a caracterização geológica da área em estudo, considerando as suas 
características geomorfológicas, litológicas, tectónicas e sísmicas e fazendo-se ainda 
uma análise aos aspetos da hidrogeologia local. 
 
Para tal foram consultados elementos bibliográficos considerados relevantes, 
nomeadamente, a Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, folha 34-D (Lisboa) e 
respetiva Notícia Explicativa, a Carta Neotectónica de Portugal (escala  
1:1 000 000) e a Carta de Risco Sísmico (1:1 000 000) e ainda o Estudo Geológico e 
Geotécnico do projeto da subestação que se apresenta no Anexo 1.1.2. 
 
Para a identificação de recursos e valores geológicos de interesse económico, cuja 
exploração se faça em pedreiras e explorações mineiras, foi contactada a Câmara 
Municipal de Alcochete, a Direção Regional de Economia (DRE) de Lisboa e Vale do 
Tejo, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) e a Direção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG). Foi ainda consultado o site do Grupo Progeo – Portugal, de 
forma a identificar potenciais formações geológicas de interesse conservacionista. 
 
 
 
 
2.2 Caracterização Geomorfológica 

A área em estudo localiza-se na margem esquerda do rio Tejo, na região de Alcochete, 
estando em termos morfoestruturais, inserida na unidade designada por Bacia Cenozóica 
do Tejo – Sado.  
 
Trata-se de uma região de relevo suave constituída por materiais sedimentares, onde a 
rede hidrográfica de padrão dendrítico se estende por vales abertos, em terrenos cuja 
natureza sedimentar, oferece assim fraca resistência à erosão. 
 
A área de implantação da subestação e da via de acesso desenvolvem-se em terreno 
plano, variando as cotas entre os 14,8 m e os 15,9 m, na área de implantação da 
subestação, e entre os 15,4 m e os 16,8 m, no caminho de acesso. 
 
A norte e a nascente da zona da subestação desenvolvem-se duas linhas de água de 
pequena dimensão, correspondentes à Vala do Passil e a um seu afluente, 
respetivamente, com reduzido entalhe no terreno. 
 
A área de implantação das linhas que se desenvolve para nascente da subestação, faz-
corresponde a um terreno relativamente plano, variando as respetivas cotas entre 15 m à 
saída da subestação e os 2 m na zona de ligação à Linha Palmela – Fanhões, a qual se 
desenvolve no sentido sul – norte, na baixa aluvionar associada à Ribeira Vale dos Vinte 
e Um, que marca o limite nascente da área de intervenção. 
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2.3 Caracterização Litoestratigráfica 

Conforme já referido, a área em estudo insere-se na margem esquerda da Bacia 
Terciária do Tejo – Sado, sendo uma zona de subsidência onde se depositaram 
depósitos detríticos continentais de idade miocénica e pliocénica, com intercalações 
marinhas e lacustres correspondentes aos níveis máximos das transgressões ocorridas 
durante o Miocénico. 
 
Da análise da Carta Geológica, cujo extrato se apresenta na (FIG. IV. 2), na área de 
estudo, é possível observar as seguintes unidades litológicas, das mais recentes para as 
mais antigas: 
 
Holocénico 
 
Aluviões (a) 
 
Os depósitos modernos constituídos por aluviões distribuem-se ao longo das principais 
linhas de água da região.  
 
Na área de estudo, o desenvolvimento de aluviões observa-se na Vala do Passil, a 
norte/noroeste da subestação e do traçado da linha Alcochete- Fanhões e na Ribeira do 
Vale dos Vinte e Um, localizada a nascente e que é mais diretamente atravessada pelo 
corredor da Linha Alcochete – Palmela e pelo troço da Linha Palmela – Fanhões a 
desativar, entre outras linhas de água de caracter torrencial ocorrentes, nomeadamente 
uma pequena linha de água que é atravessada na parte inicial do traçado das duas 
linhas, afluente da Vala do Passil. 
 
As aluviões são essencialmente arenosas e apresentam uma espessura variável, 
podendo atingir, nalguns casos, valores de quase 60 m. 
 
 
Pliocénico 
 
PSM – Formação de Santa Marta 
 
A Formação de Santa Marta, que domina a área de estudo e onde se desenvolve, no 
essencial, todo o projeto, corresponde a uma formação miocénica, onde assentam 
sedimentos fluviais pliocénicos, predominantemente arenosos, testemunhando uma 
drenagem exorreica que evoluiu numa extensa planície aluvial associada a um “pré-Tejo”. 
 
Esta formação é representada por areias de calibre variável (desde finas a grosseiras), 
que muitas vezes se encontram com estratificação entrecruzada, ou seja, é uma 
formação com variação lateral e vertical de fácies bastante significativa. 
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Acresce-se ainda que podem ocorrer níveis de conglomerados, em regra pouco 
espessos, com descontinuidade espacial. 
 
As sondagens efetuadas no âmbito do Estudo Geológico – Geotécnico do projeto da 
subestação (ver Anexo 1.2.2) confirmam esta caracterização, tendo revelado a presença 
de sedimentos dominantemente arenosos de granulometria a média e de matriz silto-
argilosa, com características que se encontram de acordo com o descrito para a 
Formação de Santa Marta. 
 
Em concreto, no local da subestação, as sondagens permitiram identificar as seguintes 
unidades lito-estratigráficas em profundidade: 
 

⇒ Recente - Aterros (At) – Depósitos essencialmente constituídos por areias argilo-
siltosas e areias siltosas, com passagens de argilas areno-siltosas, de tonalidades 
acinzentadas, acastanhadas, amareladas e esverdeadas, com fragmentos líticos 
de natureza e dimensão variáveis. 

 
⇒ Pliocénico - “Formação de Santa Marta” (PSM) – Areias siltosas castanhas, 

amareladas e alaranjadas, por vezes com componente argilosa e com 
intercalações de argilas arenosas acinzentadas. 

 
 
Os resultados dos ensaios indicam que até profundidades compreendidas entre 6,0 (S2) 
e 7,5 m (S1A), os depósitos de aterro correspondem, de um modo geral, a solos 
incoerentes soltos a medianamente compactos e a coesivos moles a duros. 
 
Inferiormente ocorrem formações atribuídas ao Pliocénico, em regra constituídas por 
areias siltosas soltas a compactas, passando, a partir dos 7,5 a 9,0 m de profundidade, a 
muito compactas. 
 
 
 
 
2.4 Hidrogeologia 

Em termos hidrogeológicos a Bacia Terciária do Tejo – Sado (FIG. IV. 3), onde  
se insere o projeto, corresponde a uma enorme bacia sedimentar preenchida com 
sedimentos terciários e quaternários que integra o maior sistema aquífero de Portugal 
Continental.  
 
Em específico, o sistema aquífero da margem esquerda da Bacia Terciária do Tejo e 
Sado, encontra-se sobre formações do Miocénico Superior, cobertas frequentemente por 
formações pliocénicas e atuais. 
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FIG. IV. 3 – Unidades Hidrogeológicas de Portugal Continental 

(Fonte: SNIRH, INAG) 

 
 
 
 
Esta unidade hidrogeológica é composta por um sistema aquífero superior livre (sobre as 
camadas de topo do Pliocénico), que se sobrepõe a um aquífero confinado e 
multicamada (sobre as camadas de base do Pliocénico e as camadas do Helveciano 
superior), por sua vez sobrejacente a outro aquífero confinado e multicamada, cujo 
suporte são as formações greso-calcárias da base do Miocénico. 
 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Setembro 2015 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo IV 
Rev.01 

IV-11

 
 
O meio de escoamento de todo este sistema é poroso e a recarga ocorre pela 
precipitação atmosférica e por infiltração a partir dos leitos das linhas de água. As 
produtividades dos sistemas aquíferos desta unidade hidrogeológica são, em geral, muito 
elevadas chegando algumas captações a atingir os 100 l/s. 
 
O fluxo natural desta massa de água tem uma componente vertical entre as várias 
unidades aquíferas, que é porém subordinada à circulação horizontal, de orientação 
global em direção ao rio Tejo (por fluxo ascendente através das aluviões do Tejo). 
 
De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico da subestação, o nível freático 
detetado na área de projeto situa-se entre os 4,6 m (salientado o estudo que este valor 
refere-se à leitura efetuada no final da furação no furo de sondagem, podendo não 
corresponder ao nível de água local, devido à água utilizada durante o processo de 
furação) e os 9,5 m de profundidade. A leitura de 4,6 m é referente apenas a uma 
sondagem, com a ressalva acima assinalada, salientando-se que o nível freático mais à 
superfície a seguir a essa sondagem foi de 6,5 m. 
 
No ponto 5. Recursos Hídricos e Qualidade da Água é efetuada uma descrição mais 
detalhada, aos recursos hídricos subterrâneos na área de estudo. 
 
 
 
 
2.5 Tectónica e Sismicidade 

2.5.1 Tectónica 

Na área de estudo e de acordo com a carta Geológica (escala 1:50 000), não se 
identificam falhas. 
 
De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala 1:1 000 000 
(Cabral e Ribeiro, 1988), a poente da área de projeto identifica-se um cruzamento entre 
um lineamento geológico podendo corresponder a uma falha ativa e uma falha ativa 
provável com tipo de movimentação desconhecido (FIG. IV. 4). 
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FIG. IV. 4 – Extrato da Carta Neotectónica 

 
 
 
 
2.5.2 Sismicidade 

A região em estudo apresenta uma sismicidade elevada, estando a área em estudo, 
segundo o Atlas do Ambiente, no limite entre a zona de intensidade sísmica 7 e de 
sismicidade histórica 8 (FIG. IV. 5). 
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FIG. IV. 5 – Isossistas de Intensidade Máxima 

 
 
 
O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, de 1983, 
definido pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 357/85, de 2 
de setembro, procede à quantificação da ação dos sismos em Portugal, apresentando 
uma divisão em 4 zonas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por 
A, B, C e D. De acordo com esta classificação, a área em estudo apresenta-se inserida 
na zona Sísmica A, de forte sismicidade, na qual o coeficiente de sismicidade assume o 
valor de 1,0 (FIG. IV. 6). 
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FIG. IV. 6 – Zonas Sísmicas de Portugal Continental 

 
 
 
 
2.6 Recursos Geológicos de Interesse Económico e Conservacionista 

Com base nos vários contactos feitos com as entidades competentes nesta matéria na 
área em estudo, não foram identificados recursos geológicos de interesse económico ou 
conservacionista. 
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3. SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 Solos 

3.1.1 Metodologia 

A caracterização pedológica da área em estudo teve como base de trabalho a Carta de 
Solos de Portugal, à escala 1:50 000, folha 34-D, a Carta de Capacidade de Uso do Solo 
de Portugal, igualmente à escala 1:50 000, folha 34-D e ainda os resultados do 
levantamento de campo realizado. 
 
Seguidamente procede-se assim à caracterização dos solos ocorrentes ao longo dos 
corredores das linhas tendo em conta o seu valor e aptidão, risco potencial de erosão e 
sensibilidade à contaminação. 
 
 
 
3.1.2 Caracterização dos Solos Ocorrentes 

Na área em estudo, e conforme se pode verificar pela análise da FIG. IV. 7 (Carta de 
Solos), ocorrem as seguintes classes de solos: 
 

• Pódzóis não Hidromórficos com surraipa de areias ou arenitos; 

• Pódzóis não Hidromórficos com surraipa, de ou sobre arenitos consolidados; 

• Pódzóis não Hidromórficos sem surraipa de areias ou arenitos; 

• Regossolos Psamíticos não húmicos; 

• Solos Litólicos não húmicos de outros arenitos; 

• Solos Hidromórficos de aluviões ou coluviais de textura pesada. 

 
 
Os Podzóis são solos evoluídos de perfil ABC, em que o horizonte B apresenta como 
principais características gerais películas amorfas de húmus, alofana e sesquióxidos 
livres revestindo partículas de areia ou limo e ausência de películas de argila. Na área em 
estudo estes solos são não hidromórficos (não atingidos com frequência pelo nível 
freático), não apresentando surraipa. 
 
São solos de pH ácido, reserva mineral praticamente inexistente, capacidade de troca 
catiónica muito baixa e fraco poder de retenção para a água. São, por todas as razões, 
solos com fertilidade reduzida. Têm elevada permeabilidade e uma média suscetibilidade 
aos processos erosivos. No entanto, têm elevada suscetibilidade à contaminação por 
poluentes, já que a sua capacidade de retenção e eliminação destes é reduzida. 
 
Estes solos estão essencialmente presente no corredor associados às duas linha de 
ligação da subestação à Linha Palmela – Fanhões, bem como ainda em parte do troço a 
desativas desta linha. 
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Os Regossolos, onde se desenvolve uma pequena parte do acesso à subestação, são 
solos incipientes, isto é solos não evoluídos, sem horizontes genéricos claramente 
diferenciados, reduzidos, em termos gerais, ao material originário. São solos constituídos 
por materiais não consolidados, normalmente de grande espessura efetiva. No presente 
caso são constituídos por materiais detríticos arenosos mais ou menos grosseiros. 
 
Estes solos têm baixo teor de matéria orgânica, pH ácido, baixa capacidade de troca 
catiónica e elevada suscetibilidade à contaminação, uma vez que a sua capacidade de 
retenção e eliminação de poluentes é reduzida. Apresentam elevada suscetibilidade à 
erosão e associam uma aptidão agrícola reduzida. 
 
Os Solos Litólicos são solos de alteração com uma ligeira diferenciação de horizontes, 
formados a partir de rochas não calcárias. São constituídos em geral por materiais 
arenosos pouco consolidados. Esta ordem de solos é constituída pelas subordens de 
solos litólicos húmicos e solos litólicos não húmicos e apenas estes últimos têm 
representatividade na área em estudo. Os solos litólicos não húmicos apresentam um 
horizonte A que não é humífero, com textura dominante arenosa a franco-arenosa. 
 
São solos de fraco potencial agrícola, com baixo poder de retenção de água e baixa 
capacidade de troca catiónica, podendo, no entanto, tornar-se produtivos com práticas 
adequadas. Têm permeabilidade reduzida e média e elevada suscetibilidade aos 
processos erosivos e à contaminação. 
 
A subestação e o acesso e o inicio da linha Alcochete - Fanhões implantam-se numa 
área onde estão presentes solos litólicos não húmicos de outros arenitos, embora o 
caminho de acesso intercete também marginalmente regossolos psamíticos, não 
húmicos, conforme atrás referido. 
 
Os Solos Hidromórficos são solos minerais sem características aluviais, relacionados 
com situações de drenagem interna e externa muito limitadas, com inundação temporária 
à superfície e encharcamento quase permanente ou apenas temporário dos níveis 
superiores do perfil, determinando acumulações de matéria orgânica e fenómenos de 
redução e reoxidação de compostos de ferro e/ou manganês, que têm uma redistribuição 
descendente quando não existe lençol aquífero e ascendente no caso contrário. 
 
O processo pedogenético dominante é o da hidromorfogenia, embora se verifiquem 
casos de perfis mais ou menos evoluídos devido à atuação conjunta de outro processo 
também ligado à presença de água (lavagem).  
 
Na área de estudo, estes solos desenvolvem-se no vale da Vala do Passil e no vale da 
Ribeira dos Vinte e Um, onde se situa a maior parte do troço da Linha Palmela – Fanhões 
a desativar. 
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3.1.3 Capacidade de Uso dos Solos Ocorrentes 

Analisados os solos ocorrentes, importa agora caracterizar a sua capacidade de uso, a 
qual se traduz em termos pragmáticos, na identificação da sua utilização para o 
ordenamento e planeamento agrário. 
 
Para este efeito, os solos são classificados segundo as suas características 
fundamentais, como sejam a sua espessura efetiva, estrutura física, composição química 
e suas variações em profundidade (horizontes), entre outras. De acordo com estas 
características são agrupados em classes de capacidade de uso, as quais traduzem a 
utilização ou uso recomendado dos solos em termos da sua conservação. 
 
De acordo com a classificação do antigo Centro Nacional de Reconhecimento e 
Ordenamento Agrário (ex-CNROA), responsável pela elaboração das Cartas de 
Capacidade de Uso existentes, as classes de capacidade de uso são cinco: A, B, C, D e 
E, sendo que a classe A corresponde aos solos de melhor aptidão agrícola e os da classe 
E à total não aptidão para qualquer prática agrícola. 
 
Da análise da FIG. IV. 8 referente ao Extrato da Carta de Capacidade de Uso dos Solos, 
verifica-se que os solos abrangidos pela área de estudo se inserem nas seguintes 
classes de uso: 
 
 

• Classe C - Utilização Agrícola Condicionada 
 

São solos com capacidade de uso mediana, mas condicionada por limitações 
acentuadas; riscos de erosão elevados; suscetíveis de utilização para fins agrícolas ou 
outros. Estes solos associam-se às linhas de água ocorrentes na zona (Vala do Passil e 
Ribeira do Vale dos Vinte e Um) e onde predominam materiais aluvionares, 
correspondentes aos solos hidromórficos. 
 
 

• Classe D - Utilização Agrícola Reduzida 
 

São solos com capacidade de uso baixa; limitações muito severas; riscos de erosão 
elevados a muito elevados; não suscetível de uso agrícola; severas a muito severas 
limitações para pastagens; exploração de matos e exploração floresta, podendo 
recomendar-se nalguns casos o uso de floresta de proteção ou recuperação.  
 
A quase totalidade dos traçados das linhas desenvolve-se nesta classe de uso. 
 
 

• Classe E – Não suscetíveis de uso agrícola 
 

São solos com capacidade de uso muito baixa; limitações muito severas; riscos de 
erosão muito elevados; não suscetível de uso agrícola; severas a muito severas 
limitações para pastagens; exploração de matos e exploração florestal, podendo 
recomendar-se nalguns casos uso exclusivamente de floresta de proteção ou 
recuperação.  
 
A área da subestação e parte da área do seu acesso e inicio da linha Alcochete - 
Fanhões abrangem esta classe de solos. 
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3.2 Uso do Solo 

3.2.1 Metodologia 

Neste ponto efetua-se a caracterização dos principais usos do solo ocorrentes na área 
em estudo. 
 
Para esta caracterização foi elaborada uma Carta de Uso do Solo / Habitats (FIG. IV. 9), 
baseada na cartografia de ocupação do solo do CNIG – Centro Nacional de Informação 
Geográfica e na interpretação de fotografia aérea recente. Esta base cartográfica foi 
seguidamente validada e/ou corrigida com base em levantamentos de campo. 
 
De seguida, procede-se à caracterização dos principais usos do solo ocorrentes, os quais 
foram agrupados segundo as seguintes classes e subclasses: 
 

Quadro IV. 1– Classes de uso do Solo Ocorrentes na Área de Estudo 

Classes Sub-Classe 

Uso Urbano 

Área Social 

Área Industrial (armazenagem) 

Espaço Canal (infraestruturas rodoviárias e de 
transporte de energia) 

Uso Agrícola  Regadio 

Uso Florestal 

Floresta de Proteção (montado)  

Matos 

Galeria Ripícola 

Plano de Água Plano de Água 

 
 
 
 
3.2.2 Caracterização dos Usos do Solo Ocorrentes na Área de Estudo 

Da análise da FIG. IV. 9, verifica-se que na área em estudo, o uso agrícola corresponde 
ao uso predominante, seguindo-se os matos e o montado.  
 
No local da subestação e acesso apenas ocorrem os matos. O acesso da subestação 
articula-se com um dos espaços canais existentes, correspondentes à EN118.  
 
No corredor das linhas surgem as áreas agrícolas, algum montado e ainda matos. 
 
De seguida, descrevem-se os usos presentes na área de estudo enquadrando de forma 
mais detalhada as diferentes componentes do projeto em avaliação. 
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 Uso Urbano  
 

Área Social 
 
As áreas sociais ocorrentes na área de estudo têm um carácter disperso e isolado, 
estando, no essencial, associadas a pequenos aglomerados (áreas de características 
rurbanas) ou assentos agrícolas (edificado das propriedades agrícolas). 
 
As áreas sociais mais representativas ocorrem na envolvente próxima à área de estudo, 
particularmente a norte, correspondente à povoação do Passil (Foto 1), localizada a norte 
da EN118 (Foto 1) e que é enquadrada pela Zona Industrial do Passil. No extremo 
nordeste da área de estudo e do corredor da Linha Alcochete – Fanhões, refere-se 
também o pequeno aglomerado de Rilvas, junto à EN4 (Foto 2).  
 

 

Foto 1 – Perspetiva da área social do Passil, a norte da área do projeto, e junto à EN118 

 

 

Foto 2 – Perspetiva do pequeno aglomerado de Rilvas, junto à EN4  
(na área de influência do corredor da linha Alcochete - Fanhões) 
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No interior da área de estudo apenas ocorre edificado habitacional isolado inserido nas 
propriedades agrícolas da zona, correspondendo uma destas situações à designada 
Quinta do Passil (Foto 3), que efetivamente se localiza no extremo sudoeste da área de 
estudo e não no local identificado na carta militar (norte). 
 

 

Foto 3 – Perspetiva da área social da Quinta do Passil (a sul da subestação e a sudoeste da 
linha Alcochete - Palmela) 

 
A outra situação de edificado isolado ocorre a norte do corredor da Linha Alcochete – 
Fanhões, correspondente ao edificado da propriedade agrícola que será atravessada 
pela maior extensão do traçado das duas linhas (propriedade de Sílvio Nascimento 
Gonçalves). 
 
 

Área Industrial / Armazenagem 
 
No que respeita às áreas industriais, releva-se a já referida Zona Industrial do Passil, 
para norte da EN4 e do local do projeto, que constitui uma área de grande dimensão 
ocupada com algumas unidades de logística e armazenamento já instaladas (Foto 4).  
 
Mais próximo do projeto identifica-se a sul, a fábrica da empresa Alirações - Rações para 
animais, S.A. (Foto 5).  

 

Foto 4 – Perspetiva da Zona Industrial do Passil (a norte da área de projeto) 
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Foto 5 – Perspetiva da área industrial da empresa Alirações (a sul da área de projeto) 

 
 

Espaço Canal 
 
Na área de estudo são vários os espaços canais presentes e que se associam à rede 
viária que aqui ocorre. Destaque para a Autoestrada A12 com desenvolvimento contíguo 
a outra via, a EN118 (entretanto desclassificada), e que se localizam a poente do local do 
projeto. 
 
A EN118 que contorna também por norte a área do projeto e onde se articula depois com 
a EN4, funcionará como via de acesso à subestação e a partir da qual se desenvolve o 
acesso local a construir (Foto 6). 
 

 

Foto 6 – Perspetiva da EN118, junto ao local de acesso à propriedade onde está previsto 
instalar-se a Subestação de Alcochete 
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Para além do espaço canal das infraestruturas rodoviárias, destaca-se também a 
presença de várias linhas elétricas, nomeadamente a Linha Palmela – Fanhões, a 
nascente da área de projeto, com uma orientação sul – norte e com a qual o presente 
projeto estabelecerá ligação. Para além desta linha, identificam-se mais 3 outras linhas, 
todas com desenvolvimento paralelo, à anteriormente referida (ver Foto 7). 
 
 
 

 Uso Agrícola  
 
Em relação às áreas agrícolas na área em estudo estas são representadas por culturas 
anuais de regadio. Estas áreas ocorrem ao longo dos dois corredores das linhas 
associadas à subestação, estando no essencial concentradas numa única propriedade 
onde estão instalados grandes pivot’s de rega, para a produção de hortícolas. Nesta área 
agrícola foram também já instaladas outras linhas elétricas, nomeadamente a Linha 
1043- LPA-PM1, visível na Foto 7, e as Linhas 1044-LPA-PM2 e 4007-LPM-FN (Linha 
Palmela – Fanhões, com a qual se articularão as linhas em estudo). 
 

     

Foto 7 –Perspetiva da área agrícola de regadio com os respetivos pivot’s para rega (vista 
para nascente identificando-se a Linha 1043-LPA-PM1). Área agrícola na baixa aluvionar 

junto à vala da Maré e Vala da Amieira 

 
 
 

 Uso Florestal 
 

Floresta de Proteção (Montado) 
 
Na área de estudo, individualiza-se uma mancha de montado correspondente ao Pinhal 
dos Catalares, que se localiza entre o local proposto para a subestação e a grande área 
agrícola de regadio, a nascente e onde se desenvolve o início dos dois corredores das 
linhas (Foto 8), bem como ainda no final da Linha Alcochete – Palmela, na ligação à 
Linha Palmela – Fanhões (Foto 9). 
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Foto 8 – Perspetiva do Montado (Pinhal dos Catalares) e na ligação da Linha Alcochete – 
Palmela à Linha Palmela – Fanhões 

 
 

Matos 
 
A área de implantação da subestação e seu acesso corresponde a uma zona de matos 
(Foto 9). Estes matos são aproveitados esporadicamente como pastos de rebanhos de 
ovinos, tendo algumas árvores e pequenos núcleos florestados junto aos seus limites. 
Neste local verifica-se também a ocorrência pontual de depósitos de materiais de aterro 
heterogéneos, representados, essencialmente, por areias, argilas e alguns materiais de 
alvenaria, e colonizados já por vegetação herbácea. 
 

 

Foto 9 – Perspetiva do local da subestação caracterizada pela ocorrência de Matos e 
depósitos de materiais. Pinhal dos Catelares ao fundo. 

 
 

Galeria ripícola 
 
Associada às linhas de água surgem troços de galeria ripícola nas suas margens, em 
geral pouco incipiente, como se verifica na envolvente à Vala da Maré, no extremo 
nascente da área de estudo (ver Foto 7 (direita)) e na Vala do Passil, a norte da área de 
projeto. 
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 Plano de Água 
 
O plano de água encontra-se representado pelas linhas de água que se desenvolvem na 
zona, a Vala do Passil, que se desenvolve na parte norte da área de estudo com uma 
direção sudoeste-noroeste. Esta linha de água não é atravessada pelo projeto. 
 
A Vala do Passil tem a montante do seu atravessamento pela A12, um represamento que 
criou uma pequena albufeira e que justificará a redução de caudal que se verifica a 
jusante. A cerca de 200 m a nascente, na área do Pinhal dos Catalares, está presente 
uma pequena linha de água tributária da Vala do Passil com cerca de 2 km de extensão e 
que será intercetada no vão entre os apoios 2 e 3 da Linha Alcochete – Fanhões. 
 
A outra linha de água corresponde à Ribeira do Vale dos Vinte e Um, no extremo 
nascente da área de estudo e que é atravessada pelo projeto, Linha Alcochete – Palmela, 
após o apoio 4. 
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4. CLIMA 

4.1 Metodologia 

Neste ponto realiza-se a caracterização climatológica da área em estudo, visando a 
descrição dos principais elementos do clima da zona. 
 
A metodologia adotada consistiu na: 
 

• Localização das estações meteorológicas existentes na região e seleção da mais 
representativa do local em estudo; 

• Recolha dos dados climatológicos de base; 

• Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos 
meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, humidade, insolação e 
evaporação, velocidade e direção do vento, e outros); 

• Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas 
particulares (ventos fortes, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros, geadas, 
trovoadas, etc.). 

 
 
Nesta caracterização foram utilizados os dados registados na Estação Climatológica do 
Lavradio, não só pela sua proximidade à área do projeto, como também, pela altitude 
similar a que se encontra a Subestação. 
 
 
 
 
4.2 Enquadramento Climático Regional 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações 
climatológicas permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da 
classificação climática de Köppen, que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e 
aos aspetos de revestimento vegetal da superfície do globo. 
 
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e 
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de 
precipitação e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta 
classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos 
de clima planetários. 
 
Segundo Köppen, a zona em estudo apresenta um clima de tipo Csa. Isto implica as 
seguintes características: 
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C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é 

inferior a 18 °C, mas superior a -3 °C, enquanto o mês mais quente apresenta 
valores superiores a 10º C; 

 
s Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do 

semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e 
inferior a 40 mm; 

 
a  Verão quente, a temperatura média do mês mais quente é superior a 22 °C. 
 
 
Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em 
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo 
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 
 
 
 
 
4.3 Caracterização Climática da Área de Estudo 

Para a caracterização climática da área em estudo atenderam-se aos dados climáticos 
registados na estação climatológica e udométrica do Lavradio e que reportam ao período 
1951 – 1980.  
 
Esta estação é a que se encontra mais próxima do local do projeto e tem como 
coordenadas de localização a latitude 38º 41’N e a longitude 9º 03’W, sendo a sua 
altitude de 6 metros. Esta estação localiza-se a sensivelmente 14 km a sudoeste da área 
do projeto. 
 
Para efeitos da caracterização climatológica da zona do projeto, consideraram-se os 
parâmetros temperatura do ar, precipitação, humidade, regime de ventos, nevoeiro e 
nebulosidade e trovoadas. 
 
 
 
 
4.3.1 Temperatura 

A temperatura média anual registada na Estação Climatológica do Lavradio é de 16,4 °C, 
sendo a temperatura média do mês mais frio de 10,9 °C, em janeiro, e a do mês mais 
quente de 22,6 °C, em agosto. Estes valores e a amplitude térmica média (11,7 °C) 
traduzem o carácter moderado do clima local. 
 
A temperatura média mínima do mês mais frio é 7,4 °C, no mês de dezembro, e a 
temperatura média máxima do mês mais quente é de 27,7 °C, em agosto. Os valores 
mínimos e máximos absolutos são de -0,6 °C e de 37,4 °C, em janeiro e julho, 
respetivamente. 
 
Anualmente, o número médio de dias com temperatura mínima inferior a 0,0 °C é de  
0,2 dias e com temperatura máxima superior a 25,0 °C é de 1,7 dias. 
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Na FIG. IV. 10 apresenta-se o gráfico termo-pluviométrico da Estação Climatológica do 
Lavradio no período entre 1951 e 1980. 
 

 
Fonte: INMG, 1991 

FIG. IV. 10 – Gráfico Termo-Pluviométrico 

 
 
 
 
4.3.2 Precipitação 

O valor de precipitação total anual registado na estação considerada (Lavradio) é de 
587,3 mm. A maior concentração de precipitação verifica-se no mês de janeiro  
(93,7 mm) e a mínima em agosto (4,9 mm). 
 
O valor máximo diário de precipitação foi de 68,3 mm, registado em dezembro. 
 
Assim, o clima da zona é pouco chuvoso, sendo este fenómeno mais incidente nos 
meses compreendidos entre outubro e fevereiro. 
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4.3.3 Humidade, insolação e evaporação 

A humidade relativa média do ar observada na estação climatológica considerada regista 
o seu mínimo diurno durante o período da tarde (às 18 h), uma vez que esta varia na 
razão inversa da temperatura. 
 
Assim, os valores médios da humidade relativa do ar são de 78% de manhã e 71% ao fim 
da tarde (respetivamente às 9 e 18 h). 
 
Na FIG. IV. 11 representa-se a variação anual da humidade relativa média do ar, 
observada na referida estação no período de 1951 a 1980. 
 

 
Fonte: INMG, 1991 

FIG. IV. 11 – Humidade Relativa do Ar 

 
 
No que diz respeito à insolação, a Estação Climatológica do Lavradio não apresenta 
registo dos valores deste parâmetro. No entanto, recorrendo à consulta do Atlas do 
Ambiente verifica-se que, na área em estudo, o valor médio anual de insolação está entre 
2900 e 3000 horas. 
 
Em relação à evaporação, constata-se que os valores mais elevados deste parâmetro 
coincidem com os períodos de temperaturas mais elevadas sendo os valores de 
evaporação mínimo mensal, máximo mensal e total anual de respetivamente, 51,1 mm 
(em dezembro), 154,9 mm (em agosto) e 1173,4 mm. 
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4.3.4 Nevoeiro, geada, granizo, saraiva e queda de neve 

Na zona em estudo a ocorrência de nevoeiros pode verificar-se durante todo o ano, com 
menor incidência durante o Verão. De acordo com os valores registados na Estação 
Climatológica do Lavradio, o número de dias de nevoeiro por ano é, em média, 26,7. 
 
Na FIG. IV. 12 apresenta-se a variação anual da ocorrência de nevoeiro, expresso em 
número de dias / mês, na Estação Climatológica de Pegões entre 1951 e 1980. 
 
 

 
Fonte: INMG, 1991 

FIG. IV. 12 – Número de Dias com Nevoeiro 

 
 
No que diz respeito à geada, verifica-se que ocorre em 7,1 dias ao longo do ano, 
concentrados nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e sem ocorrências nos 
restantes meses. 
 
O granizo e saraiva ocorrem em março e abril, sendo registados em média apenas em 
0,3 dias no ano.  
 
Na Estação do Lavradio, no período compreendido entre 1951 e 1980, não foi registada 
queda de neve. 
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4.3.5 Regime de ventos 

Os ventos dominantes, na Estação Climatológica do Lavradio são do quadrante noroeste 
(35,1%), seguindo-se em importância o quadrante sudoeste (15,1%). Em termos de 
velocidades médias, os registos mais elevados são de 15,2 km/h, correspondente ao 
quadrante sul. 
 
A média anual da frequência de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é 
inferior a 1 km/h) é de 6,3%, registando-se, por ano, 5,3 dias com ventos com velocidade 
igual ou superior a 36 km/h e 0,5 dias com ventos com velocidade igual ou superior a  
55 km/h. 
 
Na FIG. IV. 13 apresenta-se a rosa-dos-ventos relativa à Estação Climatológica do 
Lavradio, com indicação da frequência e velocidade média dos ventos. 
 

 
Fonte: INMG, 1991 

FIG. IV. 13– Frequência e Velocidade Média do Vento Para Cada Rumo 
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5. RECURSOS HÍDRICOS 

5.1 Metodologia 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da área em estudo foi 
efetuada com recurso às seguintes fontes de informação: 
 

• Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal 
Continental - IHCDCA (MHOP – DGRAH, 1981); 

• Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Tejo; 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 5 
(RH5) designado de PGBH do Tejo, disponibilizado através do site da APA 
(www.apambiente.pt); 

• Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), disponibilizado 
através do site do INAG (http://snirh.pt/); 

• Carta Militar de Portugal, folha n.º 432 (Montijo), na qual se localiza a área de 
estudo e a área de implantação da Subestação de Alcochete; 

• Estudo Geológico-Geotécnico elaborado para o projeto (Anexo 1.2); 

• Reconhecimento de campo no local de implantação do projeto. 

 
 
Para a abordagem dos usos atuais dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
para além da recolha bibliográfica nas fontes acima descritas, procedeu-se a uma recolha 
da informação proveniente de entidades públicas como a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimentos Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo (CCDR-LVT) e o município de Alcochete. A informação obtida foi 
complementada, sempre que possível, com os levantamentos de campo realizados. 
 
No presente descritor foi ainda efetuada a caracterização da qualidade das massas de 
água superficial e subterrânea na área de estudo. 
 
 
 
 
5.2 Recursos Hídricos Superficiais 

5.2.1 Enquadramento Hidrográfico 

De acordo com o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de 
Portugal, das sete regiões hidrográficas em que foi dividido o território de Portugal 
Continental, a área de estudo insere-se na Região Hidrográfica n.º 5 – Tejo, na Bacia 
Hidrográfica do rio Tejo, na parte terminal que engloba o seu estuário (FIG. IV. 14).  
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A bacia hidrográfica do rio Tejo, de forma alongada, ocupa, entre os rios peninsulares, o 
primeiro lugar em área e o terceiro em extensão do seu curso principal. A orientação 
geral da bacia em Portugal segue aproximadamente a do Tejo em Espanha, infletindo a 
meio do território nacional para sudoeste, desenvolvendo-se então numa extensa planície 
fluvial, onde se insere a área de estudo. 
 
De acordo com o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica Tejo, o local do projeto integra-
se na massa de água (MA) PT05TEJ1121 – Subafluente do Rio Tejo. 
 
A MA Subafluente do Rio Tejo pertence à sub-bacia Estuário e localiza-se na margem 
esquerda do Rio Tejo (FIG. IV. 15). No Quadro IV. 2 apresentam-se as características da 
MA Subafluente do Rio Tejo. 
 

Quadro IV. 2 – Caraterização da MA PT05TEJ1121 – Subafluente do Rio Tejo 

Código Nome Região 
Hidrográfica 

Bacia 
Hidrográfica Margem Sub-bacia 

Hidrográfica 

PT05TEJ1121 
Subafluente 
do Rio Tejo 

RH5 Rio Tejo 
Esquerda 
do rio Tejo 

Estuário 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

 
 
Conforme a FIG. IV. 14, verifica-se que na área de estudo e envolvente próxima ocorrem 
três cursos de água classificados no Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos 
Cursos de Água de Portugal: Vala ou Ribeira do Passil, que se desenvolve a norte, a 
Ribeira do Vale dos Vinte e Um, que se desenvolve a nascente e a Vala da Amieira, que 
se encontra um pouco mais distante, a nascente da Ribeira do Vale dos Vinte e Um.  
 
A Vala do Passil e a Ribeira do Vale dos Vinte e Um constituem afluentes da Vala da 
Amieira que por sua vez é afluente direto da margem esquerda do rio Tejo (Quadro IV. 3). 
 

Quadro IV. 3 – Características e Classificação Decimal das Principais Linhas de Água 
Ocorrentes na Região do Projeto 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de Água e 
Afluentes 

Classificação 
Decimal 

Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km2) 

Comprimento 
do Curso de 
Água (km) 

Rio Tejo 

Vala da Amieira 301 19 450,5 31,0 

Vala do Passil 301 19 03 12,1 6,7 

Ribeira do Vale dos 
Vinte e Um 

301 19 05 121,5 18,0 

Fonte: Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal, 1981 
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FIG. IV. 14 – Enquadramento Hidrográfico da Área de Estudo 
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Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

FIG. IV. 15 – Localização do Projeto na MA Superficial - PT05TEJ1121 – Subafluente do Rio Tejo 
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A Vala do Passil inicia-se no Alto do Estanqueiro e desenvolve-se a cerca de 150 a  
200 metros a norte da área da subestação, percorrendo um vale assimétrico de fundo 
plano, não sendo intercetada pelo projeto. 
 
A Ribeira do Vale dos Vinte e Um é intercetada no vão da Linha Alcochete – Palmela, 
entre os apoios 5 e 6 e pela Linha Palmela – Fanhões existente, no troço a desativar 
entre os apoios 37 e 38.  
 
A Vala da Amieira localizada, por sua vez, a nascente da Ribeira do Vale dos Vinte e Um, 
não é intercetada pelo projeto.  
 
De acordo com os elementos de projeto a via de acesso à subestação transpõe ainda, ao 
km 0+225, um pequeno talvegue de escoamento temporário, afluente da Vala do Passil. 
 
A cerca de 200 metros para nascente da subestação, na área do Pinhal dos Catalares, 
desenvolve-se também um afluente da Vala do Passil, não classificado no Índice 
Hidrográfico, intercetado no vão das Linhas Alcochete – Fanhões e Alcochete - Palmela, 
entre os apoios 2 e 3.  
 
Paralelo a este afluente e mais para nascente, desenvolvem-se de seguida mais uma 
linha de água, sem classificação decimal que foi identificada no terreno como Vala da 
Maré, intercetada no vão da Linha Alcochete – Palmela entre os apoios 5 e 6 e pela Linha 
Palmela – Fanhões existente, no troço a desativar entre os apoios 39 e 40.  
 
 
 
5.2.2 Regime Hidrológico 

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função das suas 
características fisiográficas e geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, densidade 
da rede de drenagem, tipo de solo, entre outras), bem como do tipo de ocupação do solo 
e, necessariamente do regime de precipitação. Deste modo, as características 
fisiográficas e de ocupação do solo de uma bacia hidrográfica possuem um importante 
papel nos processos do ciclo hidrológico, e na resposta ao regime pluviométrico, 
influenciando, entre outros, a infiltração, a evapotranspiração e o escoamento superficial 
e sub-superficial. 
 
Por outro lado, o regime de caudais de um rio reflete as variações da pluviosidade, quer 
em termos do seu total anual, quer das suas variações intra-anuais. Os rios da RH5 têm 
um regime marcado por uma acentuada irregularidade. 
 
Durante o período Outono-Inverno, quando a região é sujeita a precipitação mais intensa, 
o caudal nos rios aumenta, verificando-se, por vezes, a ocorrência de cheias mais ou 
menos importantes. No Verão, as precipitações menores e o aumento da evaporação, 
conduzem a uma ausência de escoamento nesta altura do ano, formando cursos de água 
intermitentes. 
 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. 2 – Relatório Síntese – Capitulo IV Setembro 2015 

Rev.01 

IV-42

 
 
De acordo com o estudo hidrológico apresentado no PGBH-Tejo, o escoamento médio 
anual registado na sub-bacia Estuário é de 126 mm, para uma precipitação ponderada de 
637 mm e para uma área drenada de 1 127 km2 (Quadro IV. 4). 
 

Quadro IV. 4 – Características de Escoamento em Regime Natural na Sub-bacia do Estuário 

Sub-bacia Área (km2) Precipitação 
Ponderada (mm) 

Escoamento 
Médio Anual (mm) 

Estuário 1 227 637 126 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

 
 
 
Na FIG. IV. 16 apresenta-se o escoamento médio em ano seco, médio e húmido em 
regime natural, para a Bacia Hidrográfica do Tejo, verifica-se que as variações são 
significativas, sendo a sub-bacia do Estuário caracterizada por um regime de escoamento 
muito variável influenciado sobretudo pela precipitação que se faz sentir ao longo do ano 
hidrológico. 
 
De acordo com o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, a estação hidrométrica 
com valores de escoamento mensal representativa da sub-bacia do Estuário é a Ponte de 
Santo Estêvão (20E/02). A utilização desta estação hidrométrica justifica-se pela 
existência de uma série de dados disponíveis com um mínimo de dez anos completos. 
 
No EIA do Estudo Prévio dos Acessos Rodoviários ao Novo Aeroporto de Lisboa 
(ECOSSISTEMA, 2009) são apresentadas estimativas de escoamentos e caudais na 
Vala do Passil, numa secção localizada 200 m a norte da área de implantação da 
subestação de Alcochete. De acordo com estas estimativas o escoamento médio na Vala 
do Passil é de 90 dam3 no semestre seco (abril a setembro) e de 640 dam3 no semestre 
húmido (outubro a março). 
 
De acordo com o mesmo estudo, na mesma secção o caudal de máxima cheia com um 
período de retorno de 100 anos é de cerca de 25 m3/s. Nestas condições o limite da área 
inundável associada à cheia da Vala do Passil não atinge o local de implantação da 
subestação nem a via de acesso projetada, situando-se a mais de 100 m a norte. 
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Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

FIG. IV. 16 – Escoamento Médio em Regime Natural para Ano Seco, Médio e Húmido 
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5.2.2.1 Situações Hidrológicas Extremas 

A inventariação das marcas de cheia presente na RH5, relativas aos principais eventos 
históricos, bem como as respetivas cotas de inundação e o cálculo dos caudais de cheia, 
permitiu o mapeamento das zonas de risco de inundação na RH5 (FIG. IV. 17). 
 
 

 
Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

FIG. IV. 17 – Troços Críticos de Cheia – Áreas Inundáveis 

 
 
Pela observação da FIG. IV. 17, constata-te que a Subestação de Alcochete e Linhas 
Associadas não se localiza em nenhum dos troços críticos de cheia da RH5. 
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Relativamente os fenómenos extremos designados de Seca, este são definidos como 
sendo uma ausência prolongada ou deficit significativo de precipitação persistentemente 
inferior à média que provoca uma diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos e 
uma redução na capacidade de suporte dos ecossistemas. 
 
No que respeita às secas na RH5, os períodos de seca mais severos ocorreram de 
dezembro de 1943 a maio de 1946, de outubro de 1991 a novembro de 1993 e de 
fevereiro de 1980 a fevereiro de 1982. 
 
A seca de 1944/1945 foi a mais severa tendo uma área considerável da região estado em 
seca severa e/ou extrema durante 15 meses. Foi também a segunda seca mais longa, 
com uma duração de 29 meses. 
 
A seca mais longa, iniciada em fevereiro de 1973, teve uma duração de 46 meses. Foi 
também a seca que demorou mais tempo a estabelecer-se, 22 meses, o que quer dizer 
que o SPI regional, agregado para a bacia, só atingiu pela primeira vez a categoria de 
seca moderada após 22 meses de permanência em seca ligeira. 
 
A seca com maior extensão espacial foi também a seca mais severa (dezembro de 1943 
a maio de 1946) com mais de 50% da área da bacia em seca severa ou extrema durante 
10 meses. 
 
Mais recentemente, a comummente denominada “seca de 2005”, foi, em vários locais, 
mais intensa do que todas as secas registadas no período de 1940 a 1999. Com efeito, a 
análise realizada de severidade da seca, para o período de dezembro de 2002 a 
Setembro de 2006 (46 meses), revela que durante 12 meses, mais de 40% da região 
hidrográfica esteve em seca extrema e durante 17 meses mais de 40% da região 
hidrográfica esteve em seca moderada, severa ou extrema. 
 
 
 
 
5.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

5.3.1 Enquadramento Hidrogeológico Regional 

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, a área de estudo da 
Subestação de Alcochete localiza-se na massa de água (MA) T3 - Bacia Tejo-Sado / 
Margem Esquerda (Quadro IV. 5). 
 

Quadro IV. 5 - Caraterização da MA T3 – Bacia Tejo-Sado / Margem Esquerda 

Código Nome 
Região 

Hidrográfica 
Unidade 

Hidrogeológica 
Meio 

Hidrogeológico 
Área Total 

(km2) 

T3 

Bacia Tejo-
Sado / 

Margem 
Esquerda 

RH5 
Bacia Tejo-

Sado 
Poroso 6875,44 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 
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No referente às características hidrogeológicas, a área de estudo pertence à unidade 
hidrogeológica e morfoestrutural da Bacia Tejo-Sado e insere-se no sistema aquífero do 
da Bacia Tejo-Sado / Margem Esquerda (Almeida et al., 2000), abrangendo a bacia 
hidrográfica do Tejo, com uma área total de 6875,44 km², conforme se pode observar na 
FIG. IV. 18. 
 
A MA T3 (Bacia Terciária do Tejo-Sado / Margem Esquerda) constitui uma depressão 
alongada na direção nordeste / sudoeste que é marginada a oeste e a norte pelas 
formações mesozoicas da Orla Ocidental, a nordeste e a este pelo Substrato hercínico e 
a sul comunica com o Atlântico na Península de Setúbal. 
 
O fluxo natural desta massa de água tem uma componente vertical entre as várias 
unidades aquíferas, que é porém subordinada à circulação horizontal, de orientação 
global em direção ao rio Tejo (por fluxo ascendente através das aluviões do Tejo), ao 
estuário do Tejo, ao estuário do Sado ou ao oceano Atlântico (Simões, 1998).  
 
A exploração do sistema aquífero alterou o sentido do fluxo em muitas áreas da bacia, 
tendo por vezes ocorrido a sua completa inversão, como na parte central da bacia, onde 
o potencial hidráulico no sistema aluvionar é atualmente superior ao potencial hidráulico 
na parte superior do sistema aquífero da Margem Esquerda, ocorrendo fluxo não em 
sentido ascendente, mas descendente (Lopo Mendonça, 2010). Por vezes a sobre-
exploração origina contudo fluxos ascendentes, como ocorre na região da Margueira 
(Almada). 
 
Este sistema aquífero é formado por várias camadas porosas, em geral, confinadas ou 
semi-confinadas. São frequentes as variações laterais e verticais nas fácies litológicas, 
responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas. A passagem 
das formações continentais miocénicas para as marinhas é gradual. 
 
Desta complexidade litológica e estrutural, resulta um conjunto alternantes de camadas 
aquíferas separadas por outras de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos ou 
aquiclusos), nalguns locais com predomínio de uma ou outra classe de formações 
hidrogeológicas. 
 

Quadro IV. 6 – Formações Aquíferas, Estratigrafia e Litologia da MA Subterrânea T3 

MA 
Formações 
Aquíferas 

Dominantes 
Estratigrafia Litologia 

Bacia do Tejo-
Sado/Margem 
Esquerda 

Pliocénico; Arenitos 
de Ota, Série calco-

gresosa marinha 
(Miocénico) 

Pliocénico 
Areias, com intercalações lenticulares de 
argilas, com espessura muito variável. 

Miocénico 

Arenitos de Ota: arenitos com algumas 
intercalações de argilas. 

Série calco-gresosa marinha: arenitos 
calcários, margas, com espessura 
superior a 450 m. 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 
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Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

FIG. IV. 18 – Localização da Subestação de Alcochete na MA Subterrânea – T3 - Bacia Tejo-Sado / Margem Esquerda 
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No que respeita à caracterização hidrogeológica da massa de água T3, no Quadro IV. 7 
apresenta-se uma síntese da caracterização da transmissividade, com os dados de 
Almeida et al. (2000) e de Oliveira et al. (2001). 
 

Quadro IV. 7 – Caracterização da Transmissividade da MA Subterrânea 

MA 
Formações 
Aquíferas 

Dominantes 

Transmissividade (m2/dia) 

Mediana Mínimo Máximo N.º 
Determinações 

Bacia do Tejo-
Sado/Margem 
Esquerda 

Pliocénico --- 19 
(1)

 3000 
(1)

 150 

Arenitos da Ota --- 3 
(1)

 1500 
(1)

 178 

Série calcogresosa 
marinha 

--- 29 
(1)

 4100 
(1)

 103 

Fonte: Almeida et al., 2000; Oliveira et al., 2001 in PGRH-Tejo, Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Rio 
Tejo (2012). 
(1) estimada com base no caudal específico 

 
 
No Quadro IV. 8 apresenta-se a caracterização da produtividade da MA subterrânea T3, 
utilizando o caudal de exploração das captações de água subterrânea. 
 

Quadro IV. 8 – Caracterização da Produtividade da MA Subterrânea T3 

MA 
Formações 
Aquíferas 

Dominantes 

Produtividade (l/s) 

Mediana Mínimo Máximo N.º 
Determinações Classe 

Bacia do Tejo-
Sado/Margem 
Esquerda 

Pliocénico 15,5 0,08 66,6 124 Alta 

Arenitos da Ota 9,7 0,5 90 134 Alta 

Série calcogresosa 
marinha 

35 4,1 110 67 Alta 

Fonte: Almeida et al., 2000; Oliveira et al., 2001 in PGRH-Tejo, Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Rio 
Tejo (2012). 

 
 
Tendo em vista uma classificação dos sistemas hidrogeológicos em três classes da 
produtividade, adotaram-se os seguintes intervalos: 
 

• Produtividade alta: mediana ≥ 6 l/s; 

• Produtividade média: mediana ≥ 1 l/s e < 6 l/s; 

• Produtividade baixa: mediana < 1 l/s. 
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A produtividade da MA T3 é considerada como Alta uma vez que o valor mediano é 
superior a 6 l/s. 
 
No Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, a avaliação das disponibilidades foi 
efetuada a partir da análise da tendência de evolução dos níveis piezométricos e da 
avaliação da recarga natural. 
 

Quadro IV. 9 – Análise da Tendência de Evolução dos Níveis Piezométricos na MA 
Subterrânea T3 

MA 

N.º Estações 

Avaliação Final Sem 
valores 

Suficientes 

Sem 
tendência 
de descida 

Com 
tendência de 

descida 
N.º Total 

Bacia do Tejo-
Sado/Margem 
Esquerda 

32 34 9 75 
Com tendência de 

descida 

Fonte: PGRH-Tejo, Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Rio Tejo (2012). 

 
 
No que se refere à análise da tendência de evolução dos níveis piezométricos, através do 
Quadro IV. 9 conclui-se que a MA T3 apresenta tendência de descida dos mesmos. De 
referir que para a avaliação de tendências, foi considerado como valor crítico a tendência 
de descida de 100 mm/ano (0,274 mm/dia). 
 
Relativamente à avaliação da recarga natural, no Quadro IV. 10 apresenta-se a série 
temporal analisada e o valor final de recarga anual média obtido e o respetivo valor de 
precipitação anual média registado para a MA em questão. Verifica-se que o valor de 
recarga anual média (1006 hm³ por ano) é elevado. 
 

Quadro IV. 10 – Recarga da MA Subterrânea T3 

MA 

Período Analisado 
Precipitação 

(mm/ano) 

Recarga 

Série N.º 
Anos (mm/ano) (hm3/ano) Precipitação 

(%) 

Bacia do Tejo-
Sado/Margem 
Esquerda 

10/1980 – 
9/2009 

29 642 167 1005,91 26 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

 
 
De acordo com Almeida et al., provavelmente os aluviões do Tejo são áreas de descarga 
do sistema aquífero da margem esquerda da Bacia do Tejo-Sado, pois existia 
artesianismo repuxante em muitas regiões do Vale do Tejo antes da entrada em 
exploração, mais ou menos intensiva daqueles sistemas. 
 
Sendo o Tejo o eixo drenante principal da bacia é possível que constitua uma divisória 
hidráulica, justificando-se assim, a separação entre sistemas aquíferos da margem direita 
e da margem esquerda. 
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5.3.2 Caracterização Hidrogeológica Local 

De acordo com o Estudo Geológico-Geotécnico do projeto apresentado no Anexo 1.1.2 
(TETRAPLANO, 2015), o Sistema Aquífero da Bacia Tejo- Sado - Margem Esquerda é 
formado por várias camadas porosas, em geral confinadas ou semiconfinadas, existindo 
variações laterais e verticais na fácies litológicas, que originam alterações significativas 
nas condições hidrogeológicas.  
 
Desta complexidade litológica e estrutural, resulta uma alternância de camadas aquíferas, 
separadas por outras de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e aquiclusos), 
nalguns locais com predomínio de uma ou outra classe de formações hidrogeológicas. 
 
O complexo pliocénico corresponde a sedimentos de origem fluvial que constituem uma 
espessa série, constituído por areias, com intercalações lenticulares de argilas. Este 
complexo possui condições hidrogeológicas variáveis, conforme a situação geográfica, a 
natureza litológica das formações e a espessura das camadas, ocorrendo algumas 
variações laterais e verticais da permeabilidade. 
 
No conjunto, este sistema hidrogeológico é constituído por um aquífero superior livre, 
sujeito a variações sazonais, instalado nas camadas arenosas do topo do Pliocénico e 
nos depósitos detríticos mais recentes, sobrejacente a um aquífero confinado, 
multicamada, que tem por suporte as camadas da base do Pliocénico e as camadas 
areníticas, calco-areníticas e margosas do Miocénico médio a superior. Este sistema 
desenvolve-se em terrenos de idade Terciária e Quaternária, mais precisamente do 
Pliocénico, sendo constituídos por areias, argilas e lodos (FIG. IV. 19). 
 

 

FIG. IV. 19 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado 
(Margem Esquerda) 

(Fonte: Estudo Geológico-Geotécnico do projeto (TETRAPLANO, 2015) 
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De um modo geral, o grau de permeabilidade que caracteriza este complexo pliocénico, 
aliado a uma topografia suave, favorece a infiltração em detrimento da escorrência 
superficial. Este facto é comprovado pela baixa densidade de drenagem e pelo carácter 
temporário de algumas linhas de água ocorrentes na região, sendo que a alimentação 
deste aquífero é efetuada diretamente por infiltração a partir da superfície. 
 
Durante a realização dos trabalhos de prospeção realizados em 2015, no âmbito do 
Estudo Geológico e Geotécnico do presente projeto, foi detetada a presença de nível de 
água em todos os furos de sondagem efetuados, variando de um modo geral entre 4,6 e 
9,5 m de profundidade.  
 
No Quadro IV. 11 apresentam-se as características das sondagens efetuadas na área de 
projeto e o nível de água encontrado. A sua localização apresenta-se na figura seguinte. 
 

Quadro IV. 11 – Características das Sondagens Efetuadas 

Sondagem 

(Sx) 

Furação a trado 

(m) 

Ensaios SPT 

(un) 

Nível de Água 

(m) 

SC1 10,90 7 6,50 

SC2 10,58 7 4,60
(1)

 

S1 10,50 7 8,50 

S2 9,00 6 9,00 

S3 9,00 6 8,50 

S4 9,00 6 6,45 

S5 10,50 7 8,50 

S6 10,50 7 8,00 

S7 10,50 7 9,50 

S8 9,00 6 7,95 

TOTAL 31,50 21 --- 

FONTE: Estudo Geológico-Geotécnico da Tetraplano (2015) 
(1) - O nível de água detetado refere-se à leitura efetuada no final da furação no furo se sondagem, podendo não 
corresponder ao nível de água local, devido à água utilizada durante o processo de furação. 
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FONTE: Estudo Geológico-Geotécnico da Tetraplano (2015) 

FIG. IV. 20 – Localização dos trabalhos de prospeção geológico-geotécnica 

 
 
 
5.3.2.1 Vulnerabilidade à Poluição 

Na determinação dos riscos de poluição acidental associados às águas subterrâneas, o 
mais usual é analisar-se o risco associado à probabilidade de ocorrência de um episódio 
de poluição. O risco de poluição é obtido cruzando a informação da localização das 
infraestruturas que oferecem um determinado potencial de poluição com a 
vulnerabilidade à poluição do meio nas zonas onde se situam essas infraestruturas. 
Assim, a magnitude do perigo e do tipo de impactes expectáveis resultam das 
características físico-químicas dos elementos libertados, da vulnerabilidade do meio e da 
distância ao alvo que se pretende proteger (e.g. captação para abastecimento público). 
 
O risco de poluição depende não só da vulnerabilidade mas também da existência de 
cargas poluentes significativas que possam entrar no ambiente subterrâneo. O meio pode 
atenuar a concentração do poluente, reduzindo-a a um valor aceitável. Assim, é possível 
ter uma situação de risco baixo se, apesar de a carga poluente ser elevada, a 
vulnerabilidade do meio for reduzida. Pode também existir uma situação de baixo risco, 
se, independentemente da vulnerabilidade (mesmo que seja elevada), a carga poluente 
for reduzida. Um meio de vulnerabilidade elevada e sujeito a uma carga poluente elevada 
confere uma situação de risco elevado.  
 
Segundo os dados constantes do PGBH do Tejo as atividades ou ocupações do solo 
onde se admite que hipotéticos acidentes poderão causar episódios de poluição 
suscetíveis de contaminar, não só os meios hídricos superficiais, mas também as MA 
subterrâneas, são as seguintes: 
 

• Aterros sanitários mal isolados, lixeiras e fossas sépticas. Solos contaminados; 

• Áreas industriais abandonadas, contendo substâncias perigosas; 

• Áreas mineiras contendo substâncias perigosas ou radioativas; 
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• Indústrias abrangidas pelos regulamentos PRTR (registo de emissões e 
transferências de poluentes) e IPPC (regime de prevenção e controlo integrado 
da poluição); 

• Pecuárias intensivas (explorações suinícolas e bovinas); 

• Lagares e matadouros com processos de rejeição não adequados. 

 
Os locais particularmente sensíveis à poluição acidental, são os seguintes: 
 

• Áreas de implantação de captações de água subterrânea para abastecimento 
público, quer tenham ou não os respetivos perímetros de proteção já 
delimitados; 

• Áreas Sensíveis, de acordo com as definições adotadas pelos diplomas legais; 

• Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro (parques nacionais, reservas naturais, 
parques naturais, monumentos naturais, paisagens protegidas e sítios de 
interesse biológico); 

• Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho (reservas marinhas e parques marinhos). 

 
Verifica-se assim que o projeto não se localiza em locais sensíveis á poluição acidental, 
nem o mesmo pelas suas características, se enquadra nas situações definidas como de 
risco poluição acidental. 
 
 
 
 
5.4 Usos da Água  

De acordo com a informação constante no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 
Tejo, os principais usos de água superficial ocorrentes na sub-bacia Estuário 
correspondem à extração de água para uso industrial e uso agrícola. 
 
No Quadro IV. 12 apresentam-se os volumes de água captada, num ano hidrológico 
médio, para os vários usos supra referidos, para a bacia hidrográfica do rio Tejo e para a 
sub-bacia Estuário, onde se insere o projeto em estudo. 
 

Quadro IV. 12 – Extrações Anuais de Água Superficial 

Extrações Anuais (hm3/ano) 

Usos da Água Tipo de Captação Bacia do Tejo Sub-Bacia Estuário 

Urbano Captação Superficial 247,93 --- 

Indústria Captação Superficial 179,27 169,42 

Agricultura Captação Superficial 301,65 0,60 

Total 728,85 170,02 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 
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As extrações de água superficial na sub-bacia Estuário são maioritariamente com a 
finalidade de abastecimento industrial. 
 
Também de acordo com a informação constante no Plano de Gestão da Bacia 
Hidrográfica do Tejo, os principais usos de água subterrânea ocorrentes no aquífero 
Bacia Tejo-Sado / Margem Esquerda (T3) correspondem à extração de água para 
abastecimento urbano, industrias, agricultura, pecuária, turismo e ainda outras. 
 
No Quadro IV. 13 apresentam-se os volumes de água captada por uso, num ano 
hidrológico médio, na MA T3, onde se insere o projeto em estudo. De onde se conclui 
que, à semelhança da água superficial, a água subterrânea extraída é maioritariamente 
utilizado no abastecimento urbano, sendo seguida de perto pelo abastecimento industrial 
e agrícola.   
 

Quadro IV. 13 – Extrações Anuais de Água Subterrânea 

Extrações Anuais 
(hm3/ano) 

Usos da Água Tipo de Captação MA O20 

Abastecimento Urbano Captação Subterrânea 81,3 

Indústria Captação Subterrânea 73,7 

Agricultura Captação Subterrânea 61,3 

Pecuária Captação Subterrânea 0,4 

Turismo Captação Subterrânea 0,0 

Outras Captação Subterrânea 13,8 

Total 230,4 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

 
 
 
De acordo com o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, o nível de atendimento 
de abastecimento público na sub-bacia Estuário é da ordem dos 96%, o que constitui um 
valor bastante elevado. 
 
Mais localmente, e a nível do concelho de Alcochete, o nível de atendimento de 
abastecimento público em 2009 é da ordem dos 85% (Anuário Estatístico da Região de 
Lisboa (2011), INE). 
 
De acordo com a informação analisada, conjuntamente com a informação cedida pelas 
entidades competentes (APA, ARH-Tejo e Câmara Municipal de Alcochete), na área de 
estudo há registo de duas captações de água subterrânea privada (Quadro IV. 14), sendo 
de referir que estas captações encontram-se fora da área de projeto. 
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Quadro IV. 14 – Inventário das Captações de Água Subterrânea Privadas 

Tipo de Captação N.º Licença  Finalidade Distância à Área de Projeto 

Furo 79/287-99 Rega, Indústria ≅ 280 m 

Furo 79/195-98 Rega ≅ 380 m 

Fonte: APA (2014) 

 
 
 
 
5.5 Identificação das Pressões 

No Quadro IV. 15 são identificadas as fontes de poluição tópica identificadas na sub-
bacia Estuário. 
 

Quadro IV. 15 – Cargas Poluentes na Sub-bacia Estuário 

Fonte CQO 
(ton/ano) 

CBO5 
(ton/ano) 

SST 
(ton/ano) 

NTotal 
(ton/ano) 

PTotal 

(ton/ano) 

Urbana 48 921 26 362 22 141 7 109 2 204 

Indústria 5 252 2 721 2 056 283 15 

Pecuária 2 801 1 120 1 867 273 91 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 
Urbana – ETAR urbanas, fossas séticas coletivas, descarga de coletores de águas residuais 
urbanas. 

 
 
De acordo com o Quadro IV. 15, a principal fonte de poluição na sub-bacia Estuário é de 
origem urbana. 
 
A poluição de origem urbana resulta da descarga de águas residuais domésticas nos 
meios recetores sujeitas a níveis de tratamento insuficientes, porque de acordo com o 
PGBH-Tejo, na sub-bacia Estuário, existem cinco descargas de águas residuais em meio 
recetor sem tratamento prévio associadas a cargas poluentes. 
 
De acordo com o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, os níveis de 
atendimento de drenagem de águas residuais urbanas e de tratamento de águas 
residuais na sub-bacia Estuário são da ordem dos 78% e 69%, respetivamente. 
 
Mais localmente, e a nível do concelho de Alcochete no Quadro IV. 16 apresentam-se os 
dados relativos aos índices de atendimento da população servida por sistemas público de 
drenagem e tratamento de águas residuais, no ano de 2009. 
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Quadro IV. 16 – Índices de Atendimento de População Servida por Sistema Público de 
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais Domésticas 

Concelho 

Índice de Atendimento 

Sistema Público de Drenagem 
de Águas Residuais (%) 

Sistema Público de 
Tratamento de Águas 

Residuais (%) 

Alcochete 76 62 

Fonte: Anuário Estatístico da Região de Lisboa (2011), INE. 

 
 
Tendo em conta os índices de atendimento apresentados no Quadro IV. 16, verifica-se 
que no concelho de Alcochete existe ainda uma parte significativa da população que não 
se encontra servida por sistema público de drenagem de águas residuais, sendo que, 
nestes casos, os efluentes produzidos são armazenados em fossas sépticas e 
posteriormente recolhidos por entidades licenciadas. 
 
 
 
 
5.6 Estado das Massas de Água 

5.6.1 Disposições Legais 

A Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva n.º 2000/60/CE, de 23 de outubro, transposta 
para a ordem jurídica portuguesa pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), 
e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, constitui um marco de atuação 
comunitária no âmbito da política da água, que permite colmatar as lacunas existentes na 
legislação comunitária atual, baseada na definição da qualidade da água em função dos 
seus usos. 
 
A DQA cria um sistema uniforme, que permite a adaptação de objetivos gerais de 
qualidade às condições ambientais específicas de cada região hidrográfica, surgindo o 
conceito de estado das massas de água superficiais que expressa o estado global de 
uma massa de água, em função do pior dos dois estados, ecológico ou químico, dessas 
águas. 
 
O art.º 4.º da DQA estabelece que, todos os Estados-Membros protegerão, melhorarão e 
recuperarão todas as massas de água, com o objetivo de alcançar o bom estado 
ecológico e químico até ao ano de 2015. 
 
A DQA obriga ainda a aplicação de medidas para a redução gradual da poluição 
provocada por substâncias prioritárias (Diretiva n.º 2008/105/CE, de 16 de dezembro) e 
suprimir as emissões, descargas e perdas de substâncias perigosas prioritárias, bem 
como assegurar os objetivos que justificaram a criação das zonas protegidas (Anexo IV 
da DQA), observando-se integralmente as disposições legais estabelecidas com essa 
finalidade e que garantem o controlo da poluição. 
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5.6.2 Critérios de Avaliação 

O sistema de classificação das MA superficiais baseia-se no conceito de “estado de 
uma massa de água”, expresso numa escala de cinco classes: Excelente, Bom, 
Razoável, Medíocre e Mau. Este resulta da conjugação dos resultados obtidos para o 
estado ecológico e para o estado químico dessa massa de água, sendo adotada a 
classe correspondente àquele que indica pior qualidade. 
 
O estado ecológico traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas 
aquáticos associados às águas de superfície, e é definido com base no desvio 
relativamente às condições de referência, ou seja, relativamente às condições existentes 
em MA pertencentes ao mesmo tipo e que evidenciam ausência de pressões 
antropogénicas significativas. 
 
A definição do estado ecológico a atribuir é efetuada com base na análise da informação 
relativa a um conjunto de elementos de qualidade, nomeadamente, biológicos, químicos, 
físico-químicos e hidromorfológicos, sendo atribuída a classificação correspondente ao 
pior estado indicado por esses mesmos indicadores. 
 
O estado químico reflete a presença de substâncias químicas nos ecossistemas 
aquáticos que em condições naturais não estariam presentes ou estariam presentes em 
concentrações reduzidas. 
 
Para as MA subterrâneas, a avaliação do estado engloba a avaliação do estado 
quantitativo e do estado químico das MA. A obtenção da classificação “estado bom” 
para as águas subterrâneas requer que se verifique um conjunto de condições através da 
realização de uma série de testes de classificação, aplicáveis na avaliação do estado 
quantitativo e do estado químico. 
 
O estado químico de uma MA subterrânea é dado pela pior classificação dos testes 
químicos relevantes para os elementos em risco. O estado quantitativo é dado pela pior 
classificação dos testes quantitativos relevantes. Se qualquer um dos testes dá o 
resultado “medíocre”, a MA subterrânea é globalmente classificada com o “estado 
medíocre”. Todos os testes relevantes devem ser feitos para cada MA subterrânea e esta 
avaliação não deve parar assim que o primeiro teste dê resultado “medíocre”. 
 
 
 
5.6.3 Avaliação do Estado da Massa de Água Superficial 

Através do Mapa Interativo disponibilizado no âmbito do PGBH Tejo no site da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), foi possível classificar o Estado Ecológico da massa de 
água PT05TEJ1121 – Subafluente do Rio Tejo como Mau e o Estado Químico como 
Bom. 
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5.6.4 Avaliação do Estado da Massa de Água Subterrânea 

A avaliação dos Estados Quantitativo e Químico da MA T3 foi realizada com base nos 
resultados obtidos num conjunto de testes relevantes para a sua definição, tendo-se 
concluído que o Estado Quantitativo são Bons (Quadro IV. 17 e Quadro IV. 18, 
respetivamente). 
 

Quadro IV. 17 – Avaliação do Estado Quantitativo da MA T3 

MA 

Testes 

Estado 
quantitativo 

Balanço 
Hídrico 

Subterrâneo 

Escoamento 
Superficial 

Avaliação dos Ecossistemas 
Terrestres Dependentes das 

Águas Subterrâneas (ETDAS) 

Intrusão 
Salina 

Bacia Tejo-Sado 
/ Margem 
Esquerda 

Bom Sem dados Não aplicável Bom Bom 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

 
 

Quadro IV. 18 – Avaliação do Estado Químico da MA T3 

MA 

Testes 

Estado 
Químico 

Avaliação 
Global do 

Estado 
Químico 

Diminuição da 
Qualidade 

Química ou 
Ecológica das 

MA 
Superficiais 

Avaliação dos 
Ecossistemas Terrestres 
dependentes das Águas 
Subterrâneas (ETDAS) 

Áreas de 
Proteção 

das Águas 
de Consumo 

Intrusã
o 

Salina 

Bacia Tejo-
Sado / 

Margem 
Esquerda 

Bom Sem dados Não aplicável Bom Bom Bom 

Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

 
 
 
 
 
5.7 Qualidade da Água 

5.7.1 Enquadramento Legislativo 

O quadro legislativo atual, relativo à qualidade da água, é constituído pelo Decreto-Lei 
n.º 236/98, de 1 de agosto, que define os requisitos a observar na utilização das águas 
para diversos fins, incluindo produção de água para consumo humano, suporte da vida 
aquícola, atividades balneares e rega e pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, 
que regula a qualidade da água destinada ao consumo humano. 
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5.7.2 Águas Superficiais 

A estação de monitorização mais próxima da área de estudo, com a denominação Ribeira 
de Santo Estevão (20E/02) localiza-se a cerca de 15 km, pelo que não se considera 
representativa da área de estudo, não só pela distância, mas também porque se localiza 
numa massa de água superficial diferente da que ocorre na área de estudo. 
 
Sendo assim, não é possível avaliar o estado da qualidade das linhas de água que 
ocorrem na envolvente da área de estudo, de forma mais detalhada, para além da 
avaliação acima efetuada. 
 
 
 
5.7.3 Águas Subterrâneas 

A qualidade química primária das águas subterrâneas está intimamente relacionada com 
o tipo de formações geológicas por onde esta circula e que lhe conferem determinadas 
características químicas próprias. 
 
A qualidade das águas é, contudo, frequentemente alterada como resultado indireto das 
atividades urbanas, agrícolas, pecuárias e industriais da zona envolvente. De facto, todas 
estas atividades contribuem de algum modo para a deposição não controlada de 
poluentes no solo, que são posteriormente lixiviados e transportados pela água da chuva, 
durante a infiltração, para as águas subterrâneas. 
 
Os processos de contaminação de águas subterrâneas dependem diretamente do modo 
como se processa a recarga e o escoamento no aquífero. A vulnerabilidade dos aquíferos 
à poluição depende do tipo de solo, da profundidade da zona vadosa, do material do 
aquífero e da condutividade hidráulica. 
 
São estes fatores que afetam diretamente o escoamento e o tempo de contacto entre a 
água e os poluentes retidos no solo, determinando assim a sua retenção ou migração. 
 
Refira-se que a MA T3 - Bacia Tejo-Sado / Margem Esquerda apresenta elevada 
vulnerabilidade à poluição, que pode ocorrer através de diáclases, fraturas e condutas 
cársicas. 
 
A caracterização da qualidade da água subterrânea na área do projeto foi efetuada com 
base nos dados da estação de monitorização da rede de qualidade do SNIRH, da 
estação mais próxima da área de estudo, cujas características se apresentam no  
Quadro IV. 19 e a localização se apresenta na FIG. IV. 14. 
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Quadro IV. 19 – Característica da Estação de Monitorização 

Características 
AL1 

432/549 

Distrito Setúbal 

Concelho Alcochete 

Freguesia Alcochete 

Bacia Hidrográfica Tejo 

Localização 
M 130 280 

P 197 120 

Sistema Aquífero 
T3 - Bacia do Tejo-Sado / 

Margem Esquerda 

Fonte: SNIRH, 2014. 

 
 
No Quadro IV. 20 apresenta-se a classificação da água subterrânea para produção de 
água para consumo humano nos últimos 5 anos de monitorização (2008 a 2012). 
 

Quadro IV. 20 – Classificação da Água Subterrânea na Estação de Monitorização 432/549 

Estação Ano Classificação Parâmetros Responsáveis pela 
Classificação da Qualidade da Água 

432/549 

2008 A2 Ferro, Oxigénio dissolvido (sat) e pH 

2009 > A3 Fluoretos 

2010 > A3 Fluoretos 

2011 A1 --- 

2012 A1 --- 

Fonte: SNIRH, 2014 

 
 
Esta classificação da qualidade da água subterrânea foi efetuada de acordo com o  
Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, baseando-se nos parâmetros 
analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela 
CCDR-LVT. 
 
De acordo com o quadro anterior verificou-se que as piores classificações foram nos 
anos 2009 e 2010, em relação aos restantes anos. Nestes dois anos a classificação 
obtida foi superior a A3, o que pressupõe, para a produção de água para consumo 
humano, um tratamento físico, químico de afinação e desinfeção, devido ao parâmetro de 
fluoretos. 
 
Nos restantes anos, esta estação obteve melhores classificações: A1 em 2011 e 2012, 
que pressupõe para a produção de água para consumo humano, um tratamento físico e 
desinfeção e A2 em 2008, devido aos parâmetros de Ferro, Oxigénio dissolvido (sat) e 
pH, que pressupõe para a produção de água para consumo humano, um tratamento 
físico-químico e desinfeção. 
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6. QUALIDADE DO AR 

6.1 Metodologia 

Neste ponto procede-se à caracterização da qualidade do ar na região de implantação da 
futura subestação de Alcochete. Começa-se por apresentar o enquadramento legislativo 
no que concerne à qualidade do ar ambiente, seguido da identificação das principais 
fontes poluidoras existentes na área envolvente do projeto. 
 
Posteriormente, apresenta-se uma caracterização da qualidade do ar, tendo por base os 
dados de qualidade do ar disponíveis para a estação de monitorização mais próxima, de 
Seixal (Paio Pires), pertencente à Rede de Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo 
representativa da qualidade do ar a nível regional. 
 
Adicionalmente teve-se em consideração os dados constantes do documento da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), de novembro de 2011, referente às emissões de 
poluentes atmosféricos por concelho em 2009 (gases acidificantes e eutrofizantes, 
precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa).  
 
A avaliação teve por base os registos dos poluentes dióxido de azoto, partículas em 
suspensão, dióxido de enxofre e ozono nos anos de 2012 e 2013 (anos mais recentes 
cujos dados de monitorização estão disponíveis no site da Agência Portuguesa do 
Ambiente – QualAr). 
 
Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional 
atualmente em vigor e com as orientações da Organização Mundial de Saúde (O.M.S.). 
 
 
 
 
6.2 Enquadramento Legislativo 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, fixa os objetivos para a qualidade do ar 
ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização 
Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos. 
 
O referido Decreto-Lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar 
ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as seguintes diretivas:  
 

• A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, 
relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;  
 

• A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos 
hidrocarbonetos. 

 
No Decreto-Lei n.º 102/2010 são estabelecidos valores limite para vários poluentes, entre 
os quais, o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas totais em suspensão e o 
monóxido de carbono. Para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e ozono são também 
definidos limiares de alerta. 
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Relativamente ao ozono são ainda estabelecidos objetivos a longo prazo, valores alvo e 
um limiar de informação. 
 
No Quadro IV. 21 apresentam-se os valores normativos da qualidade do ar para o dióxido 
de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão e ozono, de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. Exclui-se o monóxido de carbono uma vez 
que a estação de monitorização não apresenta valores para este poluente. 
 

Quadro IV. 21 – Valores Normativos da Qualidade do Ar –  
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro 

Poluente Legislação 

Período Considerado 

1 h 8 h 24 h 
Ano 
Civil AOT40 

Dióxido de 
Enxofre 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m
3
) 350

(1)
 — 125 

(2)
 — — 

Valor Limite para Proteção da Vegetação (µg/m
3
)
 

— — — 20 — 

Limiar de Alerta (µg/m
3
) 500 

(3)
 — — — — 

Dióxido 

de Azoto 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m
3
)
 

200 
(4)

 — — 40  — 

Limiar de Alerta (µg/m
3
) 400 

(3) 
— — — — 

Partículas em 
Suspensão 

(PM10) 
Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m

3
) — — 50 

(5)
 40 — 

Ozono 

Valor Alvo para Proteção da Saúde Humana 
(6) 

(µg/m
3
)
 

— 120
(7) (8)

 — — — 

Valor Alvo para Proteção da Vegetação 
(10) 

(µg/m
3
)
 

—  — — 
18 000

(9) 

(8) 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da Saúde Humana 
(11) 

(µg/m
3
)
 — 120 — — — 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da Vegetação 
(10) 

(µg/m
3
)
 — — — — 6 000 

Limiar de Informação (µg/m
3
) 180 — — — — 

Limiar de Alerta (µg/m
3
) 240

(12)
 — — — — 

Notas: 
(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil. 
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 
(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 km

2, ou 
numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área. 

(4) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil. 
(5) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 
(6) – Valor máximo das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas. O valor máximo diário das médias octo-horárias 

será selecionado com base nas médias obtidas por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e atualizados 
de hora a hora. Cada média por período de oito horas calculada desta forma será atribuída ao dia em que termina, desta forma, o primeiro 
período de cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de cálculo de um dia 
tem início às 16 horas e termina às 24 horas do mesmo dia. 

(7) – Valor a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.  
(8) – Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e consecutivo de dados 

anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são os seguintes: - Valor alvo para proteção da 
saúde humana- dados válidos respeitantes a um ano; Valor alvo para proteção da vegetação – dados válidos por três anos. 

(9) – Calculados em média em relação a 5 anos.  
(10) – Calculado com base em valores horários medidos de maio a julho (inclusive). 
(11) – Valor máximo diário das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, num ano civil. 
(12) - As excedências em relação ao limiar devem ser medidas ou previstas durante 3 horas consecutivas. 
AOT40 – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb. 
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No Quadro IV. 22 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão 
diretamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor. 
 

Quadro IV. 22 – Valores Recomendados pela OMS para a Proteção da Saúde Humana 

Poluente Valor Recomendado Período 

Ozono 120 µg/m
3
 (0,06 ppm) 8 h 

Dióxido de Azoto 
200 µg/m

3
 (0,11 ppm) 

40 a 50 µg/m
3
 (0,021 a 0,026 ppm) 

1 h 
Anual 

Dióxido de Enxofre 

500 µg/m
3
 (0,175 ppm) 

125 µg/m
3
 (0,044 ppm) 

50 µg/m
3
 (0,017 ppm) 

10 min 

24 h 

Anual 

Partículas em suspensão (*)  

(*) - Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite 
evidente associado a causas de morbilidade e mortalidade. 
 
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition. 

 
 
 
No Quadro IV. 23 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre. 
 

Quadro IV. 23 – Valores Recomendados pela OMS para a Proteção da Vegetação 

Poluente Valor Recomendado Período 

Dióxido de 
Enxofre 

Nível crítico 10 – 30 µg/m
3 a)

 Anual 

Carga crítica 250 – 1500 eq/ha/ano 
b)

 Anual 

Óxidos de 
Azoto 

Nível crítico 30 µg/m
3
 Anual 

Carga crítica 5 – 35 kg N/ha/ano 
b)

 Anual 

Ozono Nível crítico 0,2 – 10 ppm·h 
a,c)

 5 dias – 6 meses 

a) Depende do tipo de vegetação. 
b) Depende do tipo de solo e ecossistema. 
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb. 

 
 
 
De referir que, quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior 
aos recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a 
efeitos nocivos para o Homem ou vegetação. 
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6.3 Identificação das Principais Fontes de Poluição 

A qualidade do ar de uma dada região ou área de estudo depende do balanço entre as 
entradas e saídas de poluentes nessa região ou área. O tipo de poluentes atmosféricos 
gerados numa dada região encontra-se diretamente relacionado com as atividades 
económicas e com o tipo de ocupação do solo dessa mesma região.  
 
A partir das emissões atmosféricas estimadas para a Região de Lisboa e Vale do Tejo, 
em termos de valor médio em 2001/2002 (CCDR-LVT et al., 2006), apresentam-se as 
emissões atmosféricas registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo no ano de 2001 e 
2002, por fonte (Quadro IV. 24).  
 

Quadro IV. 24 – Emissões Atmosféricas Poluentes por fonte 

Atividade 
Emissões Atmosféricas (ton/ano) 

SOx NOx COVNM PM10 

Produção de Energia 86 412 25 289 226 904 

Indústria 45 864 22 706 3 310 14 113 

Doméstico e Serviços 98 8 354 18 866 7 159 

Transporte Rodoviário 1 320 44 948 11 917 3 245 

Aviação 41 742 130 504 

Vegetação 0 0 67 194 0 

Total 133 736 102 040 101 642 25 925 

Fonte: Inventário de Emissões da Região de Lisboa e Vale do Tejo (2006) 

 
 
 
Da análise dos dados verifica-se que os principais poluentes com ocorrência na região de 
Lisboa e Vale do Tejo correspondem ao SOx, NOx e COVNM, devido essencialmente à 
indústria e produção de energia. 
 
Na envolvente do local do projeto identificam-se como principais fontes de poluição 
atmosférica, as vias de tráfego rodoviário (Autoestrada A12, Estrada Nacional 4, Estrada 
Nacional 118 e restante Rede Rodoviária Municipal). 
 
No Quadro IV. 25 apresentam-se as emissões atmosféricas totais, referentes ao ano de 
2009, para alguns poluentes no concelho de Alcochete (APA, 2011). 
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Quadro IV. 25 – Emissões de Poluentes Atmosféricos no Concelho de Alcochete em t/km2 
(2009) 

Concelho 
Área 
(km2) SOx NOx NH3 NMVOC PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Alcochete 132,82 0,258 2,014 0,574 8,531 0,661 0,001 0,000 0,000 6,466 366 0,123 

Fonte: APA,2011 

 
 
De acordo com os dados constantes no quadro anterior é possível verificar que os 
valores de NMVOC, CO2 e CH4 são os que apresentam valores mais elevados.  
 
 
 
 
6.4 Caracterização da Qualidade do Ar Regional 

De forma a permitir a caracterização da qualidade do ar na zona da Subestação de 
Alcochete, efetuou-se o levantamento de dados obtidos através de estações fixas de 
medição localizadas na região. 
 
A estação de medição de qualidade do ar mais próxima é a de Seixal (Paio Pires), 
pertencente à Rede de Monitorização da Região de Lisboa e Vale do Tejo e que dista da 
área de projeto, cerca de 18 km a oeste. 
 
No Quadro IV. 26 apresentam-se as características da estação de Seixal (Paio Pires) e 
na FIG. IV. 21 a respetiva localização. 
 

Quadro IV. 26 – Características da Estação de Monitorização de Seixal (Paio Pires) 

Designação da 
Estação 

Tipo de 
Estação 

Entrada em 
Funcionamento 

Localização Geográfica 

M P 

Seixal (Paio Pires) Fundo 1991 184001 117431 

 Fonte: QUALAR – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 
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FIG. IV. 21 – Localização da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar 

 
 
 
De seguida, procede-se à caracterização da qualidade do ar com base nos dados 
monitorizados na Estação de Seixal (Paio Pires), nos anos de 2012 e 2013, indicando-se 
no Quadro IV. 27 as eficiências por analisador. 
 

Quadro IV. 27 – Eficiência da Estação de Monitorização de Seixal (Paio Pires) 

Ano 
Eficiência da Estação (%) 

NO2 PM10 SO2 

2012 67,3 93,7 94,8 

2013 76,8 44,7 98,6 

Fonte: QUALAR – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) 
(2014) 

 
 
Analisando este quadro verifica-se que as eficiências são elevadas, constatando-se ainda 
que existe uma aumento da eficiência em todos os parâmetros entre 2012 e 2013, com a 
exceção do parâmetro de PM10. 
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6.4.1 Dióxido de Azoto 

Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de 
azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2) que resultam da queima de combustíveis, sendo o 
tráfego rodoviário a principal fonte em zonas urbanas. Na maior parte das situações, o 
NO emitido para a atmosfera é posteriormente transformado em NO2 por oxidação 
fotoquímica. 
 
No Quadro IV. 28 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de 
azoto em termos de valores de concentração anual, expressos em µg/m3, para os anos 
de 2012 e 2013. 
 

Quadro IV. 28 – Concentração de Dióxido de Azoto (NO2) 

Designação da 
Estação Ano 

Valor Anual  
(base horária) (µg/m3) 

Valor Anual  
(base diária) (µg/m3) 

Média  Máximo  Média  Máximo  

Seixal (Paio Pires) 
2012 22,1 123,0 22,0 55,8 

2013 19,9 118,5 19,9 49,4 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 

 
 
 
a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro 
 
No Quadro IV. 29 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para 
o poluente dióxido de azoto com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei 
n.º 102/2010, de 23 de setembro. 
 

Quadro IV. 29 – Quadro Síntese – Poluente NO2 

Designação da 
Estação Ano 

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 

Valor Limite 
Horário (1) 

Limiar de 
Alerta (2) 

Valor Limite 
Anual (3) 

Seixal (Paio Pires) 
2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 
(1) – 200 µg/m3 (valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil) 
(2) – 400 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas) 
(3) – 40 µg/m3  

 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que em ambos os anos foram cumpridos os 
valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 para o Valor Limite horário e anual 
para Proteção da Saúde Humana e o Limiar de Alerta. 
 
De referir uma ligeira diminuição nas concentrações registadas de 2012 para 2013. 
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b) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Para este poluente verifica-se que o nível crítico recomendado pela OMS para Proteção 
da Saúde Humana não foi ultrapassado nesta estação, nos anos monitorizados. Quanto 
ao valor médio anual recomendado para proteção da vegetação (40 µg/m3), este também 
foi cumprido em ambos os anos analisados. 
 
 
 
6.4.2 Partículas PM10 

As principais fontes de origem humana de partículas envolvem o tráfego automóvel, a 
queima de combustíveis fósseis e as atividades industriais. 
 
No Quadro IV. 30 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em 
Suspensão - PM10 (base horária e diária), expressos em µg/m3, para os anos de 2011 e 
2013, uma vez que no ano de 2012 apenas foram validados dois resultados, pelo que os 
mesmos não se consideram representativos. 
 

Quadro IV. 30 – Concentração de Partículas (PM10) 

Designação da 
Estação Ano 

Valor Anual  
(base horária) (µg/m3) 

Valor Anual  
(base diária) (µg/m3) 

Média Máximo  Média  Máximo  

Seixal (Paio Pires) 
2011 38,8 232,6 38,9 103,9 

2013 37,7 243,3 37,8 91,1 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 

 
 
 
a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro  
 
No Quadro IV. 31 apresenta-se a síntese da análise dos valores médios diários obtidos 
para as PM10, por comparação com o respetivo valor limite diário estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 
 

Quadro IV. 31 – Quadro Síntese – PM10 

Designação da 
Estação Ano 

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 
Diário (1) 

Seixal (Paio Pires) 
2011 74 

2013 35 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 
(1) – 50 µg/m3 (valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil) 
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Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor limite diário para Proteção da 
Saúde Humana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro foi 
ultrapassado em ambos os anos. Em 2011 o valor alvo foi excedido 74 vezes e em 2013, 
o mesmo foi excedido 35 vezes, pelo que, em 2011, o número de excedências 
ultrapassou as 35 vezes por ano, encontrando-se em inconformidade com a legislação. 
 
 
b) Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece valores recomendados para 
Partículas em Suspensão. 
 
 
 
6.4.3 Dióxido de Enxofre 

No Quadro IV. 32 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e 
diária) de dióxido de enxofre, expressos em µg/m3, para a Estação de Seixal (Paio Pires), 
no período 2012 a 2013. 
 

Quadro IV. 32 – Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2) 

Designação da 
Estação 

Ano 

Valor Médio Anual 
(µg/m3) 

Valor Máximo Anual 
(µg/m3) 

Proteção dos 
Ecossistemas 

(base 
horária) 

(base 
diária) 

(base 
horária) 

(base 
diária) Valor Limite Anual 

Seixal (Paio Pires) 
2012 0,7 0,7 33,8 11,6 0,7 

2013 0,6 0,6 27,4 6,4 0,6 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 

 
 
 
i) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro 
 
No Quadro IV. 33 apresenta-se uma síntese de comparação dos valores registados para 
o poluente dióxido de enxofre com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei 
n.º 102/2010, de 23 de setembro. 
 

Quadro IV. 33 – Quadro Síntese - Poluente SO2 

Designação da 
Estação Ano 

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 

Limiar de 
Alerta (1) 

Valor Limite 
Horário (2) 

Valor Limite 
Diário (3) 

Seixal (Paio Pires) 
2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 
(1) – 500 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas)  
(2) – 350 µg/m3 (valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil) 
(3) – 125 µg/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil) 
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Da análise do quadro anterior verifica-se que em 2012 e 2013 foram cumpridos todos os 
valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 
 
 
 
b)  Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Para o poluente dióxido de enxofre verifica-se que o valor diário, recomendado pela OMS 
para a proteção da saúde humana, não foi ultrapassado na estação analisada no período 
considerado. O mesmo ocorre relativamente ao nível crítico recomendado pela OMS para 
a proteção da vegetação, para este poluente. 
 
 
 
6.4.4 Ozono 

O ozono forma-se como resultado de reações químicas que se estabelecem entre alguns 
poluentes primários tais como os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis ou o 
monóxido de carbono. Os poluentes primários que estão na origem da formação de 
ozono provêm do tráfego, da indústria, tintas e solventes, entre outras.  
 
No Quadro IV. 34 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octo-
horária) de ozono (O3), expressos em µg/m3, para os anos de 2012 e 2013. 
 

Quadro IV. 34 – Concentração de Ozono (O3) 

Designação da 
Estação 

Ano 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base 8 horas) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Seixal (Paio Pires) 
2012 54,5 196,8 54,5 156,3 

2013 61,1 179,4 61,1 163,4 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 

 
 
 
a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro  
 
No Quadro IV. 35 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das médias 
octo-horárias obtidas para o ozono, entre 2012 e 2013, por comparação com os 
respetivos valores limite diários estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 
setembro. 
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Quadro IV. 35 – Quadro Síntese – Poluente O3 

Designação da 
Estação Ano 

N.º de Excedências 

Proteção da Saúde Humana 

Valor Alvo(1) Limiar de 
Alerta(2) 

Limiar de 
Informação(3) 

Seixal (Paio Pires) 
2012 8 0 1 

2013 20 0 0 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2014) 
(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano) 
(2) – 180 µg/m3 
(3) – 240 µg/m3 

 
 
Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor-alvo para Proteção da Saúde 
Humana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro foi ultrapassado 
em ambos os anos. Em 2012 o valor alvo foi excedido 8 vezes e em 2013, o mesmo foi 
excedido 20 vezes. De referir que, no entanto, em ambos os anos, o número de 
excedências não ultrapassou os 25 dias, encontrando-se em conformidade com a 
legislação. 
 
O Limiar de Alerta não foi excedido em qualquer um dos anos analisados. Relativamente 
ao Limiar de Informação para Proteção da Saúde Humana, em 2012 foi excedido uma 
vez não tendo sido excedido em 2013. 
 
 
 
b)  Comparação com os valores recomendados pela OMS 
 
Para o poluente ozono verifica-se que o valor octo-horário, recomendado pela OMS para 
a proteção da saúde humana, foi ultrapassado nos dois anos, apesar da média do 
parâmetro ser inferior ao limite definido. 
 
Relativamente ao nível crítico recomendado pela OMS para a proteção da vegetação, 
não é possível uma comparação com os valores registados, uma vez que os valores de 
ozono foram registados em períodos que diferem do período em que se baseia o nível 
critico indicado. 
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6.5 Considerações Finais 

Conclui-se, com base nas medições da estação de Seixal (Paio Pires), que os poluentes 
estão conformes com a legislação aplicável, nomeadamente com o Decreto-Lei n.º 
102/2010, de 23 de setembro e com os valores recomendados pela OMS para a proteção 
da vegetação e da saúde humana. 
 
Considera-se exceção os valores de PM10, cujo valor limite diário para Proteção da 
Saúde Humana foi ultrapassado mais do que 35 vezes no ano de 2011 e o valor octo-
horário de ozono recomendado pela OMS para a proteção da saúde humana, que foi 
ultrapassado em 2012 e 2013, apesar da média do parâmetro ser inferior ao limite 
definido. 
 
 
Apesar de na envolvente da área de projeto localizarem-se algumas fontes poluidoras, 
nomeadamente a A12 e a EN4, considera-se que a estação de Seixal é representativa 
desta zona, tendo também na sua envolvente a A2. Sendo assim é expectável que a 
qualidade do ar na zona da Subestação de Alcochete seja boa. 
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7. AMBIENTE SONORO 

7.1 Metodologia 

No presente ponto é feita uma caracterização do ambiente sonoro atual na zona da 
envolvente ao local de implantação da Subestação de Alcochete e Linhas Associadas, a 
qual permitirá estabelecer uma base de referência para a avaliação dos impactes no 
ambiente sonoro induzidos na fase de construção e na fase de exploração, de forma a 
ser possível, a adoção de medidas de prevenção e/ou minimização, caso sejam 
necessárias.  
 
Esta caracterização baseou-se no levantamento efetuado para a envolvente ao projeto, 
cujo relatório elaborado pela empresa Sonometria, se apresenta no Anexo 2.1 e no 
Estudo de Condicionamento Acústico da Subestação de Alcochete, datado de junho de 
2015 que se apresenta no Anexo 2.2, o qual contemplou também medições de referencia 
em mais dois pontos na envolvente à subestação. 
 
 
 
7.2 Disposições Legais 

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora 
(Regulamento Geral do Ruído (RGR) - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) visa a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, e estabelece o seguinte: 

 
Artigo 3.º 

Definições 

c) Avaliação acústica: a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com 
os limites fixados 

 
d) Fonte de ruído: a acção, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou 

infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça 
em locais onde se faça sentir o seu efeito; 

 
i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que 

tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 
 
j) Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13×10
Ld/10

 + 3×10
(Le+5)/10

 + 8×10
(Ln+10)/10

] 
 

l) Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 

 
m)  Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): o nível sonoro médio de longa 

duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 
correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos 
de um ano; 

 
n) Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight): o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 
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o) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo 

a abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 
i) Período diurno: 7–20 horas; 
ii) Período do entardecer: 20–23 horas; 
iii) Período nocturno: 23–7 horas; 
 

p) Receptor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 
com utilização humana; 

 
s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou 
longínqua do local considerado; 

 
t) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 

seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de 
zona sensível; 

 
x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de 
lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços 
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
funcionamento no período nocturno; 

 
 
O Art.º 11.º do mesmo diploma estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em 
função da classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”. 
 
 

Artigo 11.º 
Valores limite de exposição 

1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 
 
b) a)  As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 
c) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 

(…) 
 

2 – Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na 
sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes 
valores limite fixados no presente artigo. 

 
3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 
6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores 
sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

(…) 

 
Tendo em conta que, no caso em apreciação, a classificação das zonas em análise como 
“mistas” ou “sensíveis” não está ainda definida, de acordo com o Art.º 6.º, pela entidade 
competente (Câmara Municipal de Alcochete), considera-se aplicável o disposto no n.º 3 
do Art.º 11.º.  
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7.3 Caracterização da Zona 

O projeto localiza-se numa área de baixa densidade populacional, situando-se o recetor 
sensível mais próximo a cerca de 340 m. As principais fontes de ruído com influência no 
ambiente sonoro do local são as inerentes às atividades típicas humanas, tráfego 
rodoviário na EN118, tráfego rodoviário na A12, e fontes naturais. 
 
De seguida é feita uma breve descrição dos locais de avaliação acústica considerados 
para a caracterização da zona, cujos pontos de medição refletem a maior proximidade ao 
projeto.  
 
De referir que no âmbito do EIA se realizou uma campanha de medições em quatro 
pontos (relatório no Anexo 2.1), sendo que no Estudo de Acondicionamento Acústico da 
Subestação (relatório no Anexo 2.2), para além de se contemplar dois desses pontos (os 
mais próximos da subestação) se considerou ainda mais dois novos pontos, que 
totalizam assim uma campanha de seis pontos de medição. 
 
Em síntese os pontos considerados para caracterização são os seguintes: 
 

⇒ R1 - Habitação inserida num pequeno aglomerado habitacional (Passil) e situada 
a cerca de 385 m a N do ponto de referência da subestação, junto à EN118; 

 
⇒ R2 - Habitação inserida num pequeno aglomerado habitacional e situada a cerca 

de 360 m a O do ponto de referência da subestação, a poente da A12; 
 

⇒ R3 - Habitação isolada, situada cerca de 340 m a S do ponto de referência da 
subestação (Quinta do Passil); 

 
⇒ R4 - Habitação situada a 340 m a NE do ponto de referência da subestação; 

 
⇒ R5 – Conjunto habitacional situada a 110 m a NNE do apoio 7 da Linha Alcochete 

- Fanhões; 
 

⇒ R6 – Edificado do Monte do Pontão situado a 500 m a N do apoio 7 da Linha 
Alcochete – Palmela. 

 
 
 
Na FIG. IV. 22 apresentam-se a localização destes pontos onde se inclui ainda o ponto 
de referência da subestação. 
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FIG. IV. 22 – Locais de Caracterização Acústica 

 
 
 
 
7.4 Caracterização do Ambiente Sonoro 

Os resultados obtidos nas medições efetuadas em cada um dos locais definidos para a 
caracterização, encontram-se sintetizados no quadro seguinte. 
 

Quadro IV. 36 – Indicadores de Ruído (Níveis Sonoros Médios de Longa Duração) 

Ponto de Medição Ld [dB(A)] Le [dB(A)] Ln [dB(A)] 
 

Lden [dB(A)] 

R1 57,9 54,5 53,6  60,8 

R2 57,3 56,5 53,0  60,5 

R3 53,3 49,4 45,2  54,1 

R4 45,7 44,9 44,3  50,9 

R5 59,0 57,2 54,8  62,2 

R6 45,6 41,4 40,0  47,7 
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No quadro seguinte é feita uma comparação entre os valores obtidos e os limites legais. 
Atendendo ao facto do local em análise não possuir ainda classificação acústica de zona 
(sensível/mista), assume-se que os valores limite de exposição aplicáveis são  
Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, 
correspondentes a “Zonas Não Classificadas”. 
 

Quadro IV. 37 – Análise dos Valores Limite de Exposição 

Classificação de 
Zona 

Valores Limite 
[dB(A)] Ponto de 

Medição 

Valores Obtidos 
[dB(A)] Verificação dos 

Valores  
Limite de Exposição Lden Ln Lden Ln 

Zona Não 
Classificada 63 53 

R1 61 54 Não cumpre 

R2 61 53 Cumpre 

R3 54 45 Cumpre 

R4 51 44 Cumpre 

R5 62 55 Não cumpre 

R6 48 40 Cumpre 

 
 
 
Face aos níveis sonoros de ruído ambiente obtidos na envolvente do local de 
implantação da subestação de Alcochete e linhas associadas, apresentados no quadro 
anterior, conclui-se que, com exceção dos pontos R1 e R5, em todos os restantes 
são cumpridos os “Valores Limite de Exposição” aplicáveis a zonas não 
classificadas, estipulados no n.º 3, do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007.  
 
Nos pontos R1 e R5 verifica-se o incumprimento do indicador Ln, devido ao tráfego 
registado no local. No entanto, o grau de incumprimento dependerá da classificação 
acústica que a Câmara Municipal de Alcochete venha a atribuir à zona.  
 
Caso a zona venha a ser classificada como Zona Mista, situação mais provável devido à 
presença de algumas infraestruturas na envolvente, como por exemplo a A12, a EN118 e 
a EN4 e devido à presença da área industrial do Passil, todos os pontos avaliados, 
inclusive os pontos R1 e R5, passam a estar em cumprimento com os limites aplicáveis e 
estipulados no n.º 1, do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, para Zonas Mistas.  
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8. GESTÃO DE RESÍDUOS 

8.1 Metodologia 

No presente capítulo à caracterização dos sistemas de gestão atualmente existentes na 
região onde se insere o projeto. 
 
Para o efeito, a metodologia adotada compreende os seguintes passos: 
 

• Identificação e caracterização dos sistemas de gestão de resíduos existentes ou 
identificação dos operadores de gestão de resíduos licenciados, no caso dos 
fluxos de resíduos que não apresentem ainda sistemas de gestão específicos; 

• Indicação das perspetivas de evolução dos sistemas de gestão dos resíduos 
gerados. 

 
A caracterização dos sistemas de resíduos baseia-se, fundamentalmente, na informação 
disponibilizada no site da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), sobre a gestão de 
fluxos específicos de resíduos e respetivas entidades gestoras, sendo complementada 
com informações dos sites oficiais dessas mesmas entidades. A definição das 
perspetivas de evolução é efetuada com base nos Planos Estratégicos de Gestão de 
Resíduos aprovados, nas diretrizes de gestão recomendadas pela Comunidade Europeia 
e em informações disponibilizadas no site da APA. 
 
 
 
8.2 Sistemas de Gestão de Resíduos 

Nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado, pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que o república e pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, 
de 30 de agosto, um resíduo é qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz 
ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na 
Lista Europeia de Resíduos. 
 
O regime jurídico em matéria de gestão de resíduos consagra o princípio da 
responsabilidade alargada do produtor pelos resíduos que produza, princípio definido no 
artigo 10º da versão mais atualizada do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. 
 
É ao produtor que cabe a responsabilidade da gestão de resíduos, a qual termina pela 
transmissão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua 
transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão 
de fluxos de resíduos. Em caso de impossibilidade de determinação do produtor do 
resíduo, a responsabilidade pela respetiva gestão recai sobre o seu detentor. 
 
Dos potenciais resíduos tipicamente associados à construção e exploração de uma 
infraestrutura da tipologia da do âmbito deste estudo apenas parte apresenta sistemas de 
gestão específicos, nomeadamente: os resíduos de construção e demolição (RCD), os 
resíduos urbanos (RU), as embalagens e resíduos de embalagens, os óleos usados, os 
pneus usados, os resíduos de pilhas e acumuladores (de veículos, industriais e similares) 
e os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A gestão dos restantes resíduos é 
assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito. 
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Todos os tipos de resíduos produzidos deverão ser devidamente triados, se possível, no 
próprio local de produção, caso não seja possível serão utilizados os meios de 
contentorização apropriados, e realizada posteriormente aquela operação, antes do seu 
envio a destino final. Após triagem, estes serão acondicionados e armazenados em boas 
condições, de modo a que não ocorra a sua degradação nem a mistura de resíduos de 
natureza distinta. 
 
Os resíduos recolhidos deverão ficar devidamente armazenados em local com acesso 
facilitado aos veículos de transporte a aguardarem encaminhamento a destino final. 
 
No caso dos resíduos perigosos o seu período de armazenamento deverá ser inferior a  
3 meses. 
 
O transporte de resíduos para destino final será feito de acordo com a Portaria  
n.º 335/97, de 26 de maio, nomeadamente no que diz respeito às condições de 
acondicionamento, ao estado de limpeza dos acessos durante a carga, transporte ou 
descarga. O transporte de resíduos de construção e demolição será acompanhado de 
uma guia de transporte específica, cujos modelos se encontram definidos na Portaria  
n.º 417/2008, de 11 de junho. Excluem-se deste caso os resíduos depositados 
diretamente nos contentores de gestão camarária (incluindo ecopontos) e, assim, 
introduzidos nos circuitos de recolha municipal. 
 
De referir que o transporte de resíduos (excetuando os Resíduos Sólidos Urbanos 
provenientes das recolhas efetuadas pelas entidades competentes ou por empresas a 
prestarem o mesmo serviço) encontra-se abrangido pelo regime de bens de circulação 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto e regulado pela Portaria  
n.º 161/2013, de 23 de abril. De acordo com o regime, deverá existir uma comunicação 
prévia à Autoridade Tributária e Aduaneira dos elementos de transporte. 
 
Deverá ser assegurado que as entidades / instalações estão devidamente licenciadas 
para a valorização, tratamento e eliminação ou reutilização dos vários tipos de resíduos 
produzidos. 
 
Na definição dos destinatários dos resíduos não urbanos deverá ser utilizada a Listagem 
dos Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos disponibilizada no sítio da Agência 
Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt). 
 
De acordo com a legislação vigente, é proibido: 
 

• O abandono de resíduos, bem como a sua emissão, transporte, armazenamento, 
tratamento, valorização ou eliminação por entidades ou em instalações não 
autorizadas; 

• A descarga de resíduos, salvo em locais e nos termos determinados pela 
legislação; 

• A queima de resíduos a céu aberto. 
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8.3 Tipologias de Resíduos 

A classificação dos resíduos é realizada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 
(LER), a qual está publicada na Portaria n.º 209/2004 de 3 de março e substitui o 
Catálogo Europeu de Resíduos (CER), tendo sido aprovada pela Decisão da Comissão 
2000/532/CE, de 3 de maio (alterada pelas Decisões da Comissão 2001/118/CE, de  
16 de janeiro e 2001/119/CE, de 22 de janeiro e 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de 
julho). 
 
 
 
8.3.1 Resíduos Urbanos 

Os RU correspondem a uma mistura de diversas frações de resíduos, das quais as mais 
significativas são: matéria orgânica, papel e cartão, vidro, metais e plásticos.  
 
Nesta tipologia de resíduos incluem-se todos os resíduos de origem doméstica e outros 
resíduos semelhantes, no que se refere à respetiva natureza ou composição, ainda que 
provenientes do setor de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de 
unidades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, não 
esteja em causa uma produção diária superior a 1,100 litros por produtor. 
 
Em Portugal Continental a gestão de RU encontra-se sobre a responsabilidade de  
23 sistemas: 12 Multimunicipais e 11 Intermunicipais.  
 
Em Alcochete a gestão de RU é assegurada pela empresa AMARSUL - Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. O Sistema Multimunicipal de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos da Margem sul do Tejo, foi constituído a 4 de março de 
1997, através do Decreto-Lei n.º 53/97, integrando 9 municípios, nomeadamente 
Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. 
 
A AMARSUL abrange uma área de aproximadamente 1 625 km2, serve uma população 
de aproximadamente oitocentos mil habitantes (782 529 hab) e tratou 398 726 toneladas 
de resíduos em 2013.  
 
A atividade da AMARSUL engloba o tratamento de Resíduos Urbanos, o sistema 
integrado de recolha seletiva, que compreende a recolha e triagem dos materiais 
destinados à reciclagem ou a outra forma de valorização e o aproveitamento energético 
do biogás proveniente de aterro. 
 
Para o desenvolvimento da sua atividade a AMARSUL possui as seguintes 
infraestruturas que integram os  Ecoparques de Palmela, Seixal e Setúbal: 
 

• Dois Aterros Sanitários, em Palmela e no Seixal;  

• Uma Estação de Compostagem de resíduos provenientes da recolha 
indiferenciada, em Setúbal;  

• Um Tratamento Mecânico e uma Unidade de Produção de Combustíveis 
Derivados de Resíduos, em Palmela.  



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. 2 – Relatório Síntese – Capitulo IV 
Rev.01 

IV-81

 

• Uma Estação de Triagem e Enfardamento de materiais recolhidos seletivamente, 
no Seixal; 

• Dois Sistemas de Aproveitamento Energético de Biogás no Seixal e em Palmela; 

• Uma Eco-Estação de Transferência em Sesimbra; 

• Sete Ecocentros . 
 
Encontra-se ainda em fase final de construção uma Central de Valorização Orgânica no 
Seixal. 
 
A gestão dos resíduos perigosos, resíduos industriais e resíduos hospitalares são da 
responsabilidade dos seus detentores, sendo estes processos enquadrados legalmente 
pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, com as introduções que lhe foram 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho e pelo Decreto-Lei  
n.º 127/2013, de 30 de agosto. 
 
 
 
8.3.2 Resíduos de Construção e Demolição 

Os resíduos de construção e demolição são os resíduos provenientes de obras de 
construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada 
de edificações, possuindo uma constituição não homogénea, com frações de dimensões 
variadas, as quais poderão ser classificadas como resíduos perigosos, não perigosos e 
inertes 
 
Neste âmbito, existe o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto- 
-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime das operações de gestão de 
resíduos resultantes das obras ou demolições de edificações ou de derrocadas, 
abreviadamente designados “Resíduos de Construção e Demolição” ou “RCD”, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação. Através desta legislação 
foi lançada a primeira de uma série de medidas legislativas e normativas no sentido de se 
colmatarem lacunas de conhecimento, e de se promover a aplicação da hierarquia de 
resíduos. 
 
Os produtores e os operadores de gestão de RCD devem dar ainda cumprimento às 
disposições legais aplicáveis aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RCD, 
designadamente os relativos aos resíduos de embalagens e equipamento elétrico e 
eletrónico, óleos usados, pneus usados e resíduos contendo polibifenilos policlorados 
(PCB). 
 
A área de estudo poderá ser servida por diversos operadores de gestão de resíduos não 
urbanos, cuja listagem pode ser consultada no site da APA (www.apambiente.pt), 
podendo ser selecionado o operador que melhor se adapta às necessidades através da 
escolha do tipo de Resíduo, código LER e área geográfica. 
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8.3.3 Embalagens e Resíduos Embalagens 

As embalagens e resíduos de embalagens são todos e quaisquer produtos feitos de 
materiais de qualquer natureza utilizados para conter, proteger, movimentar, manusear, 
entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-primas como produtos transformados, 
desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo todos os artigos “descartáveis” 
utilizados para os mesmos fins. 
 
A gestão de resíduos de embalagens em Portugal encontra-se regulada pelo Decreto-Lei 
n.º 110/2013, de 2 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de dezembro. 
 
As regras de cariz prático necessárias à correta implementação de sistemas de gestão 
exclusivamente vocacionados para o fluxo das embalagens e seus resíduos, foram 
explanadas na Portaria n.º 313/96, de 29 de julho, que descreve os moldes de 
funcionamento dos sistemas de consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às 
embalagens não reutilizáveis, bem como as do sistema integrado aplicável apenas às 
embalagens não reutilizáveis. Aquela Portaria foi posteriormente revogada pela Portaria 
n.º 29-B/98 de 15 de janeiro, a qual reflete a necessidade em se apostar na defesa do 
reutilizável, particularmente para aqueles produtos para os quais a tradição de 
acondicionamento em reutilizável se estava a perder. 
 
A "Sociedade Ponto Verde" – SPV encontra-se licenciada desde o dia 1 de outubro de 
1997, pelos Ministros da Economia e do Ambiente, para exercer a atividade de gestão 
dos resíduos de embalagens urbanas ou a elas equiparadas, segundo um sistema 
integrado. Três anos após aquela data, a SPV obteve licença para alargar o âmbito da 
sua atuação à gestão de resíduos de embalagens não urbanas. 
 
 
 
8.3.4 Óleos Usados 

De acordo com o Decreto-lei n.º 153/2003, de 11 de julho, os óleos usados são óleos 
industriais lubrificantes de base mineral, os óleos dos motores de combustão e dos 
sistemas de transmissão e os óleos minerais para máquinas, turbinas e sistemas 
hidráulicos e outros óleos que pelas suas características, lhes possam ser equiparados, 
tomados impróprios para o uso a que estavam inicialmente destinados. 
 
O mesmo decreto estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos 
e usados, assumindo como princípios fundamentais de gestão a prevenção da produção 
dos óleos usados, em quantidade e nocividade, e a adoção das melhores técnicas 
disponíveis nas operações de recolha/transporte, armazenagem, tratamento e 
valorização, de forma a minimizar os riscos para a saúde pública e para o ambiente. 
 
O circuito de gestão dos óleos usados é da responsabilidade dos produtores de óleos 
novos, que dispõem de duas alternativas: a gestão através de um sistema integrado ou a 
opção por assumir as suas obrigações a título individual. 
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As operações de armazenagem, tratamento e valorização de óleos usados estão sujeitas 
a autorização prévia nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, sem prejuízo da legislação 
sobre licenciamento, avaliação de impacte ambiental e licença ambiental, quando 
aplicável. 
 
Não está sujeita a autorização prévia a armazenagem de óleos usados nos locais de 
produção. Contudo, fora do local de produção as operações de armazenagem só podem 
ser realizadas por entidades autorizadas para o efeito. A atividade de recolha/transporte 
de óleos usados só pode ser realizada por operadores com número de registo atribuído 
pela APA. 
 
Na área em estudo e envolvente próxima existem alguns operadores licenciados para o 
armazenamento temporário de óleos usados, destacando-se: 
 

• Carmona - Gestão de Resíduos Perigosos, S.A., sedeada no Barreiro; 

• Revolta - Valorização de Resíduos, S.A., sedeada na Aldeia de Paio Pires; 

• Somague Neopul, A.C.E., sedeada em Pegões. 

 
Existem ainda vários operadores com número de registo para a atividade de transporte 
rodoviário destes resíduos. 
 
 
 
8.3.5 Pilhas e Outros Acumuladores Usados 

A gestão das pilhas e acumuladores é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 
de janeiro (em complemento com a Declaração de Retificação n.º 18-A/2009, de 6 de 
março, o Decreto-Lei n.º 266/2009, de 29 de setembro e o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 
de junho), que estabelece o regime de colocação no mercado de pilhas e acumuladores e 
o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos respetivos resíduos, 
revogando o Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de fevereiro e as Portarias n.ºs 571/2001 e 
572/2001, de 6 de junho. 
 
O Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro, 
relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, aplicando-se a todo o tipo de 
pilhas e acumuladores, independentemente da sua forma, peso, materiais constituintes 
ou utilização, unicamente com exceção das pilhas e acumuladores utilizados em 
aparelhos associados à defesa e segurança do Estado e aparelhos concebidos para 
serem enviados para o espaço. 
 
Este diploma dá particular enfoque à necessidade de redução da quantidade de 
substâncias perigosas incorporadas nas pilhas e acumuladores, proibindo a 
comercialização dos mesmos que contenham esses elementos acima de determinados 
valores de concentração. Preconiza um melhor desempenho ambiental por parte dos 
agentes económicos que intervêm no ciclo de vida das pilhas e acumuladores, 
corresponsabilizando todos os intervenientes, desde os fabricantes destes produtos aos 
operadores de gestão dos resíduos resultantes, na medida da respetiva intervenção. 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. 2 – Relatório Síntese – Capitulo IV Setembro 2015 

Rev.01 

IV-84

 
 
Neste contexto, estabelece a responsabilidade alargada do produtor, atribuindo-lhe a 
obrigação de assegurar a recolha seletiva, o tratamento, a reciclagem e a eliminação dos 
resíduos de pilhas e acumuladores, permitindo-lhe optar por um sistema individual ou por 
um sistema integrado, transferindo, neste caso, a sua responsabilidade para a respetiva 
entidade gestora do sistema integrado de gestão de pilhas e acumuladores. 
 
Em Portugal existem, atualmente, 5 entidades gestoras de resíduos de pilhas e 
acumuladores com diferentes âmbitos de atuação: 
 

• ECOPILHAS – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda. - 
assegura a gestão de um sistema integrado de gestão de resíduos de pilhas e 
acumuladores portáteis e de alguns tipos de baterias e acumuladores industriais. 

• VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda. - exerce a 
gestão de um sistema integrado de resíduos de baterias e acumuladores para 
veículos automóveis e de alguns tipos de baterias e acumuladores industriais. 

• Amb3E – Associação Gestora de Resíduos - exerce a gestão de um sistema 
integrado de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de pilhas e 
acumuladores industriais incorporáveis em equipamentos elétricos e eletrónicos, 
tendo em conta a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei  
n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e o potencial de sinergias que derivam da gestão 
partilhada de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos. 

• ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos - exerce a gestão de um 
sistema integrado de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de pilhas e 
acumuladores industriais incorporáveis em equipamentos elétricos e eletrónicos, 
tendo em conta a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei  
n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e o potencial de sinergias que derivam da gestão 
partilhada de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos. 

• GVB – Gestão e Valorização de Baterias, Lda. - exerce a gestão de um sistema 
integrado de resíduos de baterias e acumuladores para veículos automóveis e de 
alguns tipos de baterias e acumuladores industriais. 

 
 
A deposição de pilhas e acumuladores usados pode ser efetuada em diversos locais 
adequados para o efeito, tais como Ecopontos e Ecocentros, que após a sua recolha 
seletiva e respetiva triagem são enviados para reciclagem nas empresas especializadas. 
 
Os utilizadores finais estão obrigados a proceder à entrega dos resíduos de pilhas e 
acumuladores portáteis que detenham, sem quaisquer encargos, em pontos de recolha 
seletiva destinados para o efeito. 
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9. FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

9.1 Metodologia 

Apresenta-se neste ponto a caracterização dos fatores ecológicos ocorrentes na área de 
influência direta do projeto tendo em conta o seu valor e sensibilidade florística e 
faunística, e considerando a correlação existente entre estes dois componentes do 
ecossistema.  
 
O estudo dos sistemas ecológicos desenvolveu-se a partir da organização e síntese da 
informação disponível e do estabelecimento das referências gerais sobre os 
ecossistemas e habitats ocorrentes na área em estudo. Realizou-se ainda o 
aprofundamento da análise da área, através dos reconhecimentos de campo que 
possibilitaram a complementação da bibliografia disponível para a área em estudo por 
confirmação e/ou correção da mesma.  
 
Os levantamentos de campo foram realizados em 2 de outubro de 2014 tendo-se 
utilizado a metodologia de “transect lines” na área em estudo para a implantação da 
futura Subestação de Alcochete e Linhas Associadas. Os levantamentos florísticos 
fizeram-se por observação direta enquanto os faunísticos foram realizados por 
observação visual direta, deteção auditiva e observação indireta através de identificação 
de vestígios. Na FIG. IV. 23 apresenta-se a localização dos transetos e pontos de escuta 
realizados. 
 
Foram efetuadas análises individualizadas para a flora / vegetação e para a fauna, 
fazendo-se sempre que possível uma articulação de toda a informação coligida. 
 

 

FIG. IV. 23 – Locais de Amostragem para os Sistemas Ecológicos 
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9.1.1 Flora, Vegetação e Habitats 

A caracterização dos fatores ecológicos, flora, vegetação e habitats foi efetuada no 
essencial em duas fases. 
 
Numa primeira fase procedeu-se à caracterização ecológica da região onde se insere o 
projeto. 
 
Numa segunda fase foi efetuada a caracterização da flora, vegetação e habitats tendo 
como objetivos fundamentais os seguintes:  
 

• A identificação de habitats e comunidades vegetais classificados e de outras 
áreas de particular interesse ecológico adjacentes ou potencialmente afetadas 
pelo projeto; 

• A identificação das espécies vegetais com estatuto de conservação/protegidas ao 
nível nacional e internacional; 

 
Elaborou-se, nesta sequência, um conjunto de figuras que enquadram graficamente a 
situação existente. 
 
 
 
9.1.2 Fauna 

A metodologia utilizada na caracterização dos valores faunísticos abrangidos pela área 
de desenvolvimento da subestação em estudo, privilegiou, além das espécies presentes, 
a análise da interferência sobre as áreas naturais com maior interesse conservacionista, 
assim como os principais corredores ecológicos abrangidos pelo projeto. 
 
Esta caracterização teve como principais objetivos fundamentais os seguintes: 
 

• Identificação das espécies de ocorrência potencial; 

• Valorização das espécies existentes na área, com definição das espécies 
prioritárias (de acordo com a sua sensibilidade biológica e relevância das 
respetivas populações); 

• Caracterização da comunidade faunística; 

• Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos; 

• Determinação de eventuais situações de disfunção ecológica; 

• Identificação de áreas sensíveis (em sentido lato: áreas classificadas, áreas de 
ocorrência de espécies prioritárias, áreas de ocorrência simultânea de várias 
espécies prioritárias, áreas de habitats raros na região, áreas que albergam 
comunidades com elevada riqueza específica de um determinado grupo 
faunístico); 

• Nomeadamente em relação ao grupo da avifauna e quirópteros, a área de 
estudo definida para esta análise considera não só a área do traçado, mas 
também a área envolvente a estes que, aquando da proximidade de áreas de 
interesse natural ou de corredores ecológicos, se estenderá até vários 
quilómetros do traçado em estudo. 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. 2 – Relatório Síntese – Capitulo IV 
Rev.01 

IV-87

 
 
9.2 Áreas de Conservação da Natureza 

A área em estudo enquadra-se na envolvente de uma rede ecológica que inclui algumas 
áreas de conservação da natureza, nomeadamente Áreas Protegidas, classificadas ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho, Sítios da Rede Natura 2000, classificados nos 
termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e Zonas de 
Proteção Especial (ZPE’s) classificadas ao abrigo da Diretiva n.º 79/409/CEE. 
Posteriormente, a Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto veio classificar os Sítios da Rede 
Natura 2000 (1.ª e 2.ª Fases) como Sítios de Interesse Comunitário (SIC).  
 
Encontram-se igualmente incluídas nestas áreas de conservação, as Important Bird 
Areas (IBA), cujos critérios se encontram compatíveis com os princípios de criação das 
ZPE's, previstos na Diretiva 79/409/CEE. Por último, incluem-se igualmente as zonas 
RAMSAR, no âmbito da Convenção das Zonas Húmidas, assinada no Decreto  
n.º 101/80, de 9 de outubro e ratificado em 24 de novembro de 1990. 
 
Na FIG. IV. 24 apresenta-se o enquadramento regional da subestação de Alcochete e 
linhas associadas em estudo face às áreas de conservação de natureza ocorrentes na 
envolvente. 
 
 

• Reserva Natural do Estuário do Tejo 
 
Localizada a cerca de 6,7 a 6,8 km da área de estudo, para noroeste, não sendo 
intersetada pelo projeto.  
 
 

• SIC Estuário do Tejo (PTCON0009) 
 
O SIC Estuário do Tejo dista 0,7 km para norte, não sendo intersetado pela subestação.  
 
O corredor da Linha Alcochete – Fanhões interseta o limite sul desta área, embora não 
ocorra qualquer afetação direta pelo traçado da linha.  
 
No caso da Linha Alcochete – Palmela, o SIC Estuário do Tejo dista 1,1 km, não sendo 
intersetado. 
 
 

• ZPE Estuário do Tejo (PTZPE0010) 
 
Igualmente localizada a norte do projeto, a distâncias similares às acimas referidas, não é 
intersetada pela subestação ou pelas linhas elétricas.  
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FIG. IV. 24 – Áreas de Conservação da Natureza 
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• IBA Estuário do Tejo (PT021) 
 
Localizada a norte do projeto, não é igualmente intersetada pela subestação, distando 
cerca de 1 km desta, a Linha Alcochete – Fanhões cerca de 0,25 km e a Linha Alcochete 
– Palmela cerca de 1,3 km. 
 
 

• Ramsar Estuário do Tejo 
 
Entre 6,5 a 6.7 km a noroeste, sem qualquer afetação. 
 
 
De destacar ainda a existência de um corredor ecológico, definido no PROF da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROF AML), que é intersetado marginalmente pela subestação 
e abrangido pelas linhas associadas à subestação, bem como pela Linha existente 
Palmela – Fanhões e o respetivo troço a desativar (FIG. IV. 24). 
 
O corredor ecológico intersetado do PROF AML corresponde a um corredor primário 
incluindo-se nesta categoria os vales principais e a sua zona de influência, que integram 
fluxos migratórios sazonais ou temporários com importância a nível regional, que assume 
um papel determinante em todo o processo de sustentação do coberto vegetal e da 
avifauna selvagem, tendo também repercussões na estruturação da paisagem. 
 
Estas zonas de passagem deverão manter-se desobstruídas garantindo as trocas de 
energia e matéria entre as áreas ecologicamente estruturantes. Quando coincidem com 
linhas de água, deve ser dada especial atenção à ocupação marginal, garantindo áreas 
onde não se pode construir que permitam o funcionamento natural da rede de drenagem 
hídrica. 
 
 
 
 
9.3 Flora e Vegetação 

9.3.1 Enquadramento Ecológico 

Segundo Franco (2000), a área em estudo encontra-se inserida na Região Centro-Sul 
Plistocénico, com predomínio natural da azinheira (Quercus rotundifolia).  
 
Ainda segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque, a área em 
estudo enquadra-se no andar basal (com altitudes inferiores a 400 m) na zona Edafo-
climática a.AM e na zona fito-climática Atlante-Mediterrânica.Sub-Mediterrânica (AM.SM) 
as quais se encontram indicadas na FIG. IV. 25. 
 
São espécies características da zona fito-climáticas Atlante-Mediterrânica.Sub-
Mediterrânica (AM.SM), o zambujeiro (Olea europea ssp. sylvestris), o sobreiro (Quercus 
suber) e o carvalho português (Q. faginea). 
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FIG. IV. 25 – Carta Fitoclimática (Pina Manique) 

 
 
 
De acordo com Costa et al. (1998), a área de estudo encontra-se enquadrada nas 
seguintes zonas biogeográficas (FIG. IV. 26): 
 

REGIÃO Mediterrânica 

 SUB-REGIÃO Mediterrânica Ocidental 

  SUPERPROVÍNCIA Mediterrânica Ibero-Atlântica 

  PROVÍNCIA Gaditano-Onubo-Algarviense 

   SUBSECTOR Ribatagano-sadense 

    SUPERDISTRITO Sadense (4B2) 
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FIG. IV. 26 – Carta Fitogeográfica (Costa et. al) 

 
 
O Superdistrito Sadense é uma área onde os solos são frequentemente de origem 
aluvionar, resultantes de areias podzolizadas ou assentes em cascalheiras duras e 
arenitos miocénicos (formação da Marateca). Engloba a Península de Setúbal, as areias 
do vale do Sado até Melides e Stª Margarida do Sado. Tem como espécies endémicas 
Malcolmia lacera subsp. gracilima e Santolina impressa. Por outro lado o Ulex australis 
subsp. welwitschianus, Helianthemum apeninum subsp. stoechadifolium e a Myrica gale 
têm aqui a sua maior área de distribuição. Este último táxone ocorre nos biótopos 
pantanosos da Alnetea glutinosae.  
 
O Oleo-Querceto suberis sigmetum é a série de vegetação que ocupa a maior parte do 
território. A sua etapa regressiva subserial mais conspícua é o mato psamofílico Thymo 
capitellati-Stauracanthetum genistoidis. No entanto, possui algumas comunidades 
endémicas: o matagal de carvalhiça Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae, o 
zimbral Daphno gnidi-Juniperetum navicularis, o tojal/urzal mesofítico Erico umbellatae-
Ulicetum welwitschiani, o prado psamofílico anual Anacortho macranthero-Arenarietum 
algarbiensis e o mato camefítico de areias nitrofilizadas Santolinetum impressae.  
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9.3.2 Elenco Florístico 

Estando a Subestação de Alcochete localizada numa área de matos, não foram 
confirmadas neste biótopo espécies florísticas de valor. O mesmo acontece com a Linha 
Alcochete – Fanhões e a Linha Alcochete – Palmela, maioritariamente inseridas em área 
agrícola, e onde não foram igualmente confirmadas espécies florísticas de valor neste 
biótopo. 
 
Perto do local da futura subestação de Alcochete e no apoio 1 da Linha Alcochete – 
Fanhões e até ao apoio 2 da Linha Alcochete – Palmela, a vegetação é do tipo ruderal. A 
vegetação é predominantemente herbácea (gramíneas), com exemplares dispersos de 
sargaço (Cistus salvifolius) e tojo (Ulex europaeus). Em pequenas zonas depressionárias, 
onde o solo é mais húmido e alagando apenas em alturas de maior precipitação, 
observa-se bunho (Scirpus holoschoenus) e junco (Juncus effusus). 
 
A espécie Quercus suber surge em várias manchas, nomeadamente: 
 

• Linha Alcochete - Fanhões - No vão da linha entre o Apoio 2 e 3  

• Linha Alcochete - Palmela - No início do traçado após o Apoio 2; entre os Apoios 5 
e 6 e no troço final (Apoios 6 e 7). 

 
Na Vala de Passil, a norte da Linha Alcochete - Fanhões, a vegetação ribeirinha das 
margens é muito insipiente e degradada, dominada por espécies comuns e adaptadas a 
regimes torrenciais, silvados de Rubus ulmifolius, e canaviais dominados pelas espécies 
Phragmites australis e Arundo donax. 
 
 

 

Foto 10 – Vala do Passil e Vegetação Ripícola Associada 
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9.4 Habitats Naturais  

Com base na Carta de Uso do Solo / Habitats (FIG. IV. 9) e nos levantamentos de campo 
realizados, foram identificados na área de estudo os biótopos/habitats a seguir indicados: 
 
 

• Matos 
 
Este biótopo ocorre no local da subestação e acesso, bem como, no início dos traçados 
de ambas as linhas elétricas e nos primeiros apoios. São dominados por gramíneas, com 
cistáceas e tojos dispersos (Foto 11). 
 
 

 

Foto 11 – Zona da subestação e os matos presentes 

 
 

• Áreas Agrícolas 
 
As áreas agrícolas são o biótopo dominante na área de desenvolvimento das linhas, 
correspondendo a culturas temporárias (áreas de regadio) (Foto 12). 
 

 

Foto 12 – Áreas Agrícolas (culturas temporárias) 
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As culturas de regadio possuem sistemas intensivos de exploração, baseados na 
irrigação. Este tipo de cultura pode favorecer o desenvolvimento de espécies mesofílicas 
e higrófilas, características de vegetação herbácea vivaz, que se desenvolve em solos 
húmidos, raramente submersos. 
 
As áreas agrícolas não apresentam assim um subcoberto desenvolvido, sendo um 
biótopo com reduzida riqueza ecológica, estando constantemente a ser intervencionado, 
dominando espécies de carácter ruderal e de ampla distribuição. 
 
 
 

• Área florestal 
 
Neste biótopo, estão referenciadas algumas manchas florestais de proteção, 
nomeadamente o montado de Q. suber, que se enquadra no Habitat 6310 (Montados de 
Quercus spp. de folha perene) do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/13, de 8 de 
novembro. Sendo um tipo de floresta sujeita a intervenções periódicas, a vegetação 
secundária não é muito relevante, sendo composta essencialmente por alguns matos e 
gramíneas (Foto 13). 
 
 

   

Foto 13 – Montado de Sobreiro / Habitat 6310 

 
 
 

• Plano de água / Galeria Ripícola 
 
O traçado da Linha Alcochete - Palmela é perpendicular, entre os apoios 5 e 6, à Ribeira 
Vale dos Vinte e Um e a uma outra vala sem classificação decimal mas que no terreno se 
identificou como a Vala da Maré. A vegetação ripícola destas valas, adjacentes aos 
terrenos agrícolas, é reduzida e bastante degradada. 
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Foto 14 – Vegetação associada às valas na parte nascente da área de estudo (Vala da Maré 
na proximidade da EN4, junto a Rilvas) 

 
 
 
 
9.5 Fauna 

9.5.1 Enquadramento 

Conforme já foi referido anteriormente, o projeto não interseta nenhuma área de interesse 
conservacionista, mas encontra-se na proximidade do estuário do Tejo, caracterizado 
pela diversidade avifaunística. 
 
O estuário do Tejo é um dos maiores estuários da Europa, com uma localização 
privilegiada para a ocorrência de diversas espécies de aves em número significativo 
quando da sua migração ente o Norte de Europa e África. 
 
Alberga regularmente mais de 100.000 aves aquáticas invernantes destacando-se a 
utilização da área como local de invernada ou migração por grande número de espécies 
como o Pato-trombeteiro Anas clypeata, o Ganso-bravo Anser anser, a Marrequinha 
Anas crecca, o Flamingo Phoenicopterus ruber, o Alfaiate Recurvirostra avosetta, o 
Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina e o Milherango Limosa limosa. 
 
Os caniçais da parte superior do estuário são importantes como local de passagem 
outonal de passeriformes migradores. A população invernante de Sisão tem significado a 
nível nacional, tendo atingido quase 1% da população invernante na Europa. Das cerca 
de 200 espécies de ocorrência regular, 46 encontram-se incluídas no anexo I da  
Diretiva 79/409/CEE (Diretiva Aves). 
 
Existem também concentrações importantes de aves aquáticas nidificantes, como é o 
caso da Garça-vermelha Ardea purpurea, o Pernilongo Himantopus himantopus, a 
Perdiz-do-mar Glareola pratincola e a Águia-sapeira Circus aeruginosus. 
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A zona agrícola, para além de ser uma área de reprodução do Sisão Tetrax tetrax, da 
Calhandra-real Melanocorypha calandra, do Tartaranhão-caçador Circus pygargus e da 
Calhandrinha Calandrella brachydactyla, é uma importante área de nidificação da Perdiz-
do-mar Glareola pratincola e de invernada do Sisão. São conhecidos os movimentos dos 
Sisões durante o inverno de outras áreas do país para esta ZPE. 
 
Em termos dos habitats existentes e da sua relevância para a avifauna e quirópteros, 
verifica-se que a área de projeto apresenta, na sua envolvente próxima, uma cobertura 
dominada por áreas agrícolas e montado, constituindo habitat sobretudo para 
passeriformes, com uma riqueza específica baixa em termos de nidificação. Poderá ser 
local de alimentação para algumas espécies de morcegos. Para além disso, apresenta 
alguma proximidade a vias rodoviárias e zonas antropizadas. 
 
Refira-se ainda que, nesta área de estudo, deve ser tido em conta o facto de haver já 
aqui um conjunto muito significativo de linhas elétricas, nomeadamente cinco linhas, em 
grande parte coincidentes no sentido do seu desenvolvimento, com as zonas 
consideradas crítica e muito crítica para as aves aquáticas que fazem a conexão entre os 
estuários do Tejo e do Sado. 
 
Não constitui por isso um local com características que o tornem prioritário para os 
vertebrados voadores. 
 
A lista de espécies faunísticas, apresentada no Anexo 3, foi elaborada com base na 
informação fornecida pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 
(abrangendo todos os grupos faunísticos terrestres, incluindo invertebrados), guias de 
especialidade, disponibilidade de habitat favorável na área em estudo e sua envolvente, 
recurso a especialistas e levantamentos de campo de confirmação. 
 
Em relação aos anfíbios e répteis, foi utilizada a informação disponível no Atlas dos 
Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010).  
 
Relativamente à avifauna, para além dos estudos já existentes (Ecossistema, 2011) e os 
levantamentos de campo realizados, recorreu-se à informação cartográfica decida pelo 
ICNF no âmbito do presente estudo, à informação relativa às espécies de aves detetadas 
nas quadrículas abrangidas pelo projeto em estudo do novo Atlas das Aves Nidificantes 
em Portugal (2008). 
 
Foi ainda utilizada a cartografia das áreas sensíveis e críticas da avifauna e morcegos 
disponível na página da web do ICNF. 
 
A informação disponibilizada corresponde às quadrículas UTM 10x10 km 29SNC08 e 
29SNC18 que incluem não só a área de implantação direta do projeto, como a sua 
envolvente. Sendo a área do projeto de dimensão muito inferior à dimensão das 
quadrículas, a ocorrência real das espécies é confirmada pelos levantamentos de campo 
no local, quer em termos de visualização de indivíduos ou vestígios, quer na ocorrência 
de habitats adequados para as espécies referenciadas. 
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9.5.2 Anfíbios 

A detetabilidade das espécies deste grupo animal apresenta um grau de dificuldade 
elevado, uma vez que estas comunidades apresentam grandes variações de atividade ao 
longo do seu ciclo anual ao longo do seu ciclo anual, podendo algumas espécies 
apresentar um período de hibernação ou estivação. 
 
As comunidades de anfíbios apresentam uma maior atividade durante os meses de 
Inverno e Primavera. A comunidade de anfíbios potencialmente presente na área em 
estudo é de prever que esteja associada aos locais favoráveis em termos de humidade, 
que não atravessam a área de estudo, mas existem na sua envolvente. 
 
Como se pode observar no Anexo 3, das 12 espécies potencialmente existentes, 10 
apresentam o estatuto de “Pouco Preocupante” e uma não foi ainda avaliada. A espécie 
Discoglossus galganoi (rã-de-focinho-pontiagudo) apresenta estatuto de “Quase 
Ameaçado”. 
 
Uma espécie está incluída no Anexo II da Convenção de Berna – rela (Hyla arborea) e 
cinco no Anexo III do mesmo documento – salamandra-de-costas-salientes (Pleurodeles 
walti), salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), tritão-de-ventre-laranja 
(Triturus boscai), tritão-marmorado (Triturus marmoratus) e rã-verde (Rana perezi). 
 
O tritão-marmorado, o sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), a rã-de-focinho-
pontiagudo (Discoglossus galganoi), o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), o sapo-
corredor (Bufo calamita) e a rela estão inseridos no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, de 8 de novembro, pelo que são consideradas espécies animais de interesse 
comunitário que exigem proteção.  
 
A rã-de-focinho-pontiagudo encontra-se também incluída no Anexo B-II do mesmo 
diploma legal pelo que se trata de uma espécie de interesse comunitário, cuja 
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.  
 
A rã-de-focinho-pontiagudo habita perto de massas de água, em terrenos encharcados, 
tais como prados e lameiros. Pode ocorrer em numerosos habitats aquáticos, 
inclusivamente em lagoas costeiras, uma vez que é bastante tolerante a águas salobras 
(Almeida et al., 2001). Não é de esperar a sua ocorrência na área de estudo. 
 
O tritão-marmorado ocupa habitats aquáticos muito diversificados, normalmente com 
água parada ou com pouca corrente (Almeida et al., 2001). O sapo-parteiro-ibérico tem 
hábitos fossadores, ocorrendo em taludes perto de massas de água e as suas larvas em 
ribeiros, poças, charcos ou tanques (Almeida et al., 2001). O sapo-de-unha-negra 
encontra-se fortemente associado a locais de solo pouco compactado, como zonas 
arenosas, dunas costeiras, campos de cultivo, pastagens e zonas planálticas. Reproduz-
se em pequenos charcos temporários ou permanentes, estes com abundante vegetação 
aquática (Almeida et al., 2001). O sapo-corredor ocupa habitats muito diversificados, 
incluindo zonas de montanha e locais abertos, estando associado a pequenos charcos 
temporários de reduzida profundidade (Almeida et al., 2001). A rela ocorre em zonas 
húmidas com abundante vegetação, normalmente próximo de charcos, cursos de água, 
pântanos, lagos e lagoas (Almeida et al., 2001). 
 
Nos levantamentos de campo não foram detetados indivíduos. 
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9.5.3 Répteis 

A recolha de informação relativa aos répteis de ocorrência potencial na área em estudo 
mediante observação direta e análise dos elementos bibliográficos disponíveis permitiu 
listar 12 taxa (Anexo 3). 
 
Como se pode constatar, todas as entidades taxonómicas inventariadas são 
consideradas espécies “Pouco Preocupantes” em Portugal, com exceção da lagartixa-de-
dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus), com estatuto de “Quase Ameaçada” e a 
víbora-cornuda (Vipera latastei), com estatuto de “Vulnerável”. 
 
Das espécies listadas, três figuram no Anexo II da Convenção de Berna – cágado-comum 
(Mauremys leprosa), lagarto (Lacerta lepida) e a víbora-cornuda, pelo que os seus 
habitats se encontram estritamente protegidos. As restantes espécies figuram no Anexo 
III do mesmo documento. 
 
O cágado-comum e a lagartixa-ibérica encontram-se ainda incluídos no Anexo B-IV do 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro sendo que a primeira figura ainda no 
Anexo B-II do mesmo diploma legal. 
 
A lagartixa-de-dedos-denteados encontra-se associada a zonas do litoral, em pinhais e 
áreas de coberto arbustivo mais ou menos disperso (Almeida et al., 2001). A víbora-
cornuda ocorre em zonas rochosas de montanha, com cobertura arbustiva, podendo 
também ocorrer em zonas mais baixas, nomeadamente em matagais, zonas agrícolas e 
pinhais arenosos do litoral (Almeida et al., 2001). Apenas esta última espécie é provável 
de ocorrer na área de estudo. 
 
O cágado pode ser observado em zonas de corrente fraca de cursos de água, albufeiras, 
represas e charcos, com elevada cobertura de vegetação aquática e insolação das 
margens (Almeida et al., 2001). A lagartixa-ibérica ocorre em vários habitats, associados 
a substratos rochosos e pedregosos, em zonas abertas de carvalhais, sobreirais e olivais 
dispersos. É também frequente em áreas urbanizadas, onde ocupa muros, casas 
abandonadas e locais ajardinados (Almeida et al., 2001). 
 
Nos levantamentos de campo foram detetadas várias lagartixas-do-mato. 
 
 
 
9.5.4 Avifauna 

Para este grupo estão referenciadas 107 espécies avifaunísticas com ocorrência 
potencial na área em estudo (Anexo 3), sendo relevante a conservação da avifauna para 
a qualidade ambiental. 
 
Relativamente ao local de implementação do projeto e envolvente próxima, durante os 
trabalhos de campo foram referenciadas 14 espécies, todas com estatuto de “Pouco 
Preocupante”. 
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Das espécies indicadas, 17 pertencem ao Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 
de novembro (espécie de interesse comunitário) cuja conservação requer a designação 
de Zonas de Proteção Especial, e 13 pertencem ao Anexo D (espécies cinegéticas) do 
mesmo diploma legal. 
 
É referenciada na bibliografia a ocorrência de ninhos ou observações de nidificação para 
várias espécies, as quais se encontram descritas no Quadro IV. 38. Destas, apenas 2 
espécies apresentam estatuto de conservação desfavorável: Circus aeruginosus 
(Vulnerável) e Lanius senator (Quase Ameaçado). 
 
A espécie C. aeruginosus (tartaranhão-ruivo-dos-pauis) habita em zonas húmidas, 
nidificando principalmente em caniçais P. australis, mas também em zonas mistas com 
tabúas, juncos, salgueiro, tamargueira, sapais e caçando nos habitats abertos 
envolventes. A espécie L. senator (picanço-barreteiro) prefere habitats agro-florestais, 
como montados abertos, mas também olivais, pomares, sebes e matas ribeirinhas. 
 
Enquanto que o primeiro poderá apenas utilizar o território da área de estudo como local 
de passagem, em alimentação, a segunda espécie poderá utilizar o montado de sobreiro 
como habitat preferencial, podendo ocorrer na área de estudo. 
 

Quadro IV. 38 – Espécies Com Nidificação Confirmada na Área de Estudo  

Anas platyrhinchos (LC) Himantopus himantopus (LC) 

Carduelis cannabina (LC) Hirundo rustica (LC) 

Carduelis carduelis (LC) Lanius meridionalis (LC) 

Carduelis chloris (LC) Lanius senator (NT*) 

Cettia cetti (LC) Merops apiaster (LC) 
Charadrius alexandrinus (LC) Motacilla flava (LC) 

Ciconia ciconia (LC) Passer domesticus (LC) 

Circus aeruginosus (VU*/VU) Passer montanus (LC) 

Cisticola jundicis (LC) Parus caeruleus (LC) 

Columba livia (DD) Parus major (LC) 

Delichon urbicum (LC) Riparia riparia (LC) 

Estrilda astrid (LC) Saxicola torquatus (LC) 

Euplectes afer (NA) Serinus serinus (LC) 

Fulica atra (LC/LC) Sturnus unicolor (LC) 

Gallinula choropus (LC) Turdus merula (LC) 
Fonte: ICNF, 2008 

 
 
Em relação à cartografia do ICNF que integra um conjunto de critérios para a 
classificação da sensibilidade das áreas atravessadas por linhas elétricas, verifica-se que 
a subestação interseta uma área crítica para as aves aquáticas (FIG. IV. 27). 
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FIG. IV. 27 – Cartografia do ICNF (vertebrados voadores) 
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9.5.5 Mamíferos 

Tendo em conta as condições existentes na área em estudo e envolvente próxima, têm 
ocorrência potencial 30 espécies de mamíferos terrestres (Anexo 3), sendo os 
Quirópteros a principal família. 
 
Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, a maioria das espécies de fauna 
terrestre listadas para a área em estudo apresenta estatuto em Portugal de “Pouco 
Preocupante”. 
 
Contudo, dentro do grupo dos quirópteros refere-se a existência de 2 espécies com o 
estatuto de “Criticamente em Perigo”, 5 espécies com estatuto de “Vulnerável”, referentes 
às famílias Rhinolophidae, Vespertilionidae e Miniopteridae e 1 espécie com estatuto de 
“Informação Insuficiente”. Estão referenciados dois abrigos na proximidade da linha (a 
mais de 5 km, a noroeste e nordeste respetivamente), mas não constituem abrigos de 
importância nacional. Destaca-se ainda a espécie Oryctolagus cuniculus, com estatuto de 
Quase Ameaçado. 
 
Todas as espécies de morcegos listadas pertencem ao Anexo II da Convenção de Berna, 
bem como ao Anexo II da Convenção de Bona e ao Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, de 8 de novembro. Seis destas espécies encontram-se ainda integrados no 
Anexo B-II do mesmo diploma legal. 
 
A espécie R. ferrumequinum utiliza abrigos subterrâneos e grandes edifícios; zonas de 
floresta autóctone, utilizando ocasionalmente zonas marginais de florestas, junto a 
pastagens. R. hipposideros ocupa edifícios pouco perturbados; zonas de floresta 
autóctone; utiliza com menos frequência as zonas agrícolas, podendo também caçar em 
pequenos espaços abertos em zonas de matos e ao longo de galerias ripícolas arbóreas. 
R. euryale parece ocupar geralmente grutas e minas de dimensões relativamente 
grandes em todas as épocas do ano, embora tenha sido encontrados alguns grupos em 
edifícios. Caça junto ao solo em zonas com coberto arbóreo e arbustivo relativamente 
bem desenvolvido. R. mehelyi abriga-se exclusivamente em grutas e minas de grandes e 
médias dimensões, utilizando preferencialmente áreas de matos mediterrânicos e zonas 
ribeirinhas, preterindo as zonas urbanas. 
 
A espécie M. myotis utiliza abrigos subterrâneos, edifícios e buracos de pontes, caça em 
zonas florestadas, com reduzido coberto arbustivo. M. nattereri e abriga-se em grutas e 
minas e está associada a massas de água. 
 
P. pipistrellus utiliza edifícios (fendas, sótãos, telhados, etc.), fendas de rochas e 
cavidades de árvores, caçando numa grande variedade de habitats, incluindo zonas 
urbanas e P. kuhli abriga-se geralmente em fendas de paredes e em telhados, preferindo 
zonas de caça relativamente abertas. 
 
P. austriacus abriga-se principalmente em edifícios e, provavelmente, em árvores ocas, 
caçando em habitats florestados e abertos. E. serotinus encontra-se associado a 
edifícios, pontes e fendas de rochas e caça numa grande variedade de habitats, incluindo 
zonas urbanas. M. shreibersii é exclusivamente cavernícola (grutas e minas), caçando 
em espaços abertos. Por fim, a espécie T. teniotis utiliza fendas rochosas e edifícios e 
caça numa grande variedade de habitats, incluindo zonas urbanas. 
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Estão referenciados dois abrigos na proximidade da linha (a mais de 5 km, a noroeste e 
nordeste respetivamente), mas não constituem abrigos de importância nacional (FIG. 20).  
 
O coelho-bravo constitui uma espécie comum e presente em todo o continente. No 
entanto, o seu estatuto de conservação foi alterado durante o 2º passo de avaliação 
destas categorias para Portugal, em virtude de uma redução significativa (cerca de 30%) 
dos seus efetivos por variadas causas, justificando-se a adoção do seu estatuto de 
“Quase Ameaçado”. 
 
Esta espécie adquire uma importância relevante por constituir uma das presas principais 
de numerosos carnívoros e rapinas. A espécie tende a ser mais frequente em zonas de 
orla onde exista interligação entre culturas, prados e áreas de mato, de modo a que as 
zonas de alimentação e abrigo sejam próximas. 
 
Durante os trabalhos de campo realizados foram detetadas vestígios de coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus). 
 
 
 
9.5.6 Invertebrados (Lepidoptera) 

As referências na literatura sobre este grupo faunístico resumem-se ao estudo da 
distribuição nacional do grupo Lepidoptera por Maravalhas (2003). 
 
No Anexo 3 listam-se as 62 espécies potencialmente ocorrentes na área de implantação 
do projeto e o seu estatuto de proteção, em que apenas três possuem estatuto de 
conservação mais desfavorável (Em Risco de Extinção), nomeadamente Gegenes 
nostrodamus, Zizeeria knysna e Vanessa virginiensis.  
 
Refere-se ainda a espécie Euphydrias aurinia, que embora sendo uma espécie comum, 
encontra-se igualmente incluída no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99. 
 
G. nostrodamus prefere zonas secas e pedregosas, sempre na margem de pequenas 
linhas de água e pauis que não secam no verão. Z. knysna surge em lugares cálidos na 
orla de ribeiros e de outros lugares húmidos. V. virginiensis habita em lugares incultos 
com cardos. A espécie E. aurinia encontra-se presente em prados, incultos e clareiras de 
florestas. 
 
Apenas é expectável a presença das duas últimas espécies na área de estudo. 
 
 
 
9.6 Conclusões 

Na sequência da caracterização da situação de referência, verifica-se que a área de 
projeto é ocupada por área agrícola e zonas de matos, característico de uma menor 
biodiversidade. 
 
Apenas se refere no início dos corredores das duas linhas a ocorrência de manchas de 
montado de sobreiro como biótopo de maior valor ecológico, e que proporciona um 
habitat favorável para as várias espécies potencialmente ocorrentes. 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. 2 – Relatório Síntese – Capitulo IV 
Rev.01 

IV-103

 
 
10. PAISAGEM 

10.1 Metodologia 

A paisagem é entendida como a expressão das ações humanas sobre um determinado 
sistema biofísico, constituindo uma entidade mutável. A sua análise implica o 
conhecimento dos fatores intrínsecos da paisagem (de âmbito biofísico, como a geologia, 
o relevo, os recursos hídricos, entre outros) e dos fatores extrínsecos, relacionados com 
os aspetos de ordem sociocultural que atuam sobre o sistema biofísico e se refletem em 
diferentes formas de apropriação do território, concorrendo para a caracterização da 
paisagem. 
 
Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes da zona de intervenção do 
projeto, recorreu-se a uma metodologia de análise visual baseada nos parâmetros de 
qualidade e de absorção visual, no sentido de se identificar a sensibilidade da paisagem 
em causa e assim avaliar o impacte da introdução de novos elementos na paisagem. 
 
A área de estudo foi definida com base nos critérios de acuidade visual e de forma, 
constituindo um “buffer”, equidistante, em torno de todas as componentes de projeto, com 
a dimensão de 3 km, respeitando assim o valor padrão normalmente reconhecido para os 
limites de acuidade visual (3-4 km). 
 
Nesta área procedeu-se em seguida ao estudo dos elementos visuais condicionantes da 
paisagem, de forma a definir e fundamentar a definição de unidades de paisagem, 
elaboradas e pormenorizadas a partir do estudo efetuado para Portugal Continental 
(Cancela D’Abreu et al., 2002), do seu valor cénico e qualidade visual, bem como a 
determinação da sua sensibilidade e capacidade de absorção visual face às alterações 
decorrentes da construção e exploração do projeto e, assim, permitir a identificação e 
avaliação dos impactes visuais previsíveis. 
 
 
 
10.2 Caracterização da Paisagem na Área de Influência do Projeto 

O projeto localiza-se na freguesia e concelho de Alcochete, junto ao limite com o 
concelho do Montijo, o qual é assim também abrangido pela área de estudo. O local 
insere-se numa área marginal à mancha urbana localizada para oeste (pertencente ao 
concelho do Montijo) e que é caracterizado por uma ocupação agrícola, habitacional e 
industrial dispersa e com várias infraestruturas rodoviárias e de transporte de energia 
presentes na paisagem.  
 
Esta zona de charneira marca a transição para as grandes áreas agrícolas e 
agroflorestais que se desenvolvem para nascente, em que a produção cerealífera se 
intercala com zonas húmidas, onde ainda se cultiva arroz e outras áreas de maior 
intensidade produtiva, com extensas parcelas regadas com recurso a pivots.  
 
Para identificar e salientar os aspetos paisagísticos mais relevantes do relevo da área 
onde irá ser implantado o projeto, procedeu-se à sua análise e caracterização com base 
nas Cartas Militares de Portugal – IGeoE, folhas n.º 432 e 433 – (Esc. 1/25.000 e suporte 
informático), fotografia área e reconhecimento de campo. 
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A cartografia, que se elaborou com o objetivo de realçar os aspetos morfológicos mais 
relevantes presentes na área em estudo, recorreu a meios informáticos, tendo-se criado o 
modelo digital de terreno com um pixel de 5 metros. 
 
Nesse sentido elaborou-se a seguinte cartografia temática: 
 

• Hipsometria, com as zonas compreendidas entre cotas significativas para a 
caracterização morfológica da zona (FIG. IV. 28), tendo para o efeito sido 
definidas as seguintes classes, dado o grande aplanamento do relevo na zona: 

− <10; 

− 10 – 15; 

− 15 – 20;  

− 20 – 25; 

− 25 – 30; 

− 30 – 35;  

− 35 – 40; 

− 40 – 45;  

− 45 – 50; 

− 50 – 55; 

− > 55 metros. 

 
• Declives, em classes que permitem identificar o(s) tipo(s) de relevo presente(s) 

(FIG. IV. 29), definindo-se as seguintes classes: 

− < 5%; (relevo plano)  

− 5 – 15% (relevo moderado); 

− >15% (relevo inclinado).  

 
 
Da análise destas figuras verifica-se que a área do projeto apresenta um relevo de um 
modo geral aplanado, com altitudes médias reduzidas, em geral, entre os 10 a 15 metros 
(FIG. IV. 28). 
 
As altitudes que se apresentam mais baixas e constantes a nascente da A12 (0 – 15 m) 
vão progressivamente aumentando para oeste da A12, culminando na zona da Atalaia, 
no extremo oeste da área de estudo, com as altitudes mais elevadas da área 
caracterizada (> 55 m). 
 
Por via desta situação (acentuada pela presença marcante de um elemento construído na 
paisagem, a A12 que se desenvolvendo em aterro no sentido norte – sul e que secciona 
fisicamente o território e a paisagem) a área do projeto revela-se assim integrada numa 
zona plana e aberta a nascente, em que as altitudes, não ultrapassam em regra, os  
10-15 metros e se distribuem de forma constante e uniforme. 



Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala
1:25.000: 432-Montijo, Raster M888, 5 edição de 2009; 433-Faias
(Montijo), Raster M888, 3 edição de 2007, 443-Moita, Raster M888 5
edição de 2009. Referência NE_575/2015.
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As zonas de hipsometria mais baixa da área de estudo (< 10 m) ocorrem 
maioritariamente nos vales aluvionares da zona nascente, dominados pela Vala da 
Amieira e Ribeira do Vale dos Vinte e Um, afluentes do rio Tejo, que se desenvolvem 
com uma orientação geral sul – norte em direção ao rio Tejo, localizado a norte. 
 
A área de estudo está assim inserida numa zona que abrange os vales aluvionares 
afluentes do Tejo e as suas encostas de declive muito suave. 
 
Toda a área se insere na classe de declives inferiores a 5% (FIG. IV. 29), reveladora de 
um relevo plano e apenas, muito pontualmente, se verificam zonas de declive moderado 
(5 – 15%) e sem expressão no conjunto da zona. 
 
 
 
 
10.3 Unidades de Paisagem 

Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise 
importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem. 
 
Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma 
área heterogénea de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes 
que se repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, 
p.11) e que é “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do 
homem” (Pitte, J.R. 1983). 
 
Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada, 
relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, 
cujos limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas características" 
(Naveh e Lieberman (1994, p. 208)). 
 
Em termos de enquadramento regional, a bacia visual da zona de intervenção abrange, 
de acordo com o estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al. 2004)(1), as 
unidades de paisagem designadas por Arco Ribeirinho Almada- Montijo (79) e Outra-
Banda Interior (80) ambas integrantes da Unidade M - Área Metropolitana de Lisboa-
Sul. 
 
Estas unidades, definidas a uma escala reduzida (escala 1:250 000), permitem o 
enquadramento da área de influência visual do projeto.  
 
Contudo, a uma escala de maior detalhe, a análise da área de estudo requer uma 
definição de maior pormenor, em termos de subunidades da paisagem, para as zonas 
mais próximas do projeto. Nesse sentido, tendo por base a fotografia aérea e o 
reconhecimento de campo, definiram-se as seguintes subunidades da paisagem: 

                                                
 
(1) – Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental. Volume IV. DGOTDU., Lisboa. 
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• Urbana 

• Rururbana 

• Espaço Industrial 

• Espaço Agrícola 

• Montado 

• Espaço Florestal 

 
As unidades e subunidades da paisagem referidas encontram-se cartografadas na Carta 
das Unidades de Paisagem (FIG. IV. 30), apresentando-se de seguida uma descrição de 
cada uma delas. 
 
 
 
10.3.1 Unidades de Paisagem  

Como referifdo, a área de estudo insere-se na grande unidade de paisagem da “Área 
Metropolitana de Lisboa – Sul”, seguindo a proposta de identificação e caracterização das 
paisagens de Alexandre Cancela d’Abreu, e outros no seu estudo publicado pela 
DGOTDU, em 2004. Mais precisamente dentro dessa grande unidade de paisagem, o 
projeto, localiza-se na sua maioria na subunidade paisagística designada como “Outra 
Banda Interior”, que abrange a totalidade ou parte dos concelhos de Almada, Seixal, 
Barreiro, Sesimbra, Setúbal, Palmela, Moita, Alcochete e Montijo e que tem 
prolongamento para as subunidades vizinhas, mas já com características próprias 
distintas, nomeadamente do “Arco Ribeirinho Almada – Montijo”, mais fronteiro a Lisboa e 
com um processo de consolidação mais antigo (FIG. IV. 30). 
 
 
Outra-Banda Interior 
 
Esta unidade de paisagem da Área Metropolitana de Lisboa contém uma diversidade de 
situações, das quais se individualizam as seguintes: 
 

• “Zona litoral Caparica / Fonte da Telha”: entre a Cova do Vapor a norte e a Fonte 
da Telha a sul, limitada a nascente pela arriba fóssil da Costa de Caparica; 

• Para nascente, seguindo-se à arriba fóssil, a “Zona de Charneca”; por fim 

• No extremo nascente da unidade, onde se localiza o projeto, a “Zona Pinhal Novo 
/ Palmela / Alcochete”. 

 
No conjunto desta unidade de paisagem, podem destacar-se em termos de identidade a 
faixa litoral da Costa da Caparica - com as suas praias intensamente utilizadas pelos 
habitantes da área metropolitana, a arriba fóssil e a mancha agrícola correspondente às 
“terras da costa” - e Alcochete e suas envolventes mais próximas - com a manutenção de 
uma estrutura fortemente marcada pelas atividades agrícolas, a presença das marinhas e 
do estuário do Tejo, as características urbanas da vila e ainda a ponte Vasco da Gama, 
mais recente. 



Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
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A restante generalidade do território revela os processos de transformação recente. 
 
Em grande parte desta unidade não se verifica adequação das utilizações atuais 
relativamente às características biofísicas (com exceção do que resta das “terras da 
costa”, da vila de Palmela, bem como de algumas matas na charneca e de áreas 
agrícolas na parte nascente da unidade), nem coerência na distribuição e relação entre 
os vários usos. Este é um exemplo em que à presença de um mosaico muito variado de 
usos não corresponde uma capacidade multifuncional da paisagem; pelo contrário, 
verifica-se uma “promiscuidade” entre espaços agrícolas, urbanos e industriais, a que se 
vêm juntar vias de comunicação e outras redes de infraestruturas. 
 
Quanto à “riqueza biológica”, ela será reduzida em toda a unidade, com exceção da zona 
mais a norte, junto a Alcochete, incluída na Zona de Proteção Especial do Estuário do 
Tejo / Sítio Natura 2000 do Estuário do Tejo, com valores muito diversificados ao nível da 
flora e da fauna, com especial destaque para a avifauna, uma vez que é uma das 10 
zonas húmidas mais importantes da Europa para aves aquáticas migratórias 
(PROTAML). 
 
No que diz respeito às características sensitivas, esta unidade apresenta-se como 
bastante diversificada, passando por: 
 

− Paisagem aberta aos largos horizontes oceânicos ao longo da faixa costeira entre 
a Cova do Vapor e a Fonte da Telha, situação relativamente amena e com uma 
luz semelhante à que domina na costa portuguesa (orientada a poente); 

− Largos horizontes junto das margens do estuário, sobre o Mar da Palha em que o 
ritmo das marés introduz alterações significativas ao longo do dia; sensações de 
beleza, conforto e suavidade mas, também, em condições meteorológicas 
relativamente frequentes, sensações de desconforto, de agressividade (ventos) e 
de ausência de horizonte (neblinas e nevoeiros); 

− Paisagem com reduzida profundidade em todo o resto da unidade devido à 
planura dominante, sem grandeza e, na maior parte dos casos sem ordem. 
Paisagem com difícil legibilidade, por vezes congestionada, quase sempre pouco 
cuidada. 

 
A “Outra Banda Interior” restringe-se, na área que interessa a este projeto, à zona Pinhal 
Novo / Palmela / Alcochete, que apresenta uma feição dominantemente plana, de 
características ainda rurais, de ocupação dispersa, mas onde se faz sentir já o efeito das 
novas acessibilidades, em particular do eixo de ligação direta a Lisboa estabelecido pela 
Ponte Vasco da Gama e que se prolonga aqui, para sul, pela A12 e que traduz, de certo 
modo, o ambiente paisagístico da zona de inserção do projeto. 
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Corresponde a uma área ainda dominantemente rural e de povoamento tradicionalmente 
disperso que integra desde foros a propriedades de grandes dimensões, sistemas de 
sequeiro e de regadio e algumas manchas florestais, mas onde a construção das novas 
acessibilidades alterou nos últimos anos o padrão da paisagem preexistente, vindo juntar-
se à dispersão relacionada com as explorações agrícolas, habitações recentes, grandes 
unidades industriais (realce para AutoEuropa), as mais variadas fábricas, armazéns e 
depósitos de materiais ao ar livre espalhados por entre vinhas, pomares, hortas e 
“pivots”.  
 
Na área do projeto, pode dizer-se que é esta a situação ocorrente, onde o efeito das 
novas acessibilidades tem vindo a alterar o padrão da paisagem preexistente, originando 
uma progressiva maior presença de áreas mistas agrícolas, florestais, de localização 
industrial e de armazéns e de novas presenças habitacionais, cujo processo de 
consolidação e de ordenamento se encontra em curso e onde a eventual concretização 
da nova autoestrada, a A33, imediatamente a sul da área da subestação, pode vir a 
contribuir de forma mais decisiva para essa alteração. 
 
 
Arco Ribeirinho Almada – Montijo 
 
Esta unidade é interferida, de forma muito marginal, na parte poente da área de estudo, 
abrangendo as zonas mais urbanas do concelho do Montijo. 
 
A paisagem desta unidade é fortemente marcada pela presença do Rio Tejo (e Lisboa, do 
“outro lado”), bem como pela densa e no geral desorganizada ocupação construída e que 
abrange sobretudo o território do Montijo que integra a área de estudo.  
 
Apesar do estuário nem sempre ser diretamente visível do interior da unidade, quer 
devido ao relevo como à edificação, ele está sempre presente, no mínimo porque se vai 
vislumbrando ou porque se sente que ele se interpõe entre esta zona e Lisboa. 
 
Ao longo de uma margem no geral muito recortada, a variedade de ambiências 
ribeirinhas – arribas, frentes urbanas com cais de transportes fluviais, grandes unidades 
industriais, sapais, algumas praias, contacto com o largo estuário ou com esteiros mais 
confinados –, confere a esta frente uma enorme riqueza de situações interessantes em 
termos paisagísticos. 
 
A ocupação edificada também determina profundamente a paisagem, impondo-se pela 
sua densidade e volumetria, bem como pela sua frequente falta de qualidade. Desde a 
Trafaria ao Montijo, sucedem-se situações urbanas e industriais bem diferenciadas, 
percorridas por vias e linha de caminho-de-ferro, entremeadas por espaços ainda com 
uso agrícola ou simplesmente abandonados, constituindo um conjunto desordenados e 
com sérios problemas ambientais e funcionais. 
 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. 2 – Relatório Síntese – Capitulo IV 
Rev.01 

IV-115

 
 
As fortes tradições industriais desta frente ribeirinha, embora em parte diluídas no 
crescimento urbano explosivo dos últimos trinta e cinco anos e pela desativação de 
alguns dos principais complexos fabris, ainda permanecem visíveis (mas nem sempre 
vivas) nos estaleiros da Margueira e nas instalações industriais do Seixal, Paio Pires e 
Barreiro. 
 
Limitando a sul o estreito canal terminal do Tejo, destacam-se nesta unidade as 
imponentes arribas entre Cacilhas e Trafaria com forte impacto visual a partir da encosta 
ocidental de Lisboa, com algumas intrusões – depósitos de combustíveis e gás mas, 
sobretudo, o terminal de cereais da Trafaria que afeta todo o sistema de vistas sobre a 
foz. Para o interior destas arribas, uma paisagem rural muito interessante (olivais e 
culturas arvenses em antigos socalcos, algumas quintas históricas) tem vindo a ser 
progressivamente destruída e abandonada. 
 
Trata-se, sem dúvida, de uma unidade de paisagem com forte identidade, apesar de ter 
passado por transformações radicais durante o último século e, atualmente, estar ainda 
em pleno processo de mudança. Ao longo do séc. XX, toda esta frente ribeirinha sofreu 
profundas alterações, passando de uma área rural com algumas povoações ligadas à 
faina do rio (pesca, transportes, construção naval, salinas), para albergar complexos 
industriais de grande significado a nível nacional (CUF / Quimigal no Barreiro, Siderurgia 
Nacional em Paio Pires e Lisnave em Almada, entre outras de menor peso) e, mais tarde 
para um crescimento explosivo de zonas habitacionais. 
 
No que diz respeito à “riqueza biológica”, pressupõe-se que é baixa, mau grado tratar-se 
de uma unidade que à partida, teria boa capacidade de suporte para uma diversidade de 
espécies animais e vegetais (principalmente junto às orlas do estuário). Não se 
encontram referências à presença de espécies raras e de elevado interesse para a 
conservação. 
 
Em face do anterior e com exceção de algumas partes bem delimitadas desta unidade de 
paisagem (arribas entre a Trafaria e Cacilhas, certos trechos ribeirinhos, incluindo cais de 
embarque dos transportes fluviais e margens menos artificializadas dos esteiros de 
Corroios, Coina e Moita), as sensações dominantes serão as correspondentes a áreas 
urbanas confusas e congestionadas, pouco cuidadas, com deficiente legibilidade, não só 
devido às suas próprias características (dimensão e forma dos edifícios, arruamentos e 
outros espaços abertos) como ao modo desordenado como se dispõe no território, por 
entre matas e campos, ao longo do tejo ou de grandes espaços industriais, cortadas por 
vias de comunicação com tráfego intenso. 
 
São assim estas últimas características que identificam a zona desta unidade abrangida 
pela área de estudo, com localização mais interior e portanto afastada do contato com o 
Tejo. 
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10.3.2 Subunidades de Paisagem 

 
 Espaço Urbano 

 

Com esta designação considerou-se o espaço urbano consolidado que surge na área de 
estudo, correspondente, em geral, aos centros urbanos de maior dimensão e/ou as áreas 
edificadas que embora de menor dimensão apresentem um tecido urbano continuo e uma 
malha urbana predominantemente reticulada. É o caso das áreas urbanas integrantes do 
território do Montijo, localizadas na parte oeste da área de estudo, que integram a zona 
da Atalaia. Esta subunidade de paisagem está essencialmente desenvolvida na 
envolvente e proximidade dos espaços canais das vias rodoviárias, como a EN4. 
 
Trata-se de uma subunidade de paisagem que, em termos visuais, tem uma presença 
marcante na paisagem, já que corresponde à área em que a humanização da paisagem 
se faz sentir de forma mais intensa. Apesar da sua forte presença, para quem se 
encontra no interior da malha urbana, esta subunidade de paisagem corresponde a uma 
zona visualmente muito subdividida, com sub-espaços de alguma diversidade, decorrente 
da densidade, dimensão e distribuição dos espaços construídos e dos espaços abertos, 
que se encontram sempre contidos pela massa edificada que constitui os limites visuais 
dominantes.  
 
Verifica-se, que estas manchas consolidadas, localizadas na parte oeste da área de 
estudo, começam a dispersar, à medida que se caminha para a sua periferia, fazendo 
uma transição gradual para as áreas que denominámos por “Rururbanas”. 
 
 

 Espaço Rururbano 
 
Nesta subunidade de paisagem englobam-se as manchas de povoamento relativamente 
disperso que se estruturam ao longo dos eixos viários mais antigos (caso da EN4 e 
EN118 a norte da área do projeto - aglomerados do Passil e de Rilvas), com espaços 
agrícolas intersticiais e onde podem surgir também instalações industriais ligadas a 
armazenagem, oficinas, etc. (Foto 14). 
 

    

Foto 14 – Perspetiva da subunidade de paisagem Espaço Rururbano – pequenos 
aglomerados ao longo das vias de comunicação com áreas agrícolas intersticiais 
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Nas áreas agrícolas intersticiais predominam os sistemas arvenses, as culturas hortícolas 
em pequenos espaços na envolvente às habitações. A presença de elementos arbóreos 
é pouco significativa na maioria das situações. 
 
Em termos visuais apreendem-se assim vários sub-espaços que correspondem às áreas 
ocupadas por cada um dos aglomerados populacionais e os respetivos campos agrícolas. 
Trata-se de espaços com características visuais relativamente heterogéneas resultado da 
diversidade de usos de solo – zonas agrícolas, construções tradicionais associadas a 
espaços agrícolas, urbanizações recentes, armazéns, etc. – o que se traduz numa forma 
diversificada da sua apreensão visual e contraste entre zonas de maior abertura visual e 
espaços mais fechados. 
 
 
 

 Espaço Industrial 
 
A par da sua inclusão nas áreas de povoamento disperso esta atividade pode surgir 
também em áreas industriais estruturadas que se localizam junto das estradas mais 
importantes, beneficiando de bons acessos. Destacam-se duas áreas industriais, uma no 
extremo sul da área de estudo, e outra no extremo norte, mais próxima do projeto, 
correspondente à Zona Industrial do Passil (Foto 15). 
 
Mais esporadicamente podem ainda surgir unidades industriais isoladas, que se 
destacam na paisagem por serem contrastantes e marcantes face à envolvente. Está 
neste caso, por exemplo, uma fábrica de rações para o gado, localizada junto da EN118, 
imediatamente a sul do local de instalação da subestação e que corresponde à empresa 
Alirações - Rações para animais, S.A. Trata-se de uma situação que em termos visuais 
contrasta com a paisagem evolvente, pela dimensão e rigidez de formas das construções 
e que pela sua volumetria é dissonante da escala e das características mais naturais das 
zonas envolventes, planas (Foto 15). 
 

     

Foto 15 – Perspetiva da subunidade de paisagem Espaço Industrial – Zona Industrial do 
Passil e unidade industrial isolada (Fábrica da Ali-Rações) 
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 Espaço Agrícola  
 
O espaço agrícola corresponde a um dos usos identitários desta paisagem e com a maior 
ocorrência na área em estudo, em espacial na parte nascente, traduzindo-se, no geral, 
em extensas áreas cultivadas que caracterizam a parte rural dos concelhos de Alcochete 
e Montijo. Estas áreas são representadas essencialmente por culturas anuais de regadio 
e de sequeiro.  
 
Estas áreas, com distribuição geral pela área de estudo, têm contudo, a sua maior e mais 
genuína expressão na parte nascente, associada à existência de extensas zonas 
aluvionares. A envolvente nascente e sul da área de projeto é também caracterizada por 
esta tipologia de unidade. 
 

 

Foto 16 – Perspetiva da subunidade de paisagem Espaço Agrícola na zona nascente da área 
de estudo nas baixas aluvionares. A Linha Palmela – Fanhões existente é visível no lado 

direito da fotografia 

 
 
Em termos visuais, dada a predominância de um relevo relativamente plano, é possível 
apreender a globalidade do espaço que nas situações mais próximas apresenta uma 
amplitude visual alargada. Noutras situações, a presença de algumas zonas florestais, 
constitui a principal barreira visual que delimita esta unidade de paisagem. 
 
Nesta subunidade de paisagem engloba-se também o edificado isolado correspondente à 
parte social das propriedades agrícolas, como a que acontece a sul e a nordeste da área 
do projeto (Quinta do Passil). 
 
O terreno onde se insere a subestação corresponderá a uma antiga área agrícola de 
extensão significativa e que desde há vários anos se encontra abandonada, estando 
coberta por matos e aproveitada esporadicamente como pasto de rebanhos de ovinos. 
De referir ainda que nesta área localizam-se depósitos de materiais de aterro 
heterogéneos, representados, essencialmente, por areias, argilas e alguns materiais de 
alvenaria, e que devido à existência de matos por cima destes depósitos, se poderá 
inferir que os mesmos foram criados há alguns anos atrás. 
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 Montado 
 
As zonas de montado têm uma grande dominância na parte nascente da área de estudo, 
correspondendo a extensas áreas que se prolongam para além dos limites definidos 
param análise.  
 
A densidade e porte do coberto arbóreo existente conferem a esta unidade um ambiente 
mais fechado com vistas confinadas para o interior do espaço. Estes espaços funcionam 
também como limites visuais para quem se localize nas outras subunidades de 
paisagem. 
 
Na restante área de estudo identificam-se também manchas mais pontuais de montado, 
ainda assim com alguma expressão, como é o caso da envolvente nascente à área do 
projeto (Pinhal dos Catalares, onde o pinheiro bravo também pode surgir associado 
justificando o seu nome).  
 
 

    

Foto 17 – Perspetiva da subunidade de paisagem Espaço Agroflorestal, zona a nascente 
junto à EN4 e perspetiva do Pinhal dos Catelares na envolvente ao terreno da subestação 

(lado norte na envolvente à Vala do Passil) 

 
 
Estas manchas florestais constituem elementos que quebram as características gerais da 
paisagem, de grande aplanamento e profundidade visual, constituindo barreiras que 
limitam o horizonte visual, como é o caso do que se verifica na zona destinada à 
implantação da subestação, rodeada pelo Pinhal dos Catalares, a norte e nascente.  
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 Espaço Florestal 
 
O restante espaço florestal constitui um elemento pouco marcante e presente na 
paisagem da área de estudo, estando no essencial apenas representado na sua parte sul 
de uma forma mais marcante. É composto por áreas de pinhal com algum sobreiro 
disperso e áreas de matos associadas, de maior ou menor extensão. A densidade e porte 
do coberto arbóreo e arbustivo existente conferem a esta unidade um ambiente mais 
fechado com vistas confinadas para o interior do espaço. Estes espaços funcionam 
também como limites visuais para quem se localize nas outras subunidades de 
paisagem. 
 

 

Foto 18 – Perspetiva da subunidade de paisagem Espaço Florestal 

 
 
 
 
10.4 Qualidade Visual da Paisagem 

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma  
vertente cultural que não pode deixar de ser considerada como fator de qualificação do 
espaço.  
 
Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas, 
geomorfológicas, climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que 
sobre ele o Homem processa, reveste-se do maior interesse a sua caraterização bem 
como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as 
especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a qualidade visual de uma 
determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores. 
 
Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é 
um bem inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se 
processam sobre o território, importa que, em Estudos de Impacte Ambiental, este aspeto 
seja analisado, quantificado e incluído como mais um parâmetro a ponderar no conjunto 
dos recursos biofísicos. 
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Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter mais 
ou menos subjetivo analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns dos 
aspetos normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus 
componentes naturais e estruturais. 
 
A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos 
quais se atribui uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a 
subjetividade inerente à análise do seu valor cénico da paisagem. 
 
Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 31) recorreu-se a 
informação constante na cartografia temática elaborada para a área em estudo, bem 
como ao reconhecimento de campo efetuado. 
 
Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se primeiramente os seguintes parâmetros: 
 

 Relevo; 

 Uso do Solo. 

 
 
Relativamente ao relevo, e de acordo com o comummente aceite em estudos de 
paisagem, considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se 
encontram relacionadas com relevos mais vigorosos, enquanto as paisagens de menor 
qualidade visual correspondem a zonas de menor diversidade morfológica. 
 
No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas de maior qualidade visual 
correspondem aos extensos Espaços Agrícolas e de Montado, em particular na zona que 
se desenvolve ao longo da área aluvionar, associada à Ribeira do Vale dos Vinte e Um, 
na parte nascente da área de estudo. 
 
A Área Urbana mais consolidada, localizada na parte oeste da área de estudo (Atalaia, 
concelho do Montijo) foi também classificada de qualidade visual elevada e como forma 
de distinção face ao espaço de povoamento mais disperso, de características rururbanas, 
em geral, menos qualificado, e ao qual se atribui qualidade visual média. Trata-se de 
locais que apresentam alguma estrutura organizacional e com qualidade paisagística 
mediana na medida em que representam um interface entre o espaço urbano e rural.  
 
As áreas florestais (que não montado) e de matos foram classificadas como tendo uma 
qualidade visual baixa. O mesmo aconteceu com os espaços canais. 
 
Às áreas industriais, áreas normalmente associadas a impactes visuais de sinal negativo 
dado que as mesmas possuem elementos estruturais que se desajustam muitas vezes 
em termos de volumetria dos outros elementos existentes na paisagem envolvente, foi 
atribuído o valor mais baixo de qualidade visual.  
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Nos diversos aspetos considerados para estes dois parâmetros, que definem a qualidade 
visual intrínseca da paisagem, foram ainda integrados fatores corretivos na definição da 
sua valoração, de forma a classificar o mais realisticamente possível o valor de Qualidade 
Visual absoluta da paisagem. 
 
Os parâmetros considerados como valores corretivos encontram-se relacionados com a 
existência de extensos espaços aluvionares e agrícolas com linhas de água associadas, 
cujo conjunto, se transforma num elemento valorizador da paisagem. Nesse sentido e 
como se pode ver no Quadro IV. 39, majorou-se positivamente, com o valor 3, a área 
aluvionar e agrícola associada à Ribeira Vale dos Vinte e Um e Vala da Amieira. 
 
 

Quadro IV. 39 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Parâmetro Analisado 

Valor da Qualidade Visual 

Negativo 
(-1) 

Baixa 
(1) 

Média  
(2) 

Elevada 
(3) 

Relevo 

Plano (0 a 5%)      

Moderado (5 a 15%)     

Inclinado ( > 15%)     

Uso do Solo 

Área urbana     

Área rururbana     

Área industrial      

Espaço canal     

Área agrícola     

Montado     

Área florestal     

Matos     

Vegetação Ripícola     

Parâmetros corretivos 

Linhas de água inseridas em baixas aluvionares 
agrícolas  

 
   

 



Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala
1:25.000: 432-Montijo, Raster M888, 5 edição de 2009; 433-Faias
(Montijo), Raster M888, 3 edição de 2007, 443-Moita, Raster M888 5
edição de 2009. Referência NE_575/2015.
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A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou assim do cruzamento dos valores 
constantes no quadro anterior e da agregação desses resultados em três classes, de 
acordo com os escalões indicados no Quadro IV. 40. 
 

Quadro IV. 40 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem 

Ponderação Qualidade Visual da Paisagem 

<3 Baixa 

3-6 Média 

>7 Elevada 

 
 
Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se 
que a área de estudo apresenta, em geral, qualidade visual média.  
 
As áreas de elevada qualidade visual correspondem maioritariamente à zona agrícola 
aluvionar associada ao vale da Ribeira dos Vinte e Um e Vala da Amieira, localizada na 
parte nascente de estudo 
 
As áreas de qualidade visual mais baixa são reduzidas e pontuais e estão de um modo 
geral associadas a áreas florestais de produção, matos e espaços industriais, estando o 
local proposto para a subestação inserido nesta classe pela ocorrência de matos. 
 
O projeto abrange assim áreas de qualidade visual baixa, por parte da subestação e 
acesso, inseridas numa zona de matos e aterros). As linhas associadas, à saída da 
subestação abrangem ainda a mesma área de qualidade visual baixa, a que se segue 
uma área de qualidade visual média praticamente ao longo de todo o seu 
desenvolvimento associada a uma zona agrícola e na parte final do traçado da Linha 
Alcochete - Palmela, na articulação com a Linha Palmela – Fanhões, é abrangida uma 
área de qualidade visual elevada, inserida numa zona de montado e de baixa agrícola 
aluvionar. 
 
 
 
 
10.5 Capacidade de Absorção Visual 

Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma 
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as 
suas qualidades visuais. 
 
A Carta de Capacidade de Absorção Visual (FIG. IV. 32) foi elaborada, considerando a 
sobreposição das bacias visuais geradas a partir de potenciais locais com vista sobre o 
projeto, definidos com base na topografia. Esta carta permite definir as zonas em torno da 
área de implantação do projeto com potencial maior capacidade de absorção visual, 
correspondentes aos locais com uma menor sobreposição de bacias.  
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As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o 
observador: 
 

 2 m de altura; 

 360º no plano; 

 90º a -90º na vertical; 

 Raio de 3 000 m. 

 
 
Consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade visual, os que estão 
assinaladas na FIG. IV. 32 e que representam os núcleos com observadores mais 
próximos do projeto e/ou localizados em pontos topograficamente mais elevados, que se 
situam na área de estudo, em particular na parte oeste da A12.  
 
Para além destes pontos de visualização, num total de 45, foram também consideradas 
as infraestruturas lineares mais importantes, não como pontos mas como linhas de 
visualização, eixos esses também assinaladas na FIG. IV. 32 e que correspondem às 
seguintes situações: A12/IP1, EN4, EN5, EN118, e outras estradas municipais (EM 
1006,1007,502,1123,1124,1205). 
 
Estes 45 pontos de observação correspondem a locais onde potencialmente podem 
surgir observadores.  
 
Em termos de ponderação, para a sobreposição das bacias visuais, e considerando que 
uma linha corresponde a um número infinito de pontos, atribui-se peso 2 às bacias 
visuais geradas a partir das infraestruturas lineares e peso 1 às bacias geradas a partir 
dos pontos selecionados. 
 
Em termos de classificação da Capacidade de Absorção Visual foram consideradas três 
classes (Quadro IV. 41), definidas em função da sobreposição de bacias visuais: 
 

Quadro IV. 41 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição de Bacias 
Visuais Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

< 2 Elevada 

3-30 Média 

> 30 (até 46) Baixa 
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É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não 
integrando a vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá originar 
zonas com menor capacidade de absorção do que as realmente existentes. Efetivamente 
as bacias visuais geradas apenas com base no modelo digital do terreno são, à partida, 
bastante mais amplas do que se verifica na realidade e no terreno, uma vez que a 
vegetação e os elementos construídos constituem limites visuais que tornam não visíveis 
áreas que quando se considera exclusivamente a morfologia ficam englobadas na bacia 
visual gerada a partir de um determinado ponto. 
 
Da análise da cartografia, elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se 
que a área do projeto apresenta uma grande sobreposição de bacias visuais (capacidade 
de absorção baixa), decorrente da sua localização numa zona aberta, de relevo plano e 
suscetível de visualização por alguns observadores permanentes das áreas habitadas 
mais próximas, mas sobretudo dos observadores que circulem nas várias vias rodoviárias 
que circundam o local.  
 
Importa contudo referir que o uso do solo na envolvente ao local do projeto será um 
aspeto importante a considerar na avaliação efetiva de impactes, relacionado com a 
presença da A12 e de uma mancha de montado que envolve a parte norte e nascente do 
local proposto para a subestação.  
 
De facto, a plataforma da A12 situa-se alguns metros acima da cota do terreno 
envolvente, pelo que a própria via irá constituir uma barreira totalmente opaca que 
impedirá a visualização da subestação a partir de áreas localizadas a poente da A12.  
 
Para além disso, a presença de uma cortina de sobreiros na envolvente norte e nascente 
da área de projeto constitui também uma barreira visual, que impedirá a visualização da 
subestação a partir de habitações dispersas localizadas sobretudo a norte, na zona do 
Passil. 
 
Na restante área de estudo predominam as manchas com média capacidade de 
absorção visual, essencialmente relacionadas com a ausência ou menor número de 
observadores presentes na envolvente.  
 
As áreas com capacidade de absorção elevada são minoritárias, ocorrendo apenas na 
zona limítrofe localizada a nascente na área de estudo, sem quaisquer observadores. 
 
 
 
 
10.6 Sensibilidade Visual 

O conceito sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de 
afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia 
na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que quanto 
maior for a sobreposição de bacias visuais de um determinado espaço e portanto, de um 
maior número de recetores, maior será a sua sensibilidade. Não totalmente independente 
deste princípio, em simultâneo e de forma geral, quanto maior a qualidade visual de 
determinada paisagem, maior será também a sua sensibilidade. 
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Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 33) fez-se o 
cruzamento da informação constante nas Cartas de Capacidade de Absorção Visual e 
Qualidade Visual da Paisagem, tendo os resultados sido agregados nas classes 
apresentadas no Quadro IV. 42. 
 

Quadro IV. 42 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem 

Valor da Sensibilidade 
Visual 

Capacidade de 
Absorção Visual Qualidade Visual Valor 

Ponderado 

Baixa 

(< ou = 3) 

Elevada (1) Baixa (1) 2 

Elevada (1)  Média (2) 3 

Média (2) Baixa (1) 3 

Média 

(>3 e < 5) 

Elevada (1)  Elevada (3) 4 

Média (2) Média (2) 4 

Baixa (3) Baixa (1)  4 

Elevada 

(= ou > 5) 

Baixa (3) Elevada (3) 6 

Baixa (3) Média (2) 5 

Média (2) Elevada (3) 5 

 
 
Da análise desta carta, verifica-se que a área do projeto tem uma sensibilidade visual 
média no local proposto para a subestação e acesso, pois embora tenha uma qualidade 
visual paisagem baixa, tem contudo uma capacidade de absorção baixa, com grande 
visualização a partir da envolvente próxima. 
 
Na área de implantação das linhas a sensibilidade da paisagem é elevada, pois trata-se 
de uma zona de maior qualidade visual (media) e igualmente com grande visualização a 
partir da envolvente próxima (capacidade de absorção baixa). 
 
Outras áreas de sensibilidade visual elevada correspondem à zona da baixa aluvionar e 
agrícola, associada às Valas da Maré, Ribeira do Vale dos Vinte e Um e Vala da Amieira, 
com qualidade visual elevada, embora com menor sobreposição de bacias visuais 
(capacidade de absorção média). 
 
A restante área de estudo tem uma sensibilidade visual media. 
 



Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala
1:25.000: 432-Montijo, Raster M888, 5 edição de 2009; 433-Faias
(Montijo), Raster M888, 3 edição de 2007, 443-Moita, Raster M888 5
edição de 2009. Referência NE_575/2015.
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11. SOCIOECONOMIA 

11.1 Metodologia 

Com o objetivo de enquadrar o projeto da Subestação de Alcochete e Linhas Associadas 
no ambiente socioeconómico da região em que se insere, procedeu-se à caracterização 
do concelho de Alcochete enquadrando-o na região em que se encontra, Península de 
Setúbal, e nos valores apresentados no território nacional. Sempre que possível, efetuou-
se uma análise ao nível da freguesia do concelho, onde o projeto se insere (freguesia de 
Alcochete).  
 
A caracterização foi feita a nível demográfico, económico, das infraestruturas e dos 
equipamentos existentes, recorrendo a dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), 
nomeadamente aos Censos de 2001 e 2011 e outros dados estatísticos presentes no site 
do Instituto Nacional de Estatística (INE). 
 
 
 
 
11.2 Enquadramento Demográfico 

11.2.1 Enquadramento 

A área de projeto localiza-se na freguesia e concelho de Alcochete, pertencente à sub-
região (NUT III) da Península de Setúbal, e à região (NUT II) de Lisboa. Na FIG. IV. 34 
apresenta-se o respetivo enquadramento administrativo. 
 

 

FIG. IV. 34 – Enquadramento Administrativo 
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A sub-região da Península de Setúbal, pertencente à região de Lisboa, ocupa uma área 
de 1 558,9 km2, o que representa cerca de 53% da área total regional. 
 
O concelho de Alcochete onde se insere o projeto, com cerca de 128,4 km2, é 
territorialmente constituído por 3 freguesias: Alcochete, Samouco e São Francisco, sendo 
que o projeto localiza-se na zona sudoeste do concelho e da freguesia de Alcochete. 
 
O concelho do Alcochete apresentava em 2011 uma população de 17 569 habitantes 
sendo que 70% desta habitava na freguesia de Alcochete. 
 
Alcochete foi um dos concelhos que no contexto da Península de Setúbal mais cresceu 
na última década, mas cujo peso demográfico contínua ainda assim a ser pouco 
expressivo (2,3% da população residente na Península de Setúbal). Esta dinâmica 
demográfica é recente e foi sobretudo motivada pela melhoria generalizada das 
acessibilidades a este da zona do Arco Ribeirinho, inserindo-se a construção da 
subestação de Alcochete na necessidade de dar resposta ao aumento do consumo 
energético motivado pelo crescimento populacional, do tecido edificado e das áreas 
produtivas na zona Alcochete e também as do Montijo, que serão servidas por futuras 
linhas da EDP a ligar em fases posteriores à subestação de Alcochete, por parte desse 
proponente. 
 
 
 
 
11.2.2 Dinâmica Populacional 

Esta dinâmica demográfica verificada na última década no concelho de Alcochete é 
visível no quadro seguinte, com um aumento de cerca de 35% da população residente. A 
freguesia de Alcochete para além de representar a freguesia mais populosa do concelho, 
teve também um crescimento semelhante à média do concelho. 
 
O crescimento a nível do concelho e da freguesia abrangidos pelo projeto revela assim a 
grande dinâmica e atratividade desta zona face à grande acessibilidade que a Ponte 
Vasco de Gama veio conferir a todo este território da margem sul do Estuário do Tejo 
(Quadro IV. 43).  
 

Quadro IV. 43 – Evolução Populacional 2001/2011 

Unidades Territoriais População 
2001 (hab.) 

População 
2011 (hab.) 

Variação da População 
Residente 2001/2011 (%) 

Continente 9 869 343 10 047 621 1,81 

Península de Setúbal 714 589 779 399 9,07 

Concelho de Alcochete 13 010 17 569 35,04 

Freguesia de Alcochete1) 9 094 12 239 34,58 

Fonte: Censos de 2001 e de 2011, INE 
1) Antiga freguesia do samouco, que passou a freguesia de Alcochete pela CAOP 2015 
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No Quadro IV. 44 apresenta-se, a título indicativo, uma vez que presentemente são os 
únicos dados disponíveis, os valores de população residente no concelho e freguesia de 
Alcochete, registados nos Censos de 2011, de acordo com a CAOP 2015. 
 

Quadro IV. 44 – População Residente de Acordo com a CAOP 2015 

Unidades Territoriais 

(CAOP 2015) 

População 
Residente 

Censos 2011 

Concelho de Alcochete 47729 

Freguesia de Alcochete 3258 

Fonte: INE, 2014 

 
 
A taxa de crescimento natural, referente à diferença entre as taxas de natalidade e de 
mortalidade, revelou na última década censitária (2001 – 2011) um crescimento que se 
traduziu, inclusive, num saldo positivo, e que é assim o reflexo do aumento da taxa de 
natalidade motivado pelo crescimento da população. 
 
Os valores referentes a 2013 revelam contudo já, que embora se mantenha um 
crescimento positivo, ele tem contudo um valor mais baixo do registado em 2011 e que é 
reflexo direto da descida da taxa de natalidade. 
 
Como se verifica também no Quadro IV. 45, a situação de crescimento natural no 
concelho de Alcochete contrasta com o crescimento negativo que se verifica na região da 
Península de Setúbal e no território do Continente. 
 

Quadro IV. 45 – Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade e Taxa de Crescimento Natural 

Unidade Territorial 

Taxa de Natalidade 

(%0) 

Taxa de Mortalidade 

(%0) 

Taxa de Crescimento 

Natural (%) 

2001 2011 2013 2001 2011 2013 2001 2011 2013 

Continente 10,8 9,1 7,9 10,1 9,8 10,2 0,07 -0,06 -0,23 

Península de Setúbal 11,8 10,7 9,0 9,2 9,3 9,6 0,26 0,14 -0,06 

Concelho de Alcochete 11,3 12,2 10,2 11,4 8,6 7,9 -0,02 0,37 0,22 

Fonte: INE, 2014 
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11.2.3 Estrutura Etária 

No Quadro IV. 46 apresenta-se a variação da população residente nas diferentes 
unidades territoriais em função dos grupos etários. 
 

Quadro IV. 46 – Variação da População Residente por Grupos Etários (2001/2011) 

Unidades Territoriais 

Variação 
Total (%) Grupos Etários (%) 

2001-2011 0-14 15-24 25-64 65 ou + 

Continente 1,81 -4,74 -22,87 4,98 18,99 

Península de Setúbal 9,07 12,90 -20,16 8,25 36,86 

Concelho de Alcochete 35,04 57,54 8,77 36,50 26,90 

Freguesia de Alcochete 34,58 49,21 12,13 36,11 31,05 

Fonte: Censos de 2001 e de 2011, INE 

 
 
O crescimento da população residente no concelho e freguesia de Alcochete, verificou-se 
em todos os grupos etários, com particular incidência na população em idade ativa (25 – 
64 anos) e na população mais jovem (0 – 14 anos) que revela assim ser o crescimento 
populacional essencialmente motivado pela vinda da população do exterior que no 
contexto da Região de Lisboa, elegeu o concelho de Alcochete para residir. 
 
A nível nacional e na Península de Setúbal a tendência foi para uma descida acentuada 
dos escalões jovens e aumento do escalão dos idosos. 
 
 
 
11.2.4 Povoamento 

A densidade populacional em Portugal Continental, na sub-região e concelho e freguesia 
estudados é apresentada no Quadro IV. 47. 
 

Quadro IV. 47 – Densidade Populacional (2011) 

Unidades Territoriais 
Densidade Populacional 

2011 (hab/km2) 

Continente 112,8 

Península de Setúbal 479,6 

Concelho de Alcochete 136,9 

Freguesia de Alcochete 102,5 

Fonte: Censos de 2011 

 
 
Tal como se pode observar no quadro acima, apesar da Península de Setúbal apresentar 
uma densidade populacional bastante acima da do Continente, no concelho e na 
freguesia de Alcochete, esta é mais próxima da que se verifica no território nacional. 
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11.3 Atividades Económicas 

11.3.1 População Ativa e Desempregada 

O concelho e freguesia de Alcochete revelam uma taxa de atividade superior à verificada 
na sub-região e no continente e uma taxa de desemprego inferior aos valores regionais e 
nacionais, conforme se pode observar no Quadro IV. 48 relativo aos Censos de 2011. 
 

Quadro IV. 48 – Evolução das Taxas de Atividade e Desemprego 

Unidade Territorial 
Taxa de 

Atividade (%) 
Taxa de 

Desemprego (%) 
2011 2011 

Continente 47,58 13,19 

Península de Setúbal 48,82 14,53 

Concelho de Alcochete 51,85 12,06 

Freguesia de Alcochete 52,18 12,37 
Fonte: Censos de 2011 

 
 
Esta situação é assim reveladora da atratividade sofrida por este concelho e que para 
além do aumento da população residente, se refletiu também num maior poder de 
empregabilidade que mostra que o crescimento demográfico não tem sido uma dimensão 
isolada nas dinâmicas territoriais da região, mas está antes consistente com outros 
indicadores que refletem o aumento da procura de áreas de instalação industrial, o 
desenvolvimento das atividades económicas em geral, o reforço dos parques 
habitacionais e das áreas edificadas e o crescente equipamento do território. 
 
Sendo, contudo, este tema do emprego/desemprego, um assunto que tem revelado uma 
forte dinâmica, sobretudo decorrente da crise económica dos últimos anos, apresentam-
se seguidamente os dados mais recentes de modo a estabelecer uma visão atualizada 
desta dinâmica. 
 
Usaram-se para tal os dados estatísticos constantes do site do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) relativos ao ano de 2015, nos meses de janeiro e junho 
(mês mais atual com dados disponíveis), onde se verifica um valor absoluto de 885 e 823 
desempregados, respetivamente. Para referenciação, no final do ano de 2011 (ano dos 
censos e do valor da taxa de desemprego que acima se referiu) o número de 
desempregados era de 844, o que é assim próximo do atualmente registado, mas 
também revelador de uma melhoria ligeira no desemprego. 
 
 
 
11.3.2 Setores de Atividade Económica 

No que respeita às atividades económicas, verifica-se que o concelho de Alcochete 
acompanha no geral a tendência generalizada observada a nível nacional e regional de 
terciarização da economia, com mais de metade da população residente ativa empregue 
no sector terciário, seguida do sector secundário e com uma população residual 
empregue no sector primário, tal como se pode observar no Quadro IV. 49. 
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Quadro IV. 49 – População Economicamente Ativa por Sector de Atividade em 2011 

Zona Geográfica 

Sector de Atividade 
Total  

Primário Secundário 

Terciário 

HM Total 
De 

natureza 
social 

Relacionados 
com a 

atividade 
económica 

Continente 4 150 252 121 055 1 115 357 2 913 840 1 179 316 1 734 524 

Península de Setúbal 325 235 4 818 6 4150 256 267 102 878 153 389 

Concelho de Alcochete 8 010 248 1 517 6 245 2 524 3 721 

Freguesia de Alcochete 5 596 199 1 056 4 341 1 765 2 576 
Fonte: INE, Censos 2011 

 
 
 
 
11.4 Infraestruturas e Condições Sociais 

11.4.1 Infraestruturas Básicas 

No que diz respeito às infraestruturas básicas de abastecimento de água, saneamento, a 
percentagem de população servida está apresentada no Quadro IV. 50, bem como a 
percentagem de RSU recolhidos seletivamente. 
 

Quadro IV. 50 – População Servida por Infraestruturas de Abastecimento e Saneamento 
Básico e Resíduos Recolhidos Seletivamente 

Unidade Territorial 
Abastecimento 
Domiciliário de 
Água (%) 2009 

Águas Residuais (%) (1) 

(2009) 
Resíduos Urbanos 

Recolhidos 
Seletivamente (%) 

(2013) Drenagem Tratamento 
(ETAR´s) 

Continente 96 84 74 13 

Península de Setúbal 99 93 
(2) 

63 
(2)

 6 

Concelho de Alcochete 85 76 62 8 

Fonte: INE, 2014 
Nota(s): (1) Dados administrativos da base de dados INSAAR (Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água 

e Águas Residuais) administrada pelo Instituto da Água (INAG, I.P.). 
(2) Península de Setúbal: Não inclui dados do(s) município(s) de Barreiro. 
(3) Dados disponibilizados pelo Sistema Integrado da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA), Mapa de 

Registo de Resíduos Urbanos (MRRU). 

 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que, a cobertura existente ao nível do concelho 
de Alcochete é inferior ao verificado a nível nacional e na sub-região da Península de 
Setúbal, consequência de ser este um concelho até há relativamente pouco tempo de 
forte pendor rural e o seu crescimento e urbanização ser um fenómeno essencialmente 
da última década. 
 
Em relação à percentagem de resíduos urbanos recolhidos seletivamente, verifica-se que 
a nível do Continente, essa percentagem é pequena, sendo ainda menor a nível do 
concelho e da freguesia abrangidos. 
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Os dados mais recentes do INE (2011) referem ainda uma evolução positiva ao nível das 
instalações existentes nos alojamentos familiares ocupados como residência habitual 
com repercussões positivas ao nível das condições de vida das populações. De facto, as 
unidades territoriais consideradas registam melhorias significativas ao nível dessa 
cobertura dos alojamentos que possuem essas instalações, pese embora exista ainda um 
valor considerável de alojamentos sem instalações sanitárias e de banho e sem sistema 
de aquecimento (Quadro IV. 51). 
 

Quadro IV. 51 – Alojamentos Familiares Ocupados como Residência Habitual vs. 
Instalações Existentes (2011) 

Unidade Territorial 
Retrete, água, banho e 

sistema de 
aquecimento (%) 

Continente 59,2 

Península de Setúbal 61,5 

Concelho de Alcochete 67,8 

Freguesia de Alcochete 66,8 
Fonte: INE, Censos 2011 

 
 
De referir ainda que, após consulta ao site da Câmara Municipal de Alcochete e da 
informação cedida por esta entidade, não existem infraestruturas municipais na área de 
estudo. 
 
 
 
11.4.2 Infraestruturas Rodoviárias e Ferroviárias  

Na área de estudo existem várias infraestruturas rodoviárias de importância regional, 
nomeadamente: 
 

• A12, autoestrada, na qual se insere a Ponte Vasco da Gama, que faz ligação 
entre o norte de Lisboa (zona de Sacavém) e Setúbal. Esta via faz ainda ligação 
com a A2 – Autoestrada do Sul e desta com a A6, autoestrada que liga a 
Marateca ao Caia (fronteira com Espanha); 

• EN118, estrada municipal que se desenvolve na área de projeto paralelamente à 
A12 e que faz a ligação na zona em estudo entre Alcochete, Atalaia e Rio Frio; 

• EN4, estrada nacional que faz a ligação entre o Montijo e Estremoz servindo entre 
outras localidades, Vendas Novas e Montemor-o-Novo. 

 
Todas estas vias se desenvolvem na envolvente do projeto, revelando assim a grande 
acessibilidade desta área (ver enquadramento na FIG. III. 1 – Capítulo III). 
 
A infraestrutura ferroviária mais próxima localiza-se a 8 km a sul da área de estudo, 
correspondendo à linha do Alentejo. 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Vol. 2 – Relatório Síntese – Capitulo IV Setembro 2015 

Rev.01 

IV-140

 
 
11.5 Análise Local 

A área do projeto encontra-se numa zona de transição de usos mais urbanos, a oeste 
para a dominante agrícola e agroflorestal que se estende para nascente. A perceção 
desta transição é acentuada pela presença de uma via de grande presença no território, a 
Autoestrada A12, que delimita grosso modo as áreas de expansão urbana do Montijo a 
oeste face às áreas mais rurais desta zona do concelho de Alcochete. É também nesta 
faixa de transição que se desenvolve um conjunto alargado de outras infraestruturas de 
transporte, neste caso, de transporte de energia, e que permitem assim fazer uma ligação 
mais curta da futura subestação de Alcochete à Rede Nacional de Transporte.  
 
A subestação ocupará um terreno junto à A12 que segue em traçado contíguo à EN118, 
e que será a via de acesso à subestação. Este terreno encontra-se atualmente sem usos 
definidos, servindo de pastoreio para rebanhos de ovinos, que aproveitam os matos 
rasteiros aqui dominantes. Segue-se uma zona de montado de sobro, denominado na 
carta militar como Pinhal dos Catalares, em que a linha Alcochete – Fanhões (norte) 
atravessa este terreno na sua extremidade norte e a Linha Alcochete – Palmela (sul), a 
contorna no essencial por sul. 
 
Após este ponto, o corredor norte (Linha Alcochete – Fanhões), desenvolve-se a sul da 
Vala do Passil, através de áreas agrícolas de regadio, ligando-se à Linha Palmela – 
Fanhões a sudoeste do aglomerado de Rilvas. 
 
O corredor sul (Linha Alcochete – Palmela), desenvolve-se igualmente numa área 
agrícola de regadio, atravessando a Ribeira do Vale dos Vinte e Um e ligando-se à Linha 
Palmela Fanhões a sul do Monte do Pontão. 
 
Embora próximo de áreas de ocupação edificada dispersa e variada, quer para norte quer 
para oeste, na área de desenvolvimento do projeto não existem edificações. Apenas 
surgem para sul, a cerca da 155 m, uma unidade agroindustrial isolada e o edifício da 
Quinta do Passil. Para norte, a cerca de 120 m surge o edificado de uma propriedade 
agrícola e a nordeste o pequeno aglomerado de Rilvas. 
 
A norte da EN4 é de relevar a área industrial do Passil, que corresponde à área mais 
extensa e densamente edificada da zona e onde a par de edifícios industriais e de 
armazenagem, surge também edificado habitacional disperso. 
 
Esta dispersão e a variedade de usos são representativos desta área do concelho, que 
apresenta mistura de edificado disperso instalações industriais e de armazenagem e 
explorações agrícolas. 
 
Para nascente, assinalam-se extensas áreas agrícolas, onde marca presença uma 
agricultura de regadio e com grandes investimentos associados 
 
De referir quanto a infraestruturas presentes na zona que a área do projeto da 
subestação é atravessada, junto ao seu canto noroeste, por uma linha de média tensão 
que alimenta a unidade agroindustrial existente a sul da subestação Fabrica da 
Alirações), havendo necessidade de deslocar esta linha elétrica em fase de obra, 
reposicionando-a fora da plataforma da subestação. 
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12. PATRIMÓNIO 

12.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos 
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro, (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os 
Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das 
Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, 
respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular do antigo Instituto Português de 
Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
Foram feitos dois pedidos de autorização individualizados para a subestação e para as 
linhas associadas, uma vez que na fase inicial do projeto era intenção da REN que os 
projetos fossem alvo de avaliação de impacte ambiental em relatório separados. 
Contudo, esta orientação foi posteriormente alterada, tendo-se se juntado a avaliação do 
projeto da subestação e das linhas associadas num único relatório, por se tratarem de 
projetos complementares e associados, cuja visão e análise global importava ter 
presente. 
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) da subestação foi enviado 
à Direção Geral de Património Cultural, no dia 3 de dezembro de 2014, com a direção 
científica de João Albergaria, tendo sido aprovado conforme ofício desta Direção Geral, 
em 2 de janeiro de 2015 e que se apresenta no Anexo 4. O processo tem o n.º 
2014/1(311).  
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) das linhas associadas foi 
enviado à Direção Geral de Património Cultural, no dia 16 de dezembro de 2014, com a 
direção científica de João Albergaria, tendo sido aprovado conforme oficio enviado pela 
Direção Geral de Património Cultural, em 8 de janeiro de 2015. O processo tem o n.º 
DSPAA/2014 (15-00/494/PATA/4307 e encontra-se no Anexo 4.1.  
 
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas 
Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa 
técnica teve uma afetação de 100% a este projeto. 
 
O relatório dos trabalhos arqueológicos que se apresenta no Anexo 4.2 e respetiva 
cartografia (Anexo 4.3) vem na sequência do Estudo de Análise de Grandes 
Condicionantes, tendo sido delimitada uma grande área de estudo, na qual foram 
projetados o local da subestação, bem como dos dois corredores para a ligação da 
subestação de Alcochete à Rede Nacional de Transporte. Por este motivo, o inventário 
geral de ocorrências patrimoniais corresponde ao levantamento de informação efetuado 
aquando da primeira etapa do Estudo de Impacte Ambiental (fase de inventariação das 
Grandes Condicionantes Ambientais), tendo-se optado por mantê-lo no texto e na 
cartografia, facilitando a sistematização da informação. 
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Considerando as características do projeto, a estratégia de trabalho foi composta por três 
etapas: 
 

• Planeamento e caracterização prévia da situação de referência. 

• Realização de prospeções sistemáticas do terreno ao longo da extensão dos dois 
traçados de linha (corredor com 100 m de largura) e no local da subestação. 

• Elaboração de um relatório final. 
 
 
 
12.1.1 Levantamento de Informação 

12.1.1.1 Escala de Análise Espacial 

A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma área de estudo 
relativamente grande, com a finalidade de localizar e caracterizar todos os sítios com 
valor patrimonial na área de estudo para as Grandes Condicionantes. 
 
A área de projeto corresponde à área de implantação da Subestação (cerca de 4 
hectares) e do respetivo acesso viário (cerca de 250 m) e aos corredores selecionados 
para a implantação das linhas elétricas, que consiste numa faixa de terreno com cerca de 
100 m de largura e aproximadamente 1,5 km de extensão, no caso da Linha Alcochete – 
Fanhões e 2,1 km no caso da Linha Alcochete – Palmela. 
 
A área de afetação direta corresponde a toda a plataforma necessária para a construção 
da Subestação e do respetivo acesso e à zona de implantação dos apoios das linhas 
elétricas de ligação, mais concretamente um círculo com 20 m de diâmetro. Ou, no caso 
de existir desmatação do terreno, consiste num corredor com 20 m de largura centrado 
ao eixo da linha. 
 
A área de afetação indireta consiste numa faixa de terreno com 50 m de largura, 
estabelecida a partir dos limites externos conhecidos da subestação e do acesso. Esta 
faixa de terreno constitui uma medida preventiva e deverá servir para sinalizar todos os 
potenciais impactes negativos diretos, que poderão eventualmente ocorrer durante o 
decorrer da empreitada, mais concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, 
na desmatação do terreno e na movimentação de máquinas. 
 
No caso das linhas de ligação consiste num corredor com 50 m de largura, centrado ao 
eixo da linha. Esta faixa de terreno constitui uma medida preventiva e deverá servir para 
sinalizar todos os potenciais impactes negativos diretos, que poderão eventualmente 
ocorrer durante o decorrer da empreitada, mais concretamente na abertura de acessos 
às frentes de obra, na desmatação do terreno e na movimentação de máquinas. 
 
A área de impacte nulo corresponde às restantes faixas de terreno (entre os 35 m e os 
50 m de distância ao eixo da linha). 
 
Convém salientar que no projeto não estão definidas as zonas de empréstimo de terras, 
que serão contudo áreas devidamente autorizadas para esse fim, e a definir pelo 
empreiteiro. Os estaleiros localizar-se-ão no terreno adquirido pela REN para o projeto da 
subestação. 
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12.1.1.2 Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 
• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 

doravante designada como Endovélico)2 da responsabilidade da Direção Geral do 
Património Cultural (DGPC). 

• Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 3 da 
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana4. 

• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5. 

• Googlemaps6. 

• Plano Diretor Municipal de Alcochete retificado pela Resolução do Concelho de 
Ministros n.º 141/97, DR, 1ª série-B, n.º 193, 22/08/1997, 4349-4363. 

• Plano de Pormenor do Passil Norte, retificado pela Resolução do Concelho de 
Ministros n.º 62/2001, DR, 1ª série-B, n.º 126 de 31/06/2001, 7229 – 7234. 

• Plano Diretor Municipal de Benavente retificado pela Resolução do Concelho de 
Ministros n.º 164/95, DR, 1ª série-B, n.º 282, 07/12/1995, 7646-7688. 

• Câmara Municipal de Alcochete: Áreas de Interesse: Património Cultural: 
Arqueológico (http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/ patrimonio+ 
cultural/arqueologico/?WBCMODE=presentatiloginfologinFO, 25/09/2014). 

• Câmara Municipal de Alcochete: Áreas de Interesse: Património Cultural: Religioso 
(http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/patrimonio+cultural/ 
religioso, 25/09/2014). 

• Câmara Municipal de Alcochete: Áreas de Interesse: Património Cultural: Civil 
(http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/patrimonio+cultural/civil/?WBCMODE=pre
sentationunpublishedloginfologi, 25/09/2014). 

• Câmara Municipal de Alcochete: Áreas de Interesse: Património Cultural: Estatuária 
(http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/patrimonio+cultural/ 
estatuaria/?WBCMODE=presentatiloginfologinFO, 25/09/2014). 

                                                
 

(2) http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 

(3) http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 

(4) http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300- 

11ff2619a4d2 

(5) http://www.igeoe.pt/ 

(6) https://maps.google.pt/ 
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• Câmara Municipal de Alcochete: Informação Geográfica: Cartografia Temática: 
Património Arquitetónico e Arqueológico (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/inf_geografica/cart_tematica/pat_arq_arq/?WBCMODE=Pr
esenloginFOloginFO, 26/09/2014). 

• Câmara Municipal de Alcochete: Informação Geográfica: Planos Municipais de 
Ordenamento do Território (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/inf_geografica/pl_mun_ord_territ/, 26/09/2014). 

• Câmara Municipal de Alcochete: Plano Diretor Municipal (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/plano+director+municipal/?WBCMODE=presentatiloginfolo
ginFO, 26/09/2014. 

• Câmara Municipal de Benavente: Serviços Municipais: Mapas online 
(http://websig.cm-benavente.pt/index.php, 26/09/2014). 

• Município de Benavente: Atividade Municipal: Discussão Pública do PDM  
(http://www.cm-benavente.pt/atividade-municpal/ordenamento-do-territorio, 
26/09/2014). 

• Município de Benavente: Atividade Municipal: Ordenamento do território  
(http://www.cm-benavente.pt/atividade-municpal/ordenamento-do-territorio, 
26/09/2014). 

• Município de Benavente: Conhecer Benavente: Turismo: Património Arqueológico  
(http://www.cm-benavente.pt/conhecer-benavente/turismo/patrimonio-arqueologico, 
26/09/2014). 

• Município de Benavente: Conhecer Benavente: Turismo: Património Arquitetónico 
(http://www.cm-benavente.pt/conhecer-benavente/turismo/patrimonio-arquitetonico, 
26/09/2014). 

• Geo Portal: Município de Benavente (http://websig.cm-benavente.pt/ 
index.php?module=pdm, 26/09/2014). 

• Bibliografia publicada sobre a região. 

 
 
No arquivo da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados os seguintes 
processos, no dia 24/09/2014: 
 
• S – 04143 – Porto dos Cacos 

• 90/1(100) – EIA Rede de Gás Natural. Protocolo com a Transgás 

• 94/1(007) – EIA - Novo Aeroporto de Lisboa 

• 98/1(257) - EIA - Estudo Prévio do IC3 Alcochete/Porto Alto 

• 2003/1(546) – EIA - Barroca do Alva – Alcochete 

• 2004/1(157) – Carta Arqueológica de Alcochete 

• 2004/1(355) – EIA - Pedreira de Cilha Queimada 
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• 2004/1(513) – PDM Palmela   

• 2005/1(077) – EIA – Rede Ferroviária de Alta Velocidade (RAVE): Eixo Lisboa / 
Madrid: Lisboa / Montemor-o-Novo: Lote 3A1 

• 2005/1(080) – EIA - IC13 Alcochete/Infantado/Coruche 

• 2007/1(409) – Alternativa ao Novo Aeroporto de Lisboa – H6 (Montijo – Benavente) 

• 2008/1(464) – Palmela:  EIA da Linha de 23 Km de  Palmela / Fernão Ferro 

• 2010/1(451) – Conservação Corrente por Contrato 2010/2013 - Distrito de Santarém 

• 2010/1(466) – Conservação Corrente por Contrato 2010/2013 - Distrito de Setúbal 

• 2010/1(488) – Obras de arte - Distrito de Santarém 

• 2011/1(082) – EIA - Subestação do Montijo 400/60 kV 

 
 
 
 
12.1.1.3 Recolha Bibliográfica 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de 
topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto do empreendimento 
em estudo.  
 
 
 
 
12.1.2 Prospeção arqueológica 

Os trabalhos de prospeção arqueológica sistemática realizaram-se no dia 27 de janeiro 
de 2015, ao longo de toda a área do projeto de execução, abrangendo a plataforma onde 
vai ser instalada a subestação e acesso e o corredor das linhas elétricas (faixa de terreno 
com 100 m de largura e 1.5 km de extensão, no caso do Desvio da Linha Palmela – 
Fanhões, a 400 kV, para a SE de Alcochete – Linha Alcochete/Fanhões, e cerca de  
2.1 km de extensão, no projeto do Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400 kV, para a 
SE de Alcochete – Linha Alcochete/Palmela). 
 
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções 
arqueológicas (que incluiu botas de campo, chapéu e casaco com sinalização), máquina 
fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no relatório) e 
cartografia impressa (subestação implantada na respetiva Carta Militar de Portugal e no 
levantamento topográfico à escala de projeto de execução). 
 
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos 
Arqueológicos (Anexo 4.1), o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo 
promotor do Estudo Ambiental para realizar prospeções arqueológicos nos terrenos e 
responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica. A 
sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este tipo de 
trabalhos de campo. 
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A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o 
atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das 
prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais 
arqueológicos. 
 
 
12.1.2.1 Visibilidade do terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que 
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela 
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (Quadro IV. 52 e 
Quadro IV. 53). 
 
 

Quadro IV. 52 – Graus de visibilidade do terreno. 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 

Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 

materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade 

de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo original sem 

qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 

Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente 

revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de 

desmatação 
9 

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de 

materiais arqueológicos. 

 
 
 

Quadro IV. 53 – Grau de Diferenciação do Descritor 4 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 
Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil 
de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação razoável de 
materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos. 
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12.1.2.2 Ficha de Sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 
campo é feito numa ficha criada para este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se organizada 
em cinco grupos de descritores relacionados com os seguintes objetivos: 
 

⇒ Identificação. 

⇒ Localização administrativa e geográfica. 

⇒ Descrição da Paisagem. 

⇒ Caracterização do material arqueológico. 

⇒ Caracterização das estruturas. 

⇒ Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

⇒ Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

 
 
 
12.1.2.3 Registo Fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com 
valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o 
terreno, na área que será afetada por este projeto. 
 
 
 
12.1.2.4 Registo cartográfico 

A área de estudo, a área de projeto e o grau de visibilidade do terreno foram demarcadas 
na Carta Militar de Portugal (escala 1:25.000). 
 
Os sítios registados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade do terreno 
observado no corredor estudado foram localizadas na cartografia à escala de projeto de 
execução (escala 1:5000) que se apresenta no Anexo 4.3. 
 
 
 
12.1.2.5 Informação Oral 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral 
relevante para este estudo. 
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12.1.3 Valor Patrimonial 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais 
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado 
usando as categorias apresentadas no Quadro IV. 54, às quais é atribuída uma valoração 
quantitativa. 
 

Quadro IV. 54 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

 
 
 
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o 
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a 
avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se 
encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem 
contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será 
considerada “com interesse”. Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o 
mesmo não contribuiu para o cálculo do Valor Patrimonial. 
 

Quadro IV. 55 – Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
 
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em 
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro 
de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na 
conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado. 
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O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não 
foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 
 

Quadro IV. 56 – Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 
 
 
O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no 
meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia 
simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do 
sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução do 
sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que 
reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das 
suas características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua 
relevância a nível regional. 
 
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio 
totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação 
do Valor Patrimonial. 
 

Quadro IV. 57 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
 
O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as 
mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. 
Houve situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objecto em 
estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi 
tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
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Quadro IV. 58 – Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 
 
O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o 
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente 
da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Quadro IV. 59 – Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como 
objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste 
caso a antiguidade do objeto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se 
menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de 
cada vestígio singular. 
 
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das 
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte 
de informação disponível. 
 
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo 
do valor patrimonial. 
 

Quadro IV. 60 – Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial 
tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor 
depende da perceção do sítio na identidade comunitária, da relação afetiva que as 
populações mantêm com ele, e da importância na sua vivência social e religiosa. Se não 
for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor 
Patrimonial. 
 
 

Quadro IV. 61 – Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
 
 
O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. 
Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o 
mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, 
Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, 
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os 
quadros anteriores. 
 
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor 
Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados 
no Quadro IV. 54. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários 
critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de 
categorias consideradas, ou seja: 
 
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da 
Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor Histórico*5) + 
(Valor Simbólico*5) / 7 
 
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será 
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial 
inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores 
considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o 
mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor 
da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete sobretudo o 
desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser 
manuseado com muita cautela. 
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Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de 
Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais 
elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor. 
 

Quadro IV. 62 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8 

Muito reduzido E < 4 

 
 
 
 
12.2 Breve Enquadramento Histórico 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como 
objetivo, compreender a evolução da ocupação humana neste espaço específico, de 
forma a melhor enquadrar e avaliar os futuros impactes sobre a paisagem cultural que 
resultarão desta obra. 
 
Assim, neste ponto esboça-se a evolução histórica do território ocupado pela futura 
Subestação de Alcochete e Linhas Associadas. Esta análise centra-se na área de 
enquadramento histórico, pois a sua intenção não é a história da região servida por esta 
obra, mas a evolução da ocupação no espaço específico onde a mesma será construída. 
 
Não se identificaram vestígios de ocupação humana antiga no interior da área de 
enquadramento histórico. No entanto, a ocorrência de artefactos líticos nas imediações 
da Igreja da Atalaia, a Ocidente da área de enquadramento, sugere que a ocupação 
humana desta zona remontará à Pré-história recente, sem ser possível, com os dados 
atualmente disponíveis caracterizar minimamente essa mesma ocupação (Figueiredo et 
alli, 2005, 55 - 58 e Figueiredo e Ramos, 2004 e 2007, 11). 
 
O CNS(7) 23298 - Atalaia 1 é uma “estação de superfície, constituída essencialmente por 
restos de talhe, onde domina o quartzito como matéria-prima, de datação atribuível à pré-
história recente” (Figueiredo e Ramos, 2004, 15) que se localiza a norte do Santuário da 
Nossa Senhora da Atalaia.  
 

                                                
 
(7) Código Nacional de Sítio cujo número permite acesso á ficha correspondente no Endovélico. 
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Imediatamente a sul deste sítio foram recolhidos “Lascas, lamelas e restos de talhe de 
quartzito e sílex”, “sem contexto arqueológico” (CNS 23300 - Atalaia 2) e datados 
também da pré-história recente (Figueiredo et alli, 2005, 58). Muito perto destes dois 
sítios, a ocidente, identificaram-se também “lascas e resto de talhe de quartzito” (CNS 
27936 - Atalaia 3), “sem contexto arqueológico” de período indefinido (idem, ibdem). 
 
Os dados atuais não permitem esboçar a história da ocupação humana na zona até ao 
séc. I d. C, altura em que se terá estabelecido do complexo fabril do Porto dos Cacos 
(CNS 4143), atualmente Sítio de Interesse Público (Portaria n.º 591/2011, DR, 2.ª Série, 
n.º 121, de 27-06-2011), que se encontra a oriente da Ribeira das Enguias na Herdade 
do Rio Frio. A Zona Especial de Proteção deste sítio encontra-se a menos de 830 m da 
área de enquadramento histórico e no seu interior e imediações já foram identificados 
mais de 20 sítios arqueológicos, o que demonstra a densidade da ocupação durante o 
período romano. 
 
Entre o séc. I e o séc. V d. C. este complexo industrial produziu ânforas, contentores de 
cerâmica que, neste caso, serviriam para o transporte de conservas de peixe e vinho. A 
escala de produção deste complexo mobilizava um contingente de trabalhadores 
suficientemente grande para justificar a existência de um povoado nas imediações. O 
local deste povoado ainda não foi identificado, mas conhece-se uma das suas necrópoles 
que, esteve em uso entre o séc. III e o séc. V d. C. Alguns materiais tardios, uma ara 
romana redecorada com motivos visigóticos e uma moeda cunhada em Emerita (Mérida), 
no reinado de Egica (698-700), sugerem que esta zona terá continuado a ser ocupada 
até, pelo menos, ao séc. VIII (Raposo et alli, 2005, 38; Raposo, Sabrosa e Duarte, 1995, 
332 - 334). 
 
Durante a elaboração deste trabalho não se encontrou qualquer informação sobre a 
história deste espaço após o séc. VIII até à época moderna. 
 
No entanto, a área de enquadramento é limitada a norte pela EN 4, que já se encontra 
desenhada na cartografia de meados do séc. XVII. Trata-se da antiga estrada que ligava 
a Aldeia Velha de Riba Tejo, atual Montijo, à estrada de Setúbal, passando por Pegões. 
Por esta estrada chegavam os peregrinos à antiga Ermida de N. Sr.ª da Atalaia, de que a 
notícia mais antiga é de 1507 (Lucas, 1992, 27), e objeto de uma devoção muito intensa 
na região. A ela, no séc. XVIII, “ocorrem com devoção alguns vinte e seis povos com 
seus círios” (Costa, 1712, 324). 
 
Assim, o território onde se implanta o projeto em estudo era atravessado por uma 
estrada, cuja existência está documentada desde os inícios do séc. XVI, mas cujo 
traçado deverá ser medieval, estabelecido aquando da criação da Aldeia Galega do Riba 
Tejo, no séc. XIII, sob o impulso da Ordem de Santiago. Esta recebeu de Sancho I, em 
1186, o território entre o Tejo e o Sado (Lucas, 1992). O território dos atuais concelhos do 
Montijo e do Ribatejo pertenciam então ao Concelho do Ribatejo. 
 
A primitiva Ermida de Nossa Senhora da Atalaia, provavelmente erguida nos finais do 
séc. XV, e a popularidade que o seu culto conheceu terá servido de aglutinador para o 
repovoamento da zona onde se encontra a área de enquadramento histórico, a par do 
desenvolvimento que o antigo Concelho do Ribatejo conheceu ao longo da Baixa Idade 
Média. Esse desenvolvimento justificou a demarcação, em 1574, de dois novos 
concelhos, Aldeia Galega e Alcochete (Santos, Cabedal e Melo, 2009, 13-14). 
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12.3 Caracterização da Área de Implantação do Projeto 

12.3.1 Caracterização do Terreno e Paisagem - Subestação 

A futura Subestação de Alcochete será implantada num terreno arenoso com duas 
formas de uso: 

• Parcela agrícola (localizada mais a Oeste); 

• Terreno baldio (situado mais a Este);  

• Faixa a meio com sinais recentes de terraplenagem e com aterros de entulho. 

 
O percurso pedestre não teve grandes obstáculos ao longo do traçado, devido à reduzida 
densidade de vegetação, à inexistência de obstáculos morfológicos e à topografia 
aplanada do terreno. Contudo, salienta-se a presença de sucessivos montículos de aterro 
que impedem a observação da superfície do solo (registados como solo urbano, vide 
Anexo 4.3, desenho 3). 
 

    

Foto 19 – Perspetivas Gerais do Terreno no local da subestação e acesso. Vista geral do 
terreno agrícola (pastagem) e do terreno com presença de aterros. 

 
 
 
12.3.2 Caracterização do Terreno e Paisagem – Linhas  

O traçado do Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400 kV, desde o Apoio P40 para a 
SE de Alcochete – Linha Alcochete/Fanhões, a 400 kV, tem aproximadamente 1.5 km de 
extensão. 
 
A paisagem é formada por um terreno baldio e aplanado (onde vai ser construída a futura 
subestação de Alcochete), por uma reduzida mancha de montado, que ocupa uma ligeira 
depressão no terreno (moldada por um linha de água de reduzido caudal), por um vasto 
terreno agrícola (vedado ao acesso público) e por pequenas parcelas agrícolas, junto ao 
lugar de Rilvas. 
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O percurso pedestre não teve grandes obstáculos ao longo do traçado, devido à reduzida 
densidade de vegetação, à inexistência de obstáculos morfológicos e à topografia 
aplanada do terreno. Contudo, as prospeções arqueológicas foram apenas condicionadas 
pela existência de um terreno vedado entre os Apoios 3 e 6 da Linha Alcochete – 
Fanhões. 
 

 

Foto 20 – Vista geral do local de implantação do Apoio 2 da Linha Alcochete – Fanhões (boa 
visibilidade do terreno) 

 
 

 

Foto 21 – Vista geral do local de implantação do Apoio 3 da Linha Alcochete – Fanhões (boa 
visibilidade do terreno) 
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Foto 22 – Vista geral do terreno vedado para o corredor das duas linhas 

 
 

 

Foto 23 – Vista geral do terreno junto ao Apoio 6 da Linha Alcochete – Fanhões 

 
 
O traçado do Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV, desde o Apoio P36 para a 
SE de Alcochete – Linha Alcochete/Palmela, a 400kV, tem aproximadamente 2.1km de 
extensão. 
 
A paisagem percorrida nos trabalhos de camopo é constituída por um terreno baldio e 
plano (local onde se prevê a construção da futura subestação de Alcochete), por uma 
pequena mancha de montado, por um vasto terreno agrícola (vedado ao acesso público), 
pelo Sapal das Hortas e, por fim, por outra mancha de montado (nesta caso, de grandes 
dimensões). 
 
O percurso pedestre decorreu normalmente ao longo de boa parte do traçado, por causa 
da reduzida densidade de vegetação, da inexistência de obstáculos morfológicos e da 
topografia regular do terreno. Contudo, as prospeções arqueológicas foram apenas 
condicionadas pela existência de um terreno vedado entre os Apoios 2 e 5. 
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Foto 24 – Vista geral do terreno junto ao Apoio 2 da Linha Alcochete - Palmela 

 

 

Foto 25 – Vista geral do terreno junto ao Apoio 7 da Linha Alcochete - Palmela 

 

 

Foto 26 – Vista geral do Sapal das Hortas na Linha Alcochete - Palmela 
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12.3.3 Caracterização Patrimonial 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas 
tiveram resultados nulos, ou seja, na área de incidência da Subestação do Alcochete e 
Linhas Associadas, não foram identificadas ocorrências patrimoniais à superfície do 
terreno, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica. 
 
Face aos resultados nulos obtidos, não há necessidade de fazer estudos científicos ou 
qualquer publicação/divulgação pública. 
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13. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

13.1 Metodologia 

No presente descritor são considerados os aspetos de ordenamento do território e 
condicionantes, servidões administrativas e restrições de interesse público presentes na 
área de estudo e que possam condicionar o projeto. 
 
Este descritor compreende, assim, o levantamento da situação atual no que respeita: 
 

• Às propostas de ordenamento previstas nos instrumentos de planeamento de 
nível nacional, sectorial, regional e municipal; 

• As condicionantes existentes na área de intervenção, designadamente a Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras 
condicionantes e servidões previstas nos planos de ordenamento do território bem 
como situações que se encerram como sensíveis face à potencial interferência 
com o projeto. 

 
Como resultado foram elaboradas as Cartas de Ordenamento (FIG. IV. 37) e de 
Condicionantes (FIG. IV. 38). 
 
 
 
 
13.2 Ordenamento 

13.2.1 Instrumentos de Gestão do Território em Vigor 

Os instrumentos de gestão territorial que estão em vigor na área de estudo são os 
seguintes: 
 
 
Âmbito Nacional 
 

⇒ Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado 
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro; 

⇒ Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Tejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 18/2001, de 7 de dezembro; 

⇒ Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a Região 
Hidrográfica 5 (RH5); 

⇒ Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana de 
Lisboa, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de outubro e 
parcialmente suspenso através da Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro. 

 
Embora não abrangido diretamente, considera-se também ainda o Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, 
de 21 de julho, dada a proximidade da área de estudo ao SIC e ZPE do Estuário do Tejo. 
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Âmbito Regional 
 

⇒ Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 
8 de abril. O Governo deliberou entretanto alterar o PROT AML pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 5 de junho, tendo a “Proposta de Alteração 
do PROT AML” tido um período de discussão pública, entre 22 de novembro de 
2010 e 31 de janeiro de 2011, não se encontrando ainda aprovado. De referir que 
o EIA baseou-se mais nesta proposta de revisão. 

 
 
Âmbito Local 
 

⇒ Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcochete, ratificado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 141/97, publicado no Diário da República I Série B n.º 
193, de 22 de agosto de 1997. 

 
 
 
13.2.1.1 Instrumentos de Âmbito Nacional 

⇒ Programa Nacional de Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) 
 
O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, previsto na Lei de Bases 
do Ordenamento do Território e Urbanismo, constitui o topo da pirâmide dos instrumentos 
de planeamento previstos no então consagrado Sistema de Gestão Territorial, conforme 
determinado no Decreto-Lei n.º 380/99, alterado pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de 
Setembro. Trata-se, por isso, do documento hierarquicamente mais importante da 
estrutura nacional do planeamento e ordenamento do território. O PNPOT foi aprovado 
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro. 
 
O PNOPT constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos 
de planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância para os planos 
sectoriais, os planos regionais de ordenamento do território e os planos diretores 
municipais. 
 
No Programa de Acão do PNPOT (MAOTDR, 2006) é apresentado, entre outros, o 
seguinte objetivo estratégico: “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o 
património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos 
energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos”. 
 
Este Objetivo Estratégico desdobra-se num conjunto de objetivos específicos, entre os 
quais interessa referir o seguinte: “Executar a Estratégia Nacional para a Energia e 
prosseguir a política sustentada para as alterações climáticas”, com o qual o presente 
projeto se articula. 
 
Pelo exposto, conclui-se que o projeto da Subestação de Alcochete é compatível e 
enquadra-se nos objetivos do PNPOT. 
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⇒ Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 
 
Os Planos de Bacia são Planos de incidência territorial integrados nos planos de recursos 
hídricos (Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro). Estes planos constituem instrumentos 
de programação ou concretização de uma política nacional com incidência na 
organização do território. 
 
A área em estudo insere-se na Bacia Hidrográfica do rio Tejo, cujo Plano de Bacia se 
encontra aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de dezembro. 
 
Tendo em conta a sua especificidade, a análise deste plano na área de estudo é efetuada 
no descritor Recursos Hídricos. 
 
 
 
⇒ Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (RH5) 
 
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica correspondem a instrumentos de 
planeamento dos recursos hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização 
ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas 
numa região hidrográfica. 
 
A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Tejo (RH5). De referir que este 
plano encontra-se em revisão, na terceira fase de participação pública, podendo a versão 
provisória do plano ser consultada através do site da APA. 
 
O PGRH do Tejo tem como objetivo principal identificar os problemas mais relevantes 
das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente 
problemáticas e definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da 
elaboração de um programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos 
estabelecidos na Lei da Água. 
 
Tendo em conta a sua especificidade, a análise deste plano na área de estudo é efetuada 
no descritor Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. 
 
 
 
⇒ Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF-

AML) 
 
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são definidos pela Lei de Bases 
da Politica Florestal Nacional (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) como “instrumentos 
sectoriais de gestão territorial” que estabelecem as normas de intervenção sobre a 
ocupação e a utilização dos espaços florestais. 
 
Os objetivos gerais dos PROF são: 
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• A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos 

seus usos dominantes; 

• A definição do elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e 
reconversão do património florestal; 

• A identificação dos modelos gerais de silvicultura e gestão dos recursos mais 
adequados; 

• A definição das áreas criticas do ponto de vista do risco de incêndio, da 
sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como 
das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a 
aplicar a estes espaços. 

 
 
O projeto em avaliação insere-se no PROF da AML (aprovado pelo  
Decreto-Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de março) e parcialmente suspenso através da 
Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro. 
 
Numa perspetiva de ordenamento florestal, os PROF definem várias sub-regiões 
homogéneas, unidades territoriais com elevado grau de homogeneidade que constituem 
espaços privilegiados para a definição de objetivos de utilização funcional e gestão 
florestal sustentável. 
 
A área de estudo está abrangida pelas sub-regiões “Península de Setúbal” e “Charneca”.  
 
Em qualquer destas sub-regiões, são definidas como principais funções e 
independentemente da ordem de prioridade, o recreio, a silvopastorícia, a caça e pesca 
nas águas interiores e a produção florestal. 
 
A análise do PROF interessa sobretudo naquilo que pode implicar a avaliação ecológica 
de eventuais condicionamentos ao projeto, nomeadamente com a definição de uma 
estrutura ecológica regional. 
 
A área de estudo interceta assim um dos corredores ecológicos do PROF AML, 
correspondente a um corredor primário. Nesta categoria de corredores incluem-se os 
vales principais e a sua zona de influência, que integram fluxos migratórios sazonais ou 
temporários com importância a nível regional, e que assumem um papel determinante em 
todo o processo de sustentação do coberto vegetal e da avifauna selvagem, tendo 
também repercussões na estruturação da paisagem. 
 
Estas zonas de passagem deverão manter-se desobstruídas garantindo as trocas de 
energia e matéria entre as áreas ecologicamente estruturantes. Quando coincidem com 
linhas de água, deve ser dada especial atenção à ocupação marginal, garantindo áreas 
onde não se pode construir e que permitam o funcionamento natural da rede de 
drenagem hídrica. 
 
Na FIG. IV. 24 apresentada na caracterização dos Fatores Ecológicos e Biológicos é feita 
a localização do projeto face aos corredores ecológicos do PROF, bem como a sua 
análise. 
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⇒ Plano Sectorial da Rede Natura 2000 
 
“O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) é um instrumento de gestão 
territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território 
continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de 
conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão 
da biodiversidade.” (ICNF).  
 
Este Plano constitui-se como o principal instrumento para a conservação da natureza na 
União Europeia. 
 
Corresponde a um Plano desenvolvido a uma macroescala (1:100.000) para o território 
nacional, que caracteriza os habitats naturais e seminaturais e as espécies da flora e da 
fauna presentes nos Sítios e ZPE, e define as orientações estratégicas para a gestão do 
território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais que nelas 
ocorrem. 
 
A área em estudo enquadra-se na proximidade de uma rede ecológica que inclui algumas 
áreas de conservação da natureza, nomeadamente Áreas Protegidas, classificadas ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho, Sítios da Rede Natura 2000, classificados nos 
termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e Zonas de 
Proteção Especial (ZPE’s) classificadas ao abrigo da Diretiva n.º 79/409/CEE. 
Posteriormente, a Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto veio classificar os Sítios da Rede 
Natura 2000 (1.ª e 2.ª Fases) como Sítios de Interesse Comunitário (SIC).  
 
Encontram-se igualmente incluídas nestas áreas de conservação, as Important Bird 
Areas (IBA), cujos critérios se encontram compatíveis com os princípios de criação das 
ZPE's, previstos na Diretiva 79/409/CEE. Por último, incluem-se igualmente as zonas 
RAMSAR, no âmbito da Convenção das Zonas Húmidas, assinada no Decreto  
n.º 101/80, de 9 de outubro e ratificado em 24 de novembro de 1990. 
 
A área em estudo não se encontrando inserida em nenhuma área de conservação da 
natureza, está contudo na proximidade das seguintes (FIG. IV. 24): 
 

• Reserva Natural do Estuário do Tejo - Localizada a cerca de 6,5 km, para 
noroeste, do corredor da Linha Alcochete - Fanhões.  

• SIC Estuário do Tejo (PTCON0009) - Localizado a norte, a cerca de 0,2 km para 
o corredor da Linha Alcochete - Fanhões e a 1,1 km do corredor da Linha 
Alcochete - Palmela, não sendo intersetado em nenhuma das linhas elétricas. 

• ZPE Estuário do Tejo (PTZPE0010) - Igualmente localizada a norte da área do 
projeto, a distâncias similares às áreas acima referidas, não sendo intersetada por 
nenhum dos corredores das linhas elétricas em estudo.  
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• IBA Estuário do Tejo (PT021) - Localizada a nascente da área de projeto, não 
sendo igualmente intersetada por nenhuma das linhas elétricas em estudo (o 
corredor da Linha Alcochete – Fanhões encontra-se a 0,3 km e o corredor da 
Linha Alcochete - Palmela a 1,3 km); 

• Ramsar Estuário do Tejo - A 6,3 km a noroeste da área do projeto. 

 
No descritor Fatores Ecológicos e Biológicos é feita a análise do projeto face a esta 
proximidade, nomeadamente pelas implicações que as linhas possam ter para a avifauna 
assegurando a introdução das medidas necessárias no projeto para evitar /minimizar 
colisões. 
 
 
 
13.2.1.2 Instrumentos de Âmbito Regional 

 
⇒ Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML) 
 
Os planos regionais de ordenamento do território (PROT) enquadrados na Lei n.º 48/1998 
e no Decreto-Lei n.º 380/1999 definem a estratégia regional de desenvolvimento 
territorial, integrando as opções estabelecidas ao nível nacional e considerando as 
estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para 
a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território. 
 
O PROT da AML foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 
de abril. Encontra-se atualmente em revisão, com uma primeira deliberação de alteração 
através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 5 de junho, na sequência 
da qual ocorreu, em 14 de abril de 2011, a entrega da proposta final de alteração do 
Plano à Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. 
 
No entanto, em 26 de junho de 2012, viria a ocorrer uma segunda deliberação da revisão 
do Plano apresentado, através do Despacho n.º 10079/2012, do Gabinete do Secretário 
de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da 
República, IIª Série, n.º 144, de 26 de julho de 2012, atendendo à necessidade do mesmo 
refletir, em termos de Opções Estratégicas de Base Económica e do Modelo Territorial 
proposto, as novas orientações governamentais quanto aos grandes investimentos 
públicos para esta região. 
 
Além do concelho de Alcochete, este plano abrange também os restantes municípios que 
fazem parte integrante da Área Metropolitana de Lisboa: Almada, Amadora, Azambuja, 
Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. 
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Assim, tendo em conta a estratégia do PROT em vigor (RCM n.º 68/2002, de 8 de abril), 
verifica-se que esta se fundamenta em quatro objetivos fundamentais: 
 

1) Sustentabilidade ambiental - “encarando a preservação e a valorização ambiental 
como premissas fundamentais de criação de oportunidade de desenvolvimento, 
adota-se uma visão sistémica das vertentes ambientais, propondo-se que a 
«estrutura metropolitana de proteção e valorização ambiental» constitua a rede 
fundamental de áreas, corredores e ligações ecológicas, de valorização ambiental 
do sistema territorial. A (re)valorização da água como elemento de sustentabilidade 
ambiental e de valorização da paisagem e a revitalização do meio rural como 
elemento do equilíbrio metropolitano”  

2) Qualificação metropolitana - “realizada através da contenção da expansão 
urbana e de um modelo/estrutura territorial que visa: A recentragem e o 
ordenamento da AML, em articulação com o estuário do Tejo, salvaguardando os 
recursos naturais e as áreas protegidas; O desenvolvimento de novas centralidades 
metropolitanas; O complemento e a consolidação de uma estrutura de 
acessibilidades em rede; O ordenamento da logística.”  

3) Coesão Socioterritorial - “através de uma melhoria sustentada das condições de 
vida e da qualidade urbana para a população residente na AML.”  

4) Organização do sistema metropolitano de transportes. 

 
 
De acordo com o Plano, a área em causa encontra-se integrada na Unidade Territorial 
”Espaço de Transição Nascente” e “Nascente Agro-florestal” (FIG. IV. 35) e faz parte 
integrante da Rede Ecológica Metropolitana encontrando-se integrada numa “Área 
Estruturante Secundária” e desenvolvendo-se ainda dentro de um corredor secundário 
(FIG. IV. 36). 
 
O plano indica as normas específicas para a integração das infraestruturas energéticas, 
indicando que as entidades responsáveis pela definição e concretização da rede elétrica 
nacional devem “informar os municípios das suas intenções de desenvolvimento, ficando 
aqueles de incluir, nos seus IGT, elementos de traçado e áreas de implantação de 
grandes instalações de armazenagem, que permitam a sua viabilização”. 
 
A Câmara Municipal de Alcochete foi para o efeito consultada, tendo a propósito referido 
que esta localização é compatível com o PDM e que não colide com infraestruturas ou 
equipamentos municipais existentes ou previstos, conforme se verifica na 
correspondência recebida e apresentada no Anexo 1 do Volume 4 - Estudo das 
Grandes Condicionantes Ambientais. 
 
Pelo exposto se conclui, que o projeto em causa não colide com os objetivos do PROT da 
Área Metropolitana de Lisboa. 
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Fonte: SNIT/DGOTDU 

FIG. IV. 35 – Extrato da Planta de Unidades Territoriais 

 

 

 

Fonte: SNIT/DGOTDU 

FIG. IV. 36 – Extrato da Planta da Rede Ecológica Metropolitana 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. 2 – Relatório Síntese – Capitulo IV 
Rev.01 

IV-167

 
 
13.2.1.3 Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

O PMOT com incidência na área de estudo é o Plano Diretor Municipal (PDM) de 
Alcochete, ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 141/97, publicado no 
Diário da República I Série B n.º 193, de 22 de agosto de 1997, encontrando-se o mesmo 
atualmente em revisão. 
 
Com base na Planta de Ordenamento do PDM de Alcochete em vigor (FIG. IV. 37), 
verifica-se que a área de estudo integra as seguintes categorias de uso: 
 

• Espaço Agroflorestal, que é constituído por espaços agroflorestais (montado) e 
que por vezes é coincidente com áreas de recargas de aquíferos. O regulamento 
do PDM refere nomeadamente que neste espaço é permitida a instalação de 
equipamentos especiais, como subestações elétricas (n.º 7 do art.º 28 do 
regulamento do PDM), as quais terão que ter a necessária ligação à rede, pelo 
que do regulamento do PDM, não se verifica impedimento à implantação do 
projeto.  
Este espaço corresponde ao que maioritariamente é interferido pelo projeto, 
nomeadamente pela subestação e acesso, bem como a maior parte do corredor 
das linhas. 

 
• Espaço Natural I, corresponde às áreas que integram a Reserva Ecológica 

Nacional (REN), sendo que, neste âmbito, o regulamento do PDM remete para a 
legislação da REN, onde os projetos das linhas elétricas são compatíveis com os 
objetivos de proteção ecológica dessas zonas. De referir ainda que o regulamento 
do PDM enumera no seu artigo 22.º as atividades interditas nos Espaços Naturais, 
sendo que nenhuma das atividades enumeradas corresponde ao presente projeto.  
Este espaço é interferido no final do corredor da Linha Alcochete – Palmela, bem 
como ao longo do troço da Linha Palmela – Fanhões a desativar. O terreno 
adquirido pela REN para a subestação abrange também na parte norte e de forma 
marginal Espaço Natural de Categoria I, numa zona que não terá qualquer 
estrutura edificada, mas apenas servirá para o enquadramento paisagístico da 
subestação. 

 
 
 
13.2.2 Outros Instrumentos de Gestão e Orientações Estratégicas 

 
• Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020) 
 
A Estratégia Nacional para a Energia, corresponde a um documento estratégico onde o 
Governo definiu as grandes linhas estratégicas para o sector da energia. 
 
Essa estratégia foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 
de abril de 2010, que substitui a anterior Resolução do Conselho de Ministros  
n.º 169/2005, de 24 de outubro. 
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As opções de política energética definidas na ENE assumem-se como um fator de 
crescimento de economia, de promoção da concorrência nos mercados da energia, de 
criação de valor e de emprego qualificado em sectores com elevada incorporação 
tecnológica e assenta em cinco eixos principais: 
 

- Eixo 1 – Agenda para a competitividade, o crescimento e a independência 
energética e financeira. 

- Eixo 2 – Aposta nas energias renováveis. 

- Eixo 3 – Promoção da eficiência energética. 

- Eixo 4 – Garantia da segurança de abastecimento. 

- Eixo 5 – Sustentabilidade económica e ambiental. 
 
Pela sua tipologia, o projeto em causa, contribui sobretudo para a consolidação dos  
eixos 3 e 4 atrás referidos. 
 
 
• Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de 

Eletricidade (PIDRT) 2009 – 2014 (2019) e 2012 – 2017 (2022) 
 
O Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade (PDIRT) é um documento da responsabilidade da Rede Elétrica Nacional, 
S.A (REN) que, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 172/06 de 23 de agosto, corporiza e 
define os desenvolvimentos a efetuar por aquele operador tendo em vista garantir um 
funcionamento adequado do Sistema Elétrico Nacional (SEN), em particular a ligação 
entre geração e consumo e a ligação da RNT com a rede de Espanha e a restante rede 
europeia.  
 
Os objetivos mais relevantes que estão na base das decisões de investimento deste 
plano correspondem aos seguintes: 
 

1. Garantia de abastecimento dos consumos previstos; 

2. Viabilização/disponibilidade para ligação de centrais de grande dimensão, hídricas 
e térmicas; 

3. Existência de condições para a concretização dos objetivos nacionais no âmbito 
da promoção das energias renováveis no que respeita à recolha e transporte da 
energia produzida, em particular da produção em regime especial; 

4. Existência de condições técnicas de funcionamento da RNT tendo em vista os 
objetivos no âmbito do Mercado Ibérico da Eletricidade, em particular níveis 
desejáveis de capacidade de interligação; 

5. Necessidades de grande conservação ou remodelação de equipamentos em fim 
de vida útil e/ou obsoletos; 

6. Existência de soluções para alimentação dos projetos de linhas ferroviárias de alta 
velocidade. 

 
A subestação de Alcochete com a respetiva ligação à Rede Nacional de Transporte, é um 
projeto que se encontra descrito no PDIRT, para o período 2012 – 2017, onde é 
considerada como um dos principais investimentos para este período, uma vez que se 
localiza numa zona onde o crescimento e concentração de consumos nos últimos anos 
justificam uma atuação da RNT.  



Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)
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13.3 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Neste ponto, o território abrangido pela área em estudo, será analisado em função das 
condicionantes existentes. 
 
Para o efeito, foram consultadas as entidades(8) com intervenção e jurisdição sobre a 
área em causa. Foi ainda consultada a Carta de Condicionantes do PDM de Alcochete 
que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam 
constituir limitações ou condicionamentos a qualquer forma específica de aproveitamento 
do território. 
 
Dadas as características específicas do território em causa considerou-se ainda 
fundamental integrar as condicionantes biofísicas mais significativas que se colocam ao 
ordenamento e à ocupação, uso e transformação do solo no território concelhio. 
 
Com base nessa Planta de Condicionantes do PDM que se apresenta no Anexo 5 e na 
informação fornecida pelas várias entidades consultadas, foi elaborada a Carta Síntese 
de Condicionantes para a área de estudo, a qual constitui a FIG. IV. 38. 
 
De acordo com essa figura o projeto interfere com as seguintes áreas condicionadas: 
 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Montado de Sobro; 

• Domínio Público Hídrico e respetivas faixas de proteção (10 metros); 

• Zonas ameaçadas pelas cheias (Área inundável T100 anos); 

• Infraestruturas de transporte de energia; 

• Infraestruturas rodoviárias / Corredor reservado para a A33. 

 

                                                
 

(8) Ex.: DGOTDU, AFN, ANPC, DRAP LVT, DGADR, ARH Tejo, ICNB, ARSLVT, DGEG, RAVE, REN, 
IGESPAR, INAG, LNEG, DGIE, MDN/Força Aérea, ANA, EP, GALP energia, GNR, Autarquia e Juntas de 
Freguesia da área em estudo, conforme correspondência enviada e recebida apresentada no Volume 4 –
Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais. 
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13.3.1 Reserva Agrícola Nacional 

Criada com o pressuposto da defesa e proteção das áreas de maior aptidão agrícola e 
garantia da sua afetação à agricultura, a Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi instituída 
pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro.  
 
Mais recentemente, foi publicado o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março que 
estabelece no n.º 1, do artigo 2.º que “a RAN é o conjunto das áreas que em termos agro-
climáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade 
agrícola.”. O n.º 2 desse mesmo artigo estabelece ainda que a “RAN é uma restrição de 
utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que estabelece um 
conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo (…)”.  
 
O artigo 21.º desse mesmo diploma define as ações interditas nas áreas afetas ao regime 
da RAN, sendo que nestas “São interditas todas as ações que diminuam ou destruam as 
potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos (…).” 
 
Todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a 
utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN carecem de prévio parecer 
favorável das entidades competentes, nos termos da legislação em vigor. 
 
Da análise da FIG. IV. 38 onde se apresenta a distribuição das áreas de RAN na área de 
estudo, constata-se que o projeto interfere com esta condicionante, apenas através do 
corredor da Linha Alcochete – Palmela, no seu troço final, no atravessamento da baixa 
aluvionar envolvente à Ribeira do Vale dos Vinte e Um, entre os apoios P5 e P6. 
 
 
 
13.3.2 Reserva Ecológica Nacional 

A REN visa garantir a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos 
biológicos imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. 
Constitui uma estrutura biofísica cujas áreas abrangidas apresentam elevado valor e 
sensibilidade ecológicos ou denotam suscetibilidade a riscos naturais.  
 
O regime jurídico da REN é regido pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro e a 
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro que procede à definição das condições e 
requisitos a que ficam sujeitos determinados usos e ações e define a sua compatibilidade 
com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 
naturais de áreas integradas em REN. 
 
O município de Alcochete não dispõe de carta da REN publicada, conforme informação 
disponibilizada no site da CCDRLVT, e que se apresenta no Anexo 5. A Carta da REN 
utilizada corresponde à do PDM, a qual foi disponibilizada pelo município e que se 
apresenta no Anexo 5. 
 
Estas áreas de REN foram também representadas sobre a carta militar à escala 1/25 
000, no âmbito da Carta Síntese de Condicionantes (FIG. IV. 38), verificando-se que a 
área da subestação e acesso se encontram em área de REN. Grande parte do corredor 
das linhas desenvolve-se também em área de REN, embora com menor interferência no 
corredor da Linha Alcochete – Fanhões (desde o apoio P4 até ao fim do traçado) face ao 
corredor da Linha Alcochete – Palmela (desde o apoio P2 até ao fim do traçado). 
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O regulamento do PDM remete a análise da REN para a legislação que a regulamenta 
(art.º 11 do PDM) e que atualmente corresponde ao Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
novembro. De acordo com o mesmo, nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e 
as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em Operações de loteamento; 
Obras de urbanização, construção e ampliação; Vias de comunicação; Escavações e 
aterros e Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao 
normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do 
solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 
 
As linhas elétricas são contudo projetos compatíveis com os objetivos de proteção 
ecológica definidos para estas áreas, de acordo com o definido no Anexo II, secção II – 
Infraestruturas. 
 
Relativamente à subestação e não estando a mesma incluída na tipologia de projetos 
compatíveis com os objetivos de proteção ecológica definidos para a REN, importa 
contudo referir que o projeto da subestação de Alcochete ao estar contemplado no Plano 
de Desenvolvimento e Investimento da RNT 2012-2017 (PDIRT), onde é considerado 
como um dos principais investimentos para este período, é assim abrangido pelo artigo 
21.º do DL nº 239/2012 que refere que “nas áreas da REN podem ser realizadas as 
ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do 
membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território 
e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam 
realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.” 
 
Nestes casos de infraestruturas públicas, a declaração de impacte ambiental favorável ou 
condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação. 
 
Como se verificou no EGCA (Volume 4 do EIA) a localização escolhida, de ente as 
quatro alternativas avaliadas, corresponde à mais favorável ambientalmente, concluindo-
se assim que não existem áreas mais favoráveis ambientalmente fora da REN. 
 
A Subestação de Alcochete 400/60 kV, cuja entrada em serviço está prevista para 
novembro de 2016, irá reforçar a alimentação para os consumos da EDP-Distribuição 
localizados a sul do Tejo, na região do Montijo e, num horizonte mais alargado, deverá vir 
a servir também para providenciar a alimentação ao novo aeroporto de Lisboa, cuja 
implantação ainda se encontra em previsão pelo Governo. 
 
 
 
13.3.3 Montado de Sobro 

O sobreiro e a azinheira são espécies sujeitas a regime jurídico, o qual se rege pelo 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de 
junho. 
 
Neste diploma é estabelecido que o corte ou arranque de sobreiros ou azinheiras, em 
povoamento ou isolados, carece de autorização das atuais Direções Regionais de 
Agricultura e Pescas ou do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
dependendo da natureza ou da dimensão do povoamento. 
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Da análise da FIG. IV. 38 constata-se que no início dos corredores das Linhas Alcochete 
– Fanhões (apoios P2 e P3) e Alcochete – Palmela (apoio P2), ocorre uma área de 
montado, correspondente ao Pinhal dos Catalares, e que no extremo nascente do 
corredor da Linha Alcochete – Palmela, na ligação com a Linha Palmela – Fanhões, 
ocorre outra (apoios P6 e P7). 
 
A implementação de empreendimentos de imprescindível utilidade pública é uma das 
situações em que o corte ou arranque é autorizado, mediante medidas compensatórias 
designadamente a plantação de novas áreas. Contudo da análise da localização dos 
apoios das verifica-se que não serão afetados exemplares arbóreos. 
 
 
 
13.3.4 Domínio Público Hídrico 

De acordo com a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (artigos 2.º e 5.º) alterada pela Lei 
n.º 78/2013, de 21 de novembro e pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho, na área de 
estudo ocorrem áreas de Domínio Público Hídrico, mais concretamente, Domínio Público 
Lacustre e Fluvial.  
 
As áreas sujeitas a domínio hídrico que no extrato da carta de condicionantes do PDM de 
Alcochete estão identificadas como “Área de Jurisdição do Instituto da Água”, 
corresponde à Vala do Passil, que se desenvolve na parte norte da área de estudo, mas 
que não é interferida pelo projeto e à Ribeira Vale dos Vinte e Um na parte nascente da 
área de estudo e com interferência pela parte final do corredor da Linha Alcochete – 
Palmela, entre os apoios P5 e P6. 
 
O Domínio Público Hídrico associado a estas linhas de água corresponde a uma faixa de 
10 metros de largura referente às suas margens. 
 
 
 
13.3.5 Zonas Ameaçadas pelas Cheias (Área inundável T100 anos) 

“As zonas ameaçadas pelas cheias compreendem a área contígua à margem de um 
curso de água que se estende até à linha alcançada pela cheia com período de retorno 
de 100 anos ou pela maior cheia conhecida” (REN). 
 
No concelho de Alcochete essas zonas atingem uma dimensão considerável abrangendo 
todo o concelho ao longo das principais linhas de água que o atravessam, 
nomeadamente a Ribeira Vale dos Vinte e Um, atravessada pelo projeto das linhas e 
Vala da Amieira que se desenvolve a nascente da área em estudo. 
 
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro, essas 
zonas deverão ser delimitadas no âmbito dos planos municipais de ordenamento do 
território e deverão ser estabelecidas restrições nos espaços urbanos e urbanizáveis aí 
localizados. 
 
Na Carta Síntese de Condicionantes (FIG. IV. 38), que transpõe a informação da carta de 
condicionantes do PDM de Alcochete (apresentada no Anexo 5) essas zonas 
correspondem às zonas identificadas como “Área Inundável (T100 anos)”.  
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A Linha Alcochete – Fanhões, a partir do apoio P5 interfere com estas áreas e no caso da 
Linha Alcochete – Palmela, essa situação ocorre a partir do apoio P4. 
 
De referir ainda que o troço da Linha Palmela - Fanhões a desativar desenvolve-se na 
área correspondente à Ribeira Vale dos Vinte e Um, desenvolve-se também nesta 
tipologia de condicionante, com 3 apoios a remover do local. 
 
O atravessamento/intervenção nestas áreas deverá ser sujeita a parecer das entidades 
competentes sobre esta matéria, nomeadamente a CCDR LVT. 
 
 
 
13.3.6 Infraestruturas de transporte de energia  

O corredor da Linha Alcochete – Fanhões interceta uma linha elétrica de alta tensão: 
Linha 1043 - LPA.PM e o corredor da Linha Alcochete – Palmela interceta duas linhas 
elétricas de alta tensão: Linhas 1043 - LPA.PM1 e 1044 - LPA.PM2. Nestes cruzamentos 
que se descrevem de seguida foram asseguradas as distâncias e valores mínimos de 
segurança. 
 
 

Vão (apoios) Travessia de Linhas Elétricas Altura dos Condutores Inferiores (m) 

Linha Alcochete - Fanhões 

5 - 6 1043 - LPA.PM1 12 

Linha Alcochete – Palmela 

4 - 5 1043 - LPA.PM1 13 

5 - 6 1044 - LPA.PM2 11 

 
 
De referir ainda que a área do projeto da subestação é atravessada, junto ao seu canto 
noroeste, por uma linha de média tensão que alimenta uma unidade agroindustrial 
existente a sul da subestação Fabrica da Alirações), havendo necessidade de deslocar 
esta linha elétrica, reposicionando-a fora da plataforma da subestação. 
 
 
 
13.3.7 Infraestruturas rodoviárias / Corredor reservado para a A33 

Na área envolvente ao projeto, a rede rodoviária é constituída pela Autoestrada A12, que 
se desenvolve a oeste do projeto, segue-se a EN118 (entretanto já desclassificada mas 
ainda sob jurisdição das Infraestruturas de Portugal), que se desenvolve a norte e a oeste 
da área de projeto (e nesta orientação, contígua à A12), cuja constituição da servidão 
obedece ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro que estabelece 
faixas non aedifcandi junto das estradas nacionais, constantes do Plano Rodoviário 
Nacional. 
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Nas zonas non aedificandi (terrenos à margem das vias) não é permitido efetuar 
quaisquer construções, nos 20 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca a 
menos de 5 metros da zona da estrada, no caso da Estrada Municipal EN118. 
 
Em relação à Autoestrada A12, é proibida a construção, estabelecimento ou implantação: 
 

⇒ De edifícios a menos de 40 metros a contar do limite definitivo previsto das 
plataformas das autoestradas e nunca a menos de 20 metros da zona da 
autoestrada; 

 
⇒ De instalações de carácter industrial a menos de 70 metros a contar dos limites da 

plataforma considerados na alínea anterior e nunca a menos de 50 metros da 
autoestrada. 

 
Tendo em conta o afastamento da área de projeto à EN118 e à A12, 260 m e 290 m, 
respetivamente, não existe assim qualquer incumprimento.  
 
Salienta-se ainda que o projeto contempla a implantação de um acesso de 374,24 m 
ligando a subestação à EN118 que será submetido à aprovação da IP - Infraestruturas de 
Portugal. 
 
Na área de estudo integra-se o corredor aprovado para a futura A33 – Autoestrada A12 
(Montijo) / A13, da BRISA, de acesso ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), cujo projeto foi 
submetido a procedimento de AIA, tendo sido emitida uma Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável condicionada a 30 de junho de 2010, e da qual foi já solicitada 
pela BRISA a respetiva prorrogação.  
 
Esta condicionante abrange a área a sul da subestação e do corredor da Linha Alcochete 
– Palmela, nomeadamente através do nó proposto para a ligação A12 / A33 e início da 
plena via.  
 
A localização da subestação não inviabiliza, contudo, o futuro nó da A33. Para o corredor 
da ligação da Subestação à Linha Palmela - Fanhões deverá ser feita a devida 
compatibilização de projetos com a análise do projeto pela BRISA, sendo esta situação 
confirmada pela BRISA no seu ofício, no âmbito do contacto de entidades feito aquando 
da elaboração do EGCA. 
 
Este corredor é atravessado pela Linha Alcochete – Palmela entre os apoios P2 e P3. O 
traçado da Linha Alcochete – Fanhões passa também marginalmente ao limite norte do 
corredor da A33 na zona entre os apoios P5 e P6, mas não interfere com ele. 
 
A desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios 36 e 40, faz-se 
também em área do futuro corredor da A33, pelo que neste local deixarão de existir 
assim condicionamentos futuros à A33. 
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14. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DO AMBIENTE SEM PROJETO 

Para além da avaliação de impactes gerados pelo projeto no estado atual do ambiente, 
constitui um elemento importante fazer uma previsão de qual será a evolução da zona 
sem projeto, até ao ano horizonte deste. 
 
Qualquer projeção a longo prazo apresenta dificuldades, pelo que no essencial será feita 
uma abordagem tendencial da situação, tendo em conta os estudos efetuados e os 
elementos disponíveis. 
 
Assim, é expectável que a evolução da zona em estudo esteja estritamente ligada às 
suas atuais características e às perspetivas e estratégicas de desenvolvimento previstas 
no âmbito do Plano Diretor Municipal em vigor e em revisão para o concelho de 
Alcochete. 
 
Das análises efetuadas anteriormente verificou-se que o local está afeto maioritariamente 
a Espaços Agroflorestais e que não conflituam com a eventual implantação prevista de 
outras edificações ou infraestruturas que não a futura A33 e com a qual o presente 
projeto se encontra compatibilizado. 
 
O município de Alcochete refere também que para o local da Subestação não existe ou, 
não está previsto, qualquer outro equipamento ou infraestrutura. 
 
Prevê-se assim que área de projeto permaneça, tal como está, ou seja, um local de 
matos que serve esporadicamente de pastoreio e que tem uma envolvente que é barrada 
pela A12 a oeste e pelo uso agroflorestal e agrícola, a nascente, onde as propriedades 
apresentam investimentos na área e que permitem assegurar a manutenção destes usos. 
 
A implantação da A33 prevista, poderá contudo vir a confinar ainda mais o local, com 
uma nova infraestrutura rodoviária por sul e que permite inserir a subestação, numa zona 
marcada pela presença de grandes infraestruturas, onde a mesma se enquadra. 
 
Do ponto de vista dos restantes descritores, não deverá existir uma alteração significativa 
à situação atual descrita, nomeadamente ao nível da qualidade do ambiente. 
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CAPÍTULO V  
ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

1.1 Metodologia Geral de Avaliação de Impactes 

Neste capítulo é feita a identificação, caracterização e avaliação dos impactes, tendo em 
conta as ações associadas às três fases do projeto, face à situação do ambiente 
retratada anteriormente: 
 

• A Fase de Construção, com a execução das obras necessárias à implantação da 
Subestação, respetivo Acesso e Linhas Associadas que implicam escavações e 
aterros localizados, movimentação de terras, e a que se segue a execução das 
estruturas que compõem a Subestação e o acesso respetivo, bem como, a 
montagem das novas linhas que farão a abertura total da atual Linha Palmela - 
Fanhões. Desta abertura da Linha Palmela – Fanhões ocorrerá associadamente, 
a desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40, 
situação que é também avaliada na fase de construção. 

A esta fase associa-se ainda a movimentação de veículos e pessoas, bem como 
o funcionamento dos estaleiros e instalações provisórias de apoio à obra. 

• A Fase de Exploração da subestação e linhas elétricas associadas, que 
asseguram a ligação da Subestação de Alcochete à Rede Nacional de 
Transporte, com o nível de tensão de 400 kV, com as ações de manutenção 
inerentes; 

• A Fase de Desativação que considera uma eventual desativação global da 
subestação elétrica e das linhas associadas com a remoção das infraestruturas e 
os eventuais impactes causados nas propriedades pelos trabalhos de 
desmontagem. 

 
Será ainda avaliada a Alternativa Zero, ou seja, a não execução do projeto. 
 
 
Os impactes são classificados com base nos critérios definidos no “Guia Metodológico 
para Avaliação de Impacte Ambiental das Infra-estruturas da Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade“ (REN, 2011). Assim na avaliação dos impactes, e de modo a 
proporcionar uma noção global dos mesmos, utilizar-se-á a escala de classificação 
baseada nos seguintes parâmetros que permitira também chegar ao cálculo da 
Significância do Impacte: 
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Quadro V. 1 – Critérios utilizados para a Classificação de Impactes 

Critérios de Classificação Escala 
Valor 

(para o cálculo da 
significância) 

Sentido Positivo ou negativo Não aplicável 

Complexidade/efeito Direto, indireto Não aplicável 

Natureza transfronteiriça
 (1) Transfronteiriço 

Não transfronteiriço 
Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência 

Improvável/Pouco provável 

Provável 

Certo 

1 

2 

3 

Duração 
Temporário 

Permanente 

1 

2 

Frequência 

Raro 

Ocasional/Sazonal 

Diário 

1 

2 

3 

Reversibilidade 

Reversível 

Parcialmente reversível 

Irreversível 

1 

2 

3 

Magnitude 

Reduzida 

Moderada 

Elevada 

1 

2 

3 

Valor do recurso afetado e 
/ou sensibilidade ambiental 

da área do impacte 

Reduzido 

Moderado 

Elevado 

1 

3 

5 

Escala 

Confinado à instalação 

Não confinado mas localizado 

Não confinado 

1 

2 

3 

Capacidade de minimização 
ou compensação 

Minimizável 

Minimizável e compensável 

Não minimizável nem compensável 

1 

2 

3 

(1) - Tendo em conta a tipologia do projeto os impactes são sempre não transfronteiriços, pelo que este critério 
não será avaliado ao longo dos descritores 
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A classificação quanto à significância dos impactes ambientais é obtida a partir da soma 
dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo: 
 

• Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 22 valores; 

• Significativos se a pontuação for superior a 16 e igual ou inferior a 22 valores; 

• Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 16 valores. 

 
 
Para além dos descritores ambientais considerados na caracterização da situação de 
referência, neste capítulo considera-se ainda a Análise de Risco associada ao projeto. 
 
Após a avaliação de impactes por área temática é feita a síntese de impactes, onde se 
integram, para além da avaliação global de impactes, uma análise aos impactes 
cumulativos do projeto com outras ocorrências já verificadas ou previstas no mesmo 
território e que possam potenciar os impactes identificados.  
 
 
 
1.2 Enquadramento dos Principais Aspetos do Projeto 

Os aspetos principais que enquadram o projeto e a avaliação a realizar nos vários 
descritores, são os seguintes: 
 
 

a) Subestação e Acesso 
 
A Subestação começará a funcionar com um Posto de 400 kV, um Posto de 60 kV e um 
transformador 400/60 kV de 170 MVA. As ligações às linhas a 400 kV serão feitas pelo 
lado nascente da subestação e das linhas a 60 kV, pelo seu lado poente. As primeiras 
são alvo de análise no presente EIA (linhas Alcochete – Fanhões e Alcochete – Palmela), 
dependendo da REN. As linhas a 60 kV serão planeadas e executadas no futuro, sendo 
da responsabilidade da EDP, SA. 
 
As instalações elétricas e os equipamentos associados serão instalados numa plataforma 
de formato sensivelmente retangular, com dimensões aproximadas de 171 m × 244 m, e 
cuja área é de 42 115 m2.  
 
Os transformadores 400/60 kV que equiparão a subestação são máquinas trifásicas 
preparadas para recolher o óleo dos transformadores em caso de derrame acidental, 
conduzindo esse óleo para um depósito próprio de onde será retirado sem contaminar o 
solo, as linhas de água ou os outros sistemas de recolha de água que serão instalados.  
 
A altura máxima dos pórticos de amarração e de suporte do equipamento de alta tensão 
é de 28 m.  
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Na plataforma serão instalados três edifícios (Comando, Casas de Painel e Casa de 
Serviços Auxiliares), de planta retangular e volumetria simples, desenvolvendo-se apenas 
em r/c. Ficarão instalados junto ao bordo sul da plataforma, logo à direita da entrada na 
subestação. 
 
De forma a garantir a drenagem superficial das águas da plataforma, esta terá uma 
pendente de inclinação transversal, com início no caminho de acesso à subestação. As 
águas da chuva assim recolhidas serão encaminhadas para serem descarregadas na 
linha de água mais próxima, a Vala ou Ribeira do Passil, situada a cerca de 200 m norte 
da plataforma. 
 
Os esgotos provenientes dos aparelhos sanitários a instalar nos edifícios da subestação 
serão recolhidos e encaminhados para um reservatório próprio, com capacidade para 
15000 litros, de onde serão retiradas periodicamente, pelo que não haverá mistura entre 
os sistemas de drenagem das águas da chuva e dos esgotos. 
 
O abastecimento de água será assegurado por ligação à rede local. 
 
O Acesso à subestação será feito por um caminho próprio, a construir em terrenos 
também a adquirir pela REN, com o comprimento de 374,24 m. Este acesso inicia-se 
cerca do km 3,5 da EN118, aproveitando o acesso local já aí existente, de entrada nesta 
propriedade. Terá uma faixa de rodagem, com duas vias de 2,5 m de largura cada uma, 
a que se acrescentam bermas com 0,5 m e uma valeta de betão com 0,3 m de largura, 
para a drenagem periférica da via. 
 
Esta via prolonga-se por mais cerca de 190 m já no interior da plataforma da subestação, 
para serviço interno da mesma, a chamada “Via dos Transformadores que terá uma faixa 
de rodagem com duas vias de 2,5 m de largura cada uma e um lancil dos dois lados da 
via. No interior da plataforma da subestação está ainda prevista uma via de circulação 
interna, com 3,5 m de largura e piso semelhante à via de circulação principal. 
 
As terras a remover na área de implantação da subestação têm um volume estimado de 
cerca de 37 545 m3. Cerca de 56 % deste material pode ser reaproveitado, após triagem 
para a modelação do Plano de Integração Paisagística (PIP). O material a decapar na 
restante área de implantação da plataforma da subestação e do acesso será colocado 
em depósito provisório, também para aplicação posterior nas zonas de intervenção do 
PIP. 
 
No decurso da obra ter-se-ão duas localizações para o estaleiro, uma na fase inicial da 
obra, durante os trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma 
da Subestação e sua vedação, e que se localiza junto ao limite Sul da Subestação e 
dentro do terreno a adquirir pela REN. O outro estaleiro, de apoio à segunda fase da 
obra (plataforma e equipamentos) localiza-se, já no interior da própria plataforma ada 
subestação, para a execução dos restantes trabalhos de construção civil e empreitada 
elétrica. 
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b) Linhas Associadas à Subestação 
 
O projeto da abertura da Linha Palmela – Fanhões no vão entre os atuais apoios 40 e 41, 
para a Subestação de Alcochete, implicará a construção de um novo troço de linha dupla 
(início da futura Linha Alcochete – Fanhões) e a desativação do troço da Linha Palmela – 
Fanhões até ao apoio 36, onde se fará o segundo desvio da Linha Palmela – Fanhões 
para a futura Subestação de Alcochete (início da futura Linha Alcochete – Palmela). 
 
 

b.1) Linha Alcochete - Fanhões 
 
O Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400 kV desde o Apoio P40 para a 
Subestação de Alcochete, que se designará como Linha Alcochete – Fanhões, 
a 400 kV, tem os seguintes aspetos caracterizadores: 

• Extensão total: 1469 m 

• Inicio: Apoio P40 da Linha Palmela – Fanhões, a 400 kV 

• Apoios a construir: 7 Apoios (Apoios 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7) 

• Movimentos de terras: 1 554,371 m3 

• Acessos de Obra: 
 

Apoios 
Acessos aos locais dos apoios (extensão de acessos 

provisórios necessários) 

1 Associado à área de construção da Subestação e respetivo acesso 

2 Caminho existente a poente (20 m) 

3 Caminho existente a nascente (150 m) 

4 Caminho existente adjacente 

5 Caminho existente a sul (60 m) 

6 Caminho existente adjacente 

7 Caminho existente a nascente (100 m) 

 
 
 

b.2) Linha Alcochete - Palmela 
 

O Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400 kV desde o Apoio P36 para a SE de 
Alcochete, que se designará como Linha Alcochete – Palmela, a 400 kV, tem os 
seguintes aspetos caracterizadores: 

• Extensão total: 2182 m 

• Inicio: Apoio P36 da Linha Palmela - Fanhões, a 400 kV 

• Apoios a construir: 8 Apoios (Apoios 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, e 7) 
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• Movimentos de terras: 1 642,624 m3 

• Acessos de Obra: 

 

Apoios 
Acessos aos locais dos apoios (extensão de acessos 

provisórios necessários) 

1 Associado à área de construção da Subestação e seu acesso 

1A Associado à área de construção da Subestação e seu acesso 

2 Caminho existente adjacente 

3 Caminho existente adjacente 

4 Caminho existente adjacente 

5 Caminho existente adjacente 

6 Caminho existente a poente (50 m) 

7 Caminho existente a poente (250 m) 

 
 
 

b.3) Desativação da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40 
 

A desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões tem cerca de 1500 m de 
extensão, desenvolvendo-se entre os apoios P36 e P40, com desmontagem de 3 
apoios (P37, P38 e P39).  

 
 
 
Na fase atual não se encontra ainda definida a localização dos estaleiros para a 
construção das Linhas e desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões, mas de 
acordo com os procedimentos da REN, S.A. a entidade executante da construção 
apresentará um projeto de estaleiro em que estabelece todas as disposições relativas à 
implementação das instalações de apoio, à execução dos trabalhos, dos equipamentos 
de apoio e das infraestruturas provisórias (água, esgotos, eletricidade, telefones). 
 
Geralmente são propostos para estaleiro, locais na proximidade da linha que possuam já 
infraestruturas, ainda que provisórias, de água, esgotos, eletricidade e telefones. A  
REN, S.A. não aprova estaleiros em locais que não possuam já estas condições ou que 
não sejam favoráveis ao seu estabelecimento. No EIA estão por isso definidas as 
orientações para a sua localização no Capitulo das Medidas de Minimização e elaborou-
se uma Carta das Condicionantes a respeitar. 
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2. GEOLOGIA 

2.1 Metodologia 

Os principais impactes geológicos e geomorfológicos associados à implantação do 
projeto ocorrem na fase de construção e resultam da afetação irreversível das formações 
geológicas existentes, decorrentes das escavações necessárias à criação da plataforma 
da subestação e respetivo acesso, bem como, da abertura de caboucos para a 
implantação dos apoios das novas linhas elétricas associadas ao desvio da Linha 
Palmela – Fanhões para a futura subestação, podendo estas possuir interesse comercial 
e/ou científico. 
 
Neste projeto estão ainda associados os impactes específicos da desativação do troço 
da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40, cujo desmantelamento terá 
impactes semelhantes à construção, com o desmonte dos apoios e a remoção dos 
respetivos maciços de fundação. 
 
Na avaliação dos impactes no meio geológico, considerou-se separadamente a fase de 
construção, que contempla a desativação do troço da Linha Palmela - Fanhões e onde 
ocorrem os maiores impactes, a fase de exploração, a fase desativação e a Alternativa 
Zero. 
 
Foram utilizados como elementos de base para a análise, os elementos de projeto bem 
como toda a informação coligida no âmbito da caracterização da situação de referência. 
 
 
 
 
2.2 Fase de Construção 

2.2.1 Subestação e Acesso 

 
a) Impactes na geologia 
 
Na fase de construção, os principais impactes diretos de natureza geológica estão 
associados essencialmente à realização das movimentações de terras necessárias à 
execução da plataforma da subestação e do acesso à subestação, alterando-se 
localmente a topografia pré-existente com interferência direta sobre as formações 
geológicas existentes. 
 
A topografia do local e a boa acessibilidade à subestação foram fatores condicionantes à 
implantação do projeto, tendo sido selecionada uma área que apresenta um relevo plano 
e que se encontra próxima de vias já existentes, minimizando deste modo, quer a 
movimentação de terras, quer a abertura de novos acessos. O acesso a construir possui, 
por isso, reduzida extensão 374,24 metros. 
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As formações interferidas, de natureza arenosa (Formação de Santa Marta), não 
apresentam particular interesse de conservação ou de exploração, sendo, para além 
disso, a área afetada reduzida (cerca de 4,2 ha para a subestação e 0,2 ha para o 
acesso). 
 
Esta formação é também facilmente ripável, sendo, portanto, reduzido o impacte 
relacionado com os processos de escavação, dado que poderão ser utilizados 
esquipamentos convencionais de terraplenagem, sem necessidade de recursos a 
explosivos. 
 
No que se refere à movimentação de terras prevista, no Quadro V. 2 apresenta-se um 
resumo do movimento de terras, associados à construção da subestação e ao caminho 
de acesso, bem como, às terras necessárias para o projeto de recuperação e integração 
paisagística. 
 

Quadro V. 2 – Síntese da Movimentação de Terras Envolvidas na Construção da Subestação 

Trabalho Unidade 

Quantidades 

Zona 
Total 

Plataforma Acesso Paisagismo 

Remoção de entulho/depósitos m
3
 37 545,00 0,00 0,00 37 545,00 

Decapagem m
3
 3 596,01 578,00 6 331,00 10 505,01 

Escavação geral  m
3
 80 600,00 2 566,00 - 83 166,00 

Movimentação de terras para execução de 
estruturas dentro da subestação (Escavação-
reaterro) 

m
3
 4 250,00 - - 4 250,00 

Aterro na criação da plataforma e acesso m
3
 100 500,00 1 645,00 - 102 145,00 

Aterro na modelação de terreno m
3
 - - 25 200,00 25 200,00 

 
 
Os movimentos de terras iniciar-se-ão pela remoção dos depósitos existentes na área de 
implantação da subestação, cujo volume está estimado em cerca de 37 545 m3. 
Considerou-se que cerca de 56 % deste material pode ser reaproveitado, após triagem 
para a modelação do PIP. Os 44 % remanescentes serão enviados para depósito 
autorizado. 
 
O material a decapar na restante área de implantação da plataforma da subestação e do 
acesso será colocado em depósito provisório, para aplicação posterior nas zonas de 
intervenção do PIP. 
 
O material escavado para efetuar o tratamento da fundação da plataforma da subestação 
e do acesso será totalmente reaproveitado no aterro do acesso e na substituição de 
terreno, para fundação da plataforma. Serão ainda necessários cerca de 18 979 m3 de 
material de empréstimo para perfazer o volume necessário ao aterro da plataforma da 
subestação até à cota 16,43 m. 
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Os materiais sobrantes dos movimentos de terras para as estruturas internas da 
subestação (maciços e caleiras) originam um excedente de 4 250 m3 de material, que 
será transportado a depósito provisório e posteriormente utilizado na modelação do PIP.  
 
O material resultante da decapagem na área de intervenção do PIP será utilizado, em 
conjunto com o material idêntico resultante da área da plataforma e do acesso, para 
aplicação como revestimento dos taludes e áreas a revegetar. A quantidade de solos de 
decapagem sobrante será transportada a depósito devidamente autorizado. 
 
Resulta, deste modo, um reaproveitamento das terras de escavação no projeto, com 
necessidade de apenas recorrer a terras de empréstimo, num volume muito reduzido  
(18 979 m3). 
 

Quadro V. 3 – Aterros para criação da plataforma e acesso 

Trabalho Unidade 

Quantidades 

Zona 
Total 

Plataforma Acesso 

Reaproveitamento de escavação para aterro 
da plataforma e acesso 

m
3
 81,521.00 1,645.00 83,166.00 

Terras de empréstimo para aterro m
3
 18,979.00 - 18,979.00 

     Total 102,145.00 

 
 
Dos materiais removidos à superfície (entulho e depósitos) foi ainda possível prever 
também, a sua utilização na obra, havendo assim apenas que conduzir a depósito no 
exterior, cerca de 16 520 m

3
, que não tem efetivamente condições de utilização. 

 
Pela movimentação de terras associada envolver uma formação sem valor económico ou 
conservacionista com volumes pouco significativos e fazendo-se o seu reaproveitamento, 
na quase totalidade no próprio projeto, considera-se que os impactes associados à 
destruição do substrato geológico se apresentam assim como negativos, diretos, e não 
significativos (Quadro V. 4). 
 
 
 
b) Impactes na Geomorfologia 
 
A execução do projeto traduz-se em alterações diretas na geomorfologia local, pela 
necessidade de criar um aterro para a implantação da subestação e de acesso respetivo. 
 
A mais importante destas alterações respeita à criação da plataforma da subestação, à 
cota 16,5 m, de forma aproximadamente retangular, com 42 115 m2 da área. 
Complementarmente refere-se o aterro da via de acesso, com uma extensão de 
374,24 m de comprimento e 6 m de largura. 
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Importa referir que a cota final da subestação destina-se a que a mesma não fique 
depois de construída em escavação e que a drenagem periférica seja adequada, tendo 
por isso também a plataforma, uma inclinação de 0,3 %. 
 
O impacte geomorfológico inicia-se com a criação da sobre-escavação temporária 
resultante do saneamento de terras na área de implantação da subestação e via de 
acesso. A altura desta escavação oscila entre 2,3 m a 3,4 m na zona da plataforma da 
subestação, sendo de 1,0 m na zona de implantação da via de acesso. 
 
Após as operações de saneamento de terras serão criados os aterros da plataforma da 
subestação e via de acesso.  
 
O aterro da plataforma da subestação, culminando à cota 16,5 m, representa, face às 
cotas do terreno natural, altura variável entre 0,6 m e 1,7 m, representando um impacte 
morfológico negativo de reduzida magnitude, permanente, que se considera pouco 
significativo. Os taludes de aterro são suaves e adequados à constituição do material que 
os formam apresentando uma inclinação de 2:1 (V:H). 
 
No que se refere à estrada de acesso à subestação, será necessária a decapagem em 
toda a extensão numa espessura de 0,20 m a 0,30 m, e a colocação de aterro com 
espessura de 1,0 m.  
 
Com as geometrias adotadas e as medidas de estabilização e de proteção previstas ao 
nível do PIP, que enquadram quer a subestação quer o acesso, não se consideram 
relevantes os riscos de ocorrência futura de processos de destabilização de taludes. 
 
Os impactes associados à alteração da geomorfologia local classificam-se assim de 
negativos, diretos, e não significativos (Quadro V. 4), atendendo à morfologia local e 
às medidas de projeto preconizadas. 
 
 
 
2.2.2 Linhas Associadas à Subestação  

2.2.2.1 Construção das Linhas Alcochete - Fanhões e Alcochete - Palmela 

Na fase de construção, os principais impactes diretos de natureza geológica estão 
essencialmente associados à realização das escavações necessárias à abertura de 
caboucos, que conduzirão à ocupação local e irreversível das formações geológicas 
existentes e à eventual afetação de formações com interesse comercial e/ou científico. 
Associadamente podem ocorrer também alterações temporárias com a abertura de 
acessos temporários de obra que poderão ter também alterações na geomorfologia local. 
 
No que respeita à afetação das formações geológicas, os impactes não se preveem 
significativos, atendendo ao facto das formações interferidas não apresentarem interesse 
comercial e/ou científico assinalados, tratando-se no essencial de areais e o volume de 
escavação para a implantação dos apoios ser reduzido (1 554,371 m3, no caso da Linha 
Alcochete - Fanhões e 1 642,624 m3, no caso da Linha Alcochete – Palmela), sendo que 
o volume escavado será reutilizado para o posterior enchimento dos caboucos. 
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Desta situação não se prevê também qualquer alteração na geomorfologia local 
atendendo ao carácter plano da zona e ao confinamento da intervenção sem alteração 
do relevo. As escavações serão realizadas por meios mecânicos, dado o tipo de litologia 
interferida (areias). 
 
Os movimentos de terras associados à implantação dos diferentes apoios das linhas são 
os seguintes, com a identificação da respetiva litologia interferida: 
 
 

 Linha Alcochete – Fanhões 
 

Apoios 
Volume de terras 

movimentado para 
implantação do apoio (m3) 

Litologia interferida 

1 222,053 

PSM – Formação de Santa Marta (areias) 

2 222,053 

3 222,053 

4 222,053 

5 222,053 

6 222,053 

7 222,053 

 
 

 Linha Alcochete – Palmela 

 

Apoios 
Volume de terras 

movimentado para 
implantação do apoio (m3) 

Litologia interferida 

1 222,053 

PSM – Formação de Santa Marta (areias) 

1A 222,053 

2 222,053 

3 222,053 

4 155,153 

5 155,153 

6 222,053 

7 222,053 

 
 
Relativamente aos acessos de obra, verifica-se que de um modo geral os acessos 
existentes permitem a acessibilidade a cada um dos apoios e apenas de forma muito 
pontual e, em extensões muitos curtas, será necessário construir acessos provisórios 
desde o acesso existente mais próximo ao local do apoio. 
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Conforme a identificação geral já feita no ponto introdutório deste capítulo, verifica-se 
que de um modo geral existem acessos até ao local de cada apoio ou muito próximo 
dele. Quando tal não acontece, os acessos provisórios a construir são muito pontuais, 
com uma extensão global estimada de cerca de 300 m, para cada uma das linhas, 
perfazendo um total de 600 m para as duas linhas.  
 
Corresponderão a ações sem necessidade de quaisquer terraplenagens, dado o carácter 
plano dos terrenos e em que apenas poderá ser necessário a sua delimitação e 
aplicação temporária de materiais que reforcem o terreno à semelhança do que se 
verifica nos caminhos rurais que servem as propriedades. 
 
No Quadro V. 5 apresenta-se a classificação dos impactes identificados face à análise 
efetuada. Dele se conclui que os impactes na fase de construção, no descritor geologia 
se podem classificar de negativos e diretos mas não significativos. 
 
 
 
2.2.2.2 Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e 

P40 

A desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40 em 
função da sua abertura para a Subestação de Alcochete, terá como principal ação 
indutora de impactes neste descritor, o desmonte dos 3 apoios e a remoção dos maciços 
de fundação. 
 
Prevê-se que o impacte geológico e geomorfológico associado à remoção dos maciços 
de fundação seja pouco significativo, já que se prevê que seja efetuada uma escavação 
de profundidade reduzida (0,8 m) e que as depressões criadas pela remoção dos 
maciços sejam depois cobertas com terra de forma a repor a superfície natural do 
terreno. 
 
Os impactes neste descritor, para desativação do troço Palmela – Fanhões da atual 
linha, são assim classificados de negativos e diretos mas não significativos, 
correspondendo a sua classificação à que se apresenta no Quadro V. 7. 
 
 
 
 
2.3 Fase de Exploração 

2.3.1 Subestação e Acesso 

Nesta fase não se verificam impactes na geologia e geomorfologia, uma vez que a 
manutenção da subestação não exigirá intervenções no substrato geológico.  
 
Por outro lado, em termos de risco sísmico, constata-se que apesar do projeto estar 
implantado numa região de risco sísmico, o mesmo foi desenvolvido em consonância 
com essa situação. 
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Desta forma, e tendo em conta o tipo e a dimensão da obra a construir, bem como os 
tipos de fundação a efetuar, não se considera que o aspeto sísmico seja relevante, uma 
vez que, em qualquer circunstância, o cálculo das estruturas respeita o regulamento de 
segurança sísmica (Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 
Pontes, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio). 
 
De facto, o número de subestações já construídas, associado aos níveis de estabilidade 
e de fiabilidade conseguidos, evidencia que a ocorrência de terrenos possuindo 
características adversas para o estabelecimento deste tipo de infraestruturas não 
constitui um fator de risco e portanto um condicionante, mas apenas mais um fator de 
dimensionamento.  
 
Classificou-se assim o impacte neste descritor na fase de exploração de inexistente. 
 
 
 
2.3.2 Linhas Associadas à Subestação  

Tal como para a subestação, nesta fase não são expectáveis impactes na geologia e 
geomorfologia decorrentes da presença e funcionamento das novas linhas elétricas, uma 
vez que a manutenção das mesmas não exigirá intervenções no substrato geológico. 
 
Da mesma forma, em termos de risco sísmico, constata-se que apesar do projeto estar 
implantado numa região de risco sísmico elevado, o projeto foi desenvolvido em 
consonância com essa situação. 
 
As ações de dimensionamento das linhas da Rede Nacional de Transportes (RNT) são 
as indicadas na regulamentação em vigor (Decreto-Lei n.º 180/91, de 14 de Maio, 
Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio e NP EN50341-1). Adicionalmente, o tipo de 
estruturas utilizado nas linhas aéreas, associado à flexibilidade da localização dos apoios 
elimina eventuais impactes da sismicidade e dos fenómenos associados. Considera-se 
assim, que o aspeto sísmico também não é relevante para as linhas, uma vez que, em 
qualquer circunstância, o cálculo das estruturas respeita o regulamento de segurança 
sísmica (Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio). 
 
Quanto às condicionantes técnicas relativas ao traçado das linhas elétricas em estudo, 
são constituídas essencialmente pelas dimensões dos eventuais obstáculos a 
sobrepassar ou a transpor e pela necessidade de manter distâncias de segurança entre 
os elementos estruturais da linha e os obstáculos em geral, por forma a prevenir 
acidentes por eletrocussão, a minimizar os inconvenientes da presença da linha e a 
proporcionar permanentemente condições de exploração. 
 
As linhas existentes na envolvente ao projeto, associada aos níveis de estabilidade e de 
fiabilidade conseguidos, evidência que a ocorrência de terrenos possuindo características 
adversas para o estabelecimento de linhas aéreas não constitui um fator de risco e 
portanto condicionante mas, apenas mais um fator de dimensionamento.  
 
Classificam-se assim os impactes neste descritor, na fase de exploração, de 
inexistentes. 
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2.4 Fase de Desativação 

2.4.1 Subestação e Acesso 

No caso de uma eventual desativação da subestação em estudo, que deverá ser antes 
alvo de alterações e modernização à medida que ocorrem avanços tecnológicos ou 
quando as necessidades de transporte de energia o determinarem (como tem sido 
prática comum na REN, S.A. relativamente a todas as subestações do país), a principal 
ação indutora de impactes neste descritor será o desmonte dos equipamentos com o 
posterior abandono da plataforma executada e necessidade de consequentemente 
normalizar o terreno em termos topográficos e proceder à sua revegetação do solo, para 
integrara o local e minimizar os fenómenos de erosão. 
 
No entanto, a acontecer, em virtude da fraca a nula cobertura do solo na área de 
plataforma, poderão ser induzidos a médio ou longo prazo fenómenos de erosionamento 
resultantes das escorrências em solo nu, situação que é muito diferente do que se 
verifica atualmente. 
 
Os impactes destas ações sobre a geologia e geomorfologia podem ser classificados 
assim de negativos, diretos e não significativos (Quadro V. 6), e semelhante aos que 
se verificam na fase de construção, sendo contudo os impactes parcialmente reversíveis. 
 
 
 
2.4.2 Linhas Associadas à Subestação 

A desativação das linhas elétricas terá como principal ação indutora de impactes neste 
descritor, o desmonte dos apoios e a remoção dos respetivos maciços de fundação. 
 
Prevê-se que o impacte geológico e geomorfológico associado à remoção dos maciços 
de fundação seja, não significativo, à semelhança do que ocorre com a fase de 
construção, já que apenas se prevê que seja efetuada uma escavação de profundidade 
reduzida para a desmontagem dos apoios e que as depressões criadas pela remoção 
dos maciços, sejam depois cobertas com terra de forma a repor a superfície natural do 
terreno. 
 
No Quadro V. 7 apresenta-se a classificação dos impactes identificados para esta fase, 
os quais são classificados de negativos e diretos mas não significativos.  
 
 
 
 
2.5 Alternativa Zero 

No que respeita à geologia, a não concretização do projeto em estudo mantém as 
características descritas na situação de referência, não conduzindo a qualquer impacte. 
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Quadro V. 4 – Classificação de Impactes para o descritor Geologia na Fase de Construção – Subestação e Acesso 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Destruição do substrato 
geológico  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Alteração da morfologia 
local 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 
 

Quadro V. 5 – Classificação de Impactes para o descritor Geologia na Fase de Construção - Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação das 
formações geológicas 
devido à montagem das 
fundações dos apoios 
da nova linha 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Abertura de acessos 
provisórios para a 
construção de apoios 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 6 – Classificação dos Impactes para o descritor Geologia para a Fase de Desativação – Subestação e Acesso 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação das 
formações geológicas / 
Fenómenos de 
erosionamento do solo 
nu na área das 
estruturas a desativar 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 

Quadro V. 7 – Classificação dos Impactes para o descritor Geologia para a Fase de Desativação - Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação das 
formações geológicas 
devido à desmontagem 
dos apoios 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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3. SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 Solos 

3.1.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes nos solos baseou-se na identificação dos potenciais impactes 
decorrentes da implantação da subestação e da construção dos apoios para a 
implantação do projeto e a sua avaliação qualitativa com base nas características dos 
solos existentes na área. Considera-se também de forma associada a desmontagem dos 
apoios associados à desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões, entre os apoios 
P36 e P40, decorrente da abertura realizada para a subestação. 
 
Na avaliação de impactes, a afetação temporária ou permanente de solos, tem uma 
importância diferente consoante o valor agrícola e erosivo dos solos em causa. O  
Quadro V. 8 resume assim as características de cada um dos tipos de solos identificados 
na situação de referência, quanto ao potencial agrícola e suscetibilidade aos processos 
erosivos.  
 

Quadro V. 8 – Características Agrícolas e Suscetibilidade à Erosão dos  
Vários Tipos de Solos presentes na Área do Projeto 

Tipo de Solos Potencial Agrícola 
Suscetibilidade à 

Erosão 
Podzois não hidromórficos com surraipa de / ou 
sobre arenitos consolidados 

- + + 

Podzois não hidromórficos com surraipa de areias ou 
arenitos  

- + + 

Podzois não hidromórficos sem surraipa de areias ou 
arenitos 

- + + 

Regossolos - ++ 

Litólicos não húmicos de arenitos - + + 

Hidromórficos de aluviões ou coluviais de textura 
pesada 

- / + + 

Legenda: ++ elevado; + médio; - reduzido 

 
 
Com base nas características dos solos acima indicadas é possível agrupar os solos 
quanto ao seu valor do seguinte modo:  
 

• Solos Hidromórficos – valor reduzido / médio; 

• Solos Litólicos, Podzois e Regossolos – valor reduzido. 

 
 
Nesta avaliação foram tidos em consideração, o valor dos solos, face às principais ações 
previstas na fase de construção, nomeadamente: 
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 Subestação 

⇒ Construção da plataforma da subestação; 

⇒ Construção do acesso; 

⇒ Instalação do estaleiro de obra e depósitos temporários; 

⇒ Derrames acidentais de substâncias poluentes. 

 
 

 Linhas 

⇒ Instalação dos apoios das linhas; 

⇒ Desmontagem de apoios existentes; 

⇒ Instalação do estaleiro de obra e parque(s) de material; 

⇒ Acessos aos apoios; 

⇒ Derrames acidentais de substâncias poluentes. 

 
 
Para a fase de exploração foram identificadas as ações suscetíveis de provocarem 
impactes no solo, correspondendo na generalidade às atividades de manutenção da linha 
elétrica e às ações de manutenção da subestação. 
 
Nesta avaliação de impactes é ainda considerada a fase de desativação, cuja tipologia 
de impactes é idêntica à fase de construção e avaliada a Alternativa Zero. 
 
 
 
 
3.1.2 Fase de Construção 

3.1.2.1 Subestação e Acesso 

As ações com impactes diretos nos solos iniciam-se com a decapagem dos terrenos, 
seguido da movimentação de terras com escavação temporária e posterior aterro para a 
criação da plataforma da subestação e do seu acesso. 
 
Atualmente os terrenos, já se encontram desarborizados, estando pontualmente cobertos 
com depósitos / entulhos e matos, sendo que as intervenções a realizar não vão assim 
originar alterações substanciais ao estado atual, em que no essencial, os solos já se 
encontram a nu. A área de ocupação da plataforma e do acesso totaliza 4,4 ha. 
 
Sendo o declive do terreno suave, não é também suscetível de ocorrerem fenómenos 
erosivos com significado nas áreas desmatadas. 
 
A terra vegetal a decapar é da ordem dos 4 400 m3, os quais serão reaproveitados no 
projeto de paisagismo, minimizando-se assim impactes em termos da perda de solos. 
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Os solos, que serão escavados e posteriormente aterrados, são de natureza arenosa e 
com potencial agrícola reduzido, não estando integrados na RAN. De acordo com a Carta 
de Capacidade de Uso do Solo, os solos presentes correspondem à Classe E, não 
suscetíveis de uso agrícola e na realidade, os atualmente presentes associam-se a 
depósitos antrópicos já com alguns anos. 
 
Os solos escavados (cerca de 80 000 m3

) serão na íntegra também aproveitados para a 
constituição das plataformas da subestação e do acesso e na modelação do terreno 
envolvente e de enquadramento à subestação. 
 
Na fase de construção existirão dois estaleiros de apoio à obra (ver localização na  
FIG. III. 2), ambos localizados no terreno a adquirir pela REN, para a Subestação de 
Alcochete. 
 
Numa primeira fase, o estaleiro ficará localizado a sul do local previsto para a plataforma, 
para apoio a toda a fase inicial de terraplenagens, abrangendo uma área de 2 160 m2 e 
na mesma tipologia de solos. Esta área será posteriormente recuperada no âmbito do 
PIP, o que constitui um aspeto positivo. 
 
Numa segunda fase, o estaleiro localizar-se-á já dentro da área da plataforma, apoiando 
a implantação das diferentes estruturas da subestação. 
 
Os acessos da obra usarão também apenas áreas envolvidas no terreno adquirido pela 
REN e preferencial, usando o alinhamento do futuro acesso, para o acesso de veículos. 
Toda a área, depois de concluída a obra, ficará devidamente recuperada e integrada 
paisagisticamente. 
 
Na fase de construção poderão ainda ocorrer derrames acidentais de substâncias 
poluentes, no âmbito da circulação e funcionamento de maquinaria ou com a rejeição de 
efluentes dos estaleiros. Este risco, no caso concreto do projeto em estudo, pode 
considerar-se contudo reduzido ou mesmo nulo, uma vez que as viaturas e maquinaria 
deverão cumprir as normas requeridas para as suas características de utilização e, 
segundo as normas da REN. S.A., é vedada ao adjudicatário da obra, qualquer ação de 
manutenção incluindo mudanças de óleo na obra e no interior do estaleiro. 
 
No estaleiro serão colocados contentores para a triagem e o armazenamento temporário 
de resíduos e será dada formação adequada aos trabalhadores sobre a gestão de 
resíduos de acordo com os princípios do Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, 
Ambiente e Segurança (SIGQAS) da REN, S.A.. 
 
Por tudo o que foi atrás descrito, a implantação da Subestação de Alcochete terá um 
impacte nos solos negativo, direto mas não significativo. 
 
No Quadro V. 10 apresenta-se a caracterização genérica dos impactes identificados. 
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3.1.2.2 Linhas 

a) Construção das Linhas 

Na fase de construção de uma linha elétrica, a principal atividade passível de originar 
impactes nos solos é a instalação dos apoios, decorrente da sua afetação pela abertura 
de caboucos, execução dos maciços de fundação e implantação dos próprios apoios que 
no total das duas linhas são quinze. 
 
Os impactes específicos associados à sobrepassagem dos cabos, apesar de ocuparem 
uma área muito superior que os apoios, são considerados residuais, uma vez que não há 
movimentação de terras nestas áreas, pelo que os mesmos consideram-se como 
inexistentes. 
 
Associado à implantação de cada apoio prevê-se a afetação de uma área de ocupação 
de cerca de 120 m2 por apoio, sendo ainda necessário criar uma área de trabalho 
temporária, de cerca de 400 m2

, na envolvente do local de implantação do apoio, na qual 
se efetuará a circulação da maquinaria e a execução de todos os trabalhos inerentes às 
ações de escavação / montagem.  
 
Considerando-se as duas linhas a construir e os 15 apoios a construir, a afetação 
temporária para a sua construção corresponderá a uma área de 6 000 m

2 e a afetação 
permanente de solos a uma área de 1 800 m2 (Quadro V. 9). 
 
Para além da própria mobilização do solo, poderão ocorrer fenómenos de erosão 
associados à desmatação e escavação, pela exposição dos solos expostos aos 
elementos erosivos, nomeadamente ao vento e ao escoamento de águas pluviais. 
 
Tendo em conta a caracterização dos solos, apresentada no Capítulo IV, verifica-se que 
tanto os apoios como a área de desenvolvimento dos cabos das linhas elétricas afetarão 
no essencial podzois (Quadro V. 9), cuja capacidade de uso se insere na Classe D, solos 
com limitações severas, não suscetíveis em geral de utilização agrícola. 
 
Refira-se que nos solos de maior aptidão agrícola local (solos hidromórficos de aluviões), 
não ocorre a implantação de qualquer apoio, com exceção do apoio P5 da  
Linha Alcochete - Palmela, o qual se faz contudo no limite da mancha, junto a um 
caminho. 
 
Se se tiver também em conta a inserção do projeto face a áreas da Reserva Agrícola 
Nacional, verifica-se igualmente que não há qualquer apoio nestas áreas. Apenas o 
apoio P6 da Linha Alcochete - Palmela se encontra no limite dessa mancha. 
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Quadro V. 9 – Afetação dos solos inerentes à construção das linhas 

Tipo de Solo 
Apoios da 

Linha Elétrica 

Área Afetada 
Temporariamente na 
Fase de Construção 

Área a Afetar 
Permanentemente (m2) 

Volume de 
Escavação  

(m3) 
Apoios (m2) Linha (ha) Apoios (m2) Linha (ha)1) 

Linha Alcochete - Fanhões 

Litólicos P1, P2 800 1,59 240 1,59 444,106 

Podzois não 
hidromórficos 

P3, P4, P5, 
P6, P7 

2 000 4,84 600 4,84 1 110,265 

Hidromórficos - - - - - - 

Linha Alcochete - Palmela 

Litólicos P1, P1A 800 0,73 240 0,73 444,106 

Podzois não 
hidromórficos 

P2, P3, P4, 
P6, P7 

2 000 6,88 600 6,88 1 043,365 

Hidromórficos P5 400 1,99 120 1,99 155,153 

TOTAL 6 000 16,03 1 800 16,03 3 196,995 

1) Área localizada sob a linha suscetível da continuidade do uso existente 

 
 
Face aos valores de afetação envolvidos e ao reduzido valor agrícola dos solos, o 
impacte associado à instalação dos novos apoios, durante a fase de construção, é 
classificado de negativo e direto. Este impacte será temporário nas áreas afetas à obra 
que são posteriormente recuperadas, e permanente no local de instalação dos apoios. 
 
No que respeita à sua significância, esta dependerá do local onde serão instalados os 
apoios e nomeadamente pela afetação de solos de maior valor agrícola e maior 
suscetibilidade à erosão. 
 
Conforme já referido anteriormente, os apoios localizar-se-ão em solos de reduzido valor 
agrícola (capacidade de uso inseridas nas Classes C, D e E de Utilização Agrícola 
Reduzida). Desta forma, atendendo à tipologia de solos ocorrentes, bem como à 
reduzida área a afetar permanentemente os impactes na fase de construção apesar de 
negativos e diretos são não significativos (Quadro V. 11). 
 
Os acessos às áreas de trabalho e aos apoios a construir far-se-á a partir dos acessos já 
existentes e só muito pontualmente serão necessários trechos muito curtos de acessos 
provisórios com a afetação dos solos. Essa área de afetação temporária pelos acessos 
provisórios poderá representar cerca de 300 m, em cada uma das linhas, e pelos valores 
de afetação envolvidos e reduzido valor agrícola dos solos, os impactes são negativos, 
diretos e não significativos (Quadro V. 11). 
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As áreas de implantação dos estaleiros de obra e a eventual criação de local de depósito 
de terras sobrantes provenientes das escavações (elementos temporários) poderão 
também provocar impactes nos solos, nomeadamente a sua potencial compactação.  
 
Contudo é prática usual da REN, S.A., que as áreas de estaleiro se localizem sempre 
que possível em locais previamente infraestruturados existentes na proximidade da linha, 
evitando afetações adicionais do solo. Para além disso e caso se justifique, no final da 
obra, serão previstas medidas de descompactação do solo. A implantação dos estaleiros 
constitui assim, uma afetação temporária que provocará impactes negativos, diretos e 
não significativos, caso sejam instalados em áreas já infraestruturadas como é 
previsível (Quadro V. 11).  
 
Por outro lado, a circulação de maquinaria e de mão-de-obra no local comporta o risco 
de poluição do solo pelo eventual derrame de óleo ou combustível. Este risco, no caso 
concreto do projeto em estudo, considera-se reduzido, uma vez que na fase de 
construção as ações de reparação e manutenção de equipamentos e veículos serão 
realizadas fora do local da obra, em oficinas licenciadas. No estaleiro serão colocados 
contentores para a recolha de resíduos sólidos e dada formação adequada aos 
trabalhadores, no sentido de promover a sua utilização. Este impacte é assim 
classificado de negativo, direto e não significativo (Quadro V. 11). 
 
 
 
 

b) Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40 

Na desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os P36 e P40, os principais 
impactes devem-se à compactação do solo, provocada pela circulação das máquinas e 
trabalhadores e que são necessários à remoção das infraestruturas existentes. 
 
Relativamente aos 3 apoios a remover, prevê-se uma afetação temporária de 1 200 m2 
(tal como para a instalação de apoios, prevê-se uma área de trabalho de 400 m2, por 
apoio), tratando-se de intervenções pontuais, os impactes temporários nos solos 
prevêem-se negativos, diretos mas não significativos (Quadro V. 11). 
 
Após esta intervenção, os impactes permanentes prevêem-se positivos pela 
desocupação das áreas agrícolas e agroflorestais onde se localizam os apoios, sendo 
contudo não significativos face à reduzida área e confinamento da ação.  
 
Relativamente à sobrepassagem da linha que será desativada, os impactes resultantes 
da desocupação de uma área de cerca de 7,45 ha são considerados como residuais, 
uma vez que não constituirão alteração à situação existente, a qual permite manter os 
usos os usos sob a linha. 
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Quadro V. 10 – Classificação dos Impactes para o Descritor Solos na Fase de Construção – Subestação e Acesso 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de solos de 
reduzido valor agrícola, 
associada à instalação da 
subestação, construção do 
acesso (mobilização do 
solo, fenómenos de 
erosão, compactação do 
solo) 

Certo 

(3) 

Temporário / 
Permanente 

(1/2) 

Ocasional /  

Permanente 
(2) / (3) 

Parcialmente 
reversível / 
Irreversível 

(2) / (3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12/15) 

Afetação de solos de 
reduzido valor associada à 
instalação do estaleiro 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Eventual contaminação de 
solos devido a derrames 
acidentais 

Pouco provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 11 – Classificação dos Impactes para o Descritor Solos na Fase de Construção - Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Afetação de solos de reduzido 
valor agrícola, associada à 
instalação dos novos apoios 
(mobilização do solo, fenómenos 
de erosão, compactação do solo) 

Certo 

(3) 

Temporário / 
Permanente 

(1/2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12/13) 

Afetação de solos de reduzido 
valor agrícola, associada à 
criação de acessos 
(compactação) para construção / 
desmontagem dos apoios 

Certo 

(3) 

Temporário / 
Permanente 

(1/2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12/13) 

Afetação de solos associada à 
instalação do estaleiro 
(compactação) 

Pouco 
Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro  

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8) 

Eventual contaminação de solos 
devido a derrames acidentais 

Pouco 
Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido a 
Moderado 

(1/3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8/10) 

Afetação de solos para 
desmontagem dos apoios da 
Linha Palmela - Fanhões 

Certa 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Desocupação das áreas onde se 
localizam os apoios a desmontar 
na Linha de Palmela - Fanhões 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)) 
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3.1.3 Fase de Exploração 

3.1.3.1 Subestação e Acesso 

Durante a fase de exploração os potenciais impactes prendem-se com eventuais 
fenómenos de erosão dos solos e eventuais contaminações decorrentes do 
funcionamento das ações de manutenção da subestação. 
 
Relativamente aos fenómenos de erosão, o PIP elaborado no âmbito do presente projeto 
e apresentado no Anexo 1.1.1, propõe que seja aplicada hidrossementeira nos taludes 
da plataforma da subestação com espécies herbáceas e, também arbustivas que 
tenderão gradualmente a fixar o solo e a acabar por anular os efeitos erosivos. 
 
A rede de águas pluviais contempla também sistemas que reduzem ao mínimo os riscos 
de erosão nos taludes da plataforma, descarregando a água da chuva na linha de água 
existente a norte (Vale do Passil). 
 
No que respeita a potenciais contaminações, apenas terão significado relevante, caso 
correspondessem a derrames de óleos provenientes de transformadores ou reactância, 
em caso de avaria grave (e pouco provável) em qualquer das referidas máquinas. 
 
Contudo, no caso dos transformadores a instalar na subestação, eles serão instalados de 
acordo com as atuais práticas em uso na REN, S.A., dotados de um sistema de recolha 
periférica do óleo, o qual, em caso de derrame, será drenado, por gravidade, para um 
depósito de retenção de óleos, com capacidade para a recolha do volume de óleo 
contido num transformador, pelo que não são expectáveis impactes com qualquer 
significado, conforme descrição no capítulo III e desenho de projeto no Anexo 1.1.1. 
 
Por outro lado, as operações de manutenção e reparação, eventualmente necessárias 
nesta fase, serão muito limitadas e restritas, envolvendo um reduzido número de 
trabalhadores, pelo que não é expectável qualquer tipo de impacte significativo nos solos. 
 
Sendo assim, na fase de exploração prevê-se que os impactes no solo sejam 
inexistentes. 
 
 
 
3.1.3.2 Linhas 

Durante a fase de exploração das novas linhas, a vegetação natural ou eventualmente 
plantada pelos proprietários dos terrenos nas áreas envolventes dos apoios tenderá 
gradualmente a fixar o solo e acabará por anular os efeitos erosivos. 
 
Por outro lado, as operações de manutenção e reparação eventualmente necessárias 
nesta fase serão muito limitadas e restritas, envolvendo um reduzido número de 
trabalhadores, pelo que não é expectável a ocorrência de impactes no solo durante a 
fase de exploração com qualquer expressão. 
 
Sendo assim e no cômputo geral, na fase de exploração prevê-se que os impactes nos 
solos sejam inexistentes. 
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3.1.4 Fase de Desativação 

3.1.4.1 Subestação e Acesso 

No caso da desativação da subestação em estudo, os principais impactes devem-se à 
compactação do solo, provocada pela circulação das máquinas e trabalhadores 
necessários à remoção das infraestruturas e à ocorrência de eventuais derrames 
acidentais, com características semelhantes ao que ocorre na fase de construção, e que 
por se tratarem de intervenções pontuais e localizadas, em solos sem aptidão agrícola, 
se classificam os impactes de negativos, diretos e não significativos (Quadro V. 12) 
 
 
 
 
3.1.4.2 Linhas 

Na eventual desativação das linhas em estudo, os principais impactes devem-se à 
compactação do solo, provocada pela circulação das máquinas e trabalhadores e que 
são necessários à remoção das infraestruturas. 
 
No entanto, e dado tratarem-se de intervenções pontuais e localizadas (Quadro V. 13), 
os impactes temporários no solo prevêem-se negativos, diretos mas não 
significativos. 
 
Após esta intervenção, os impactes permanentes prevêem-se positivos pela 
desocupação das áreas onde se localizam os apoios, sendo contudo não significativos 
face à reduzida área e confinamento da ação. 
 
 
 
 
3.1.5 Alternativa Zero 

No que respeita ao solo, a não concretização do atual projeto manterá no geral o descrito 
na situação de referência. 
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Quadro V. 12 – Classificação de Impactes para o Descritor Solos na Fase de Desativação – Subestação e Acesso 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de solos, 
associada à circulação de 
máquinas e trabalhadores 
e remoção das estruturas 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Desocupação das áreas 
onde se localiza a 
subestação e acesso 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 
 

Quadro V. 13 – Classificação de Impactes para o Descritor Solos na Fase de Desativação – Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de solos, 
associada à circulação de 
máquinas e trabalhadores 
(compactação) 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Desocupação das áreas 
onde se localizam os 
apoios 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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3.2 Uso do Solo 

3.2.1 Metodologia 

De igual modo ao efetuado para os solos, avaliam-se agora os impactes sobre os 
respetivos usos. 
 
Nesta avaliação são tidos em consideração, além do uso atual dos solos, as 
características do projeto e as principais ações previstas em cada uma das fases de 
intervenção. 
 
 
 
3.2.2 Fase de Construção 

3.2.2.1 Subestação e Acesso 

Durante a fase de construção os impactes no uso do solo decorrem das intervenções a 
realizar para a construção da plataforma da subestação e respetivo acesso, bem como a 
instalação do estaleiro de obra e depósito de terras. A significância do impacte 
dependerá da área afetada, bem como do valor dos usos locais. 
 
Estas ações responsáveis pela alteração dos usos iniciam-se com a decapagem dos 
solos, que como se viu anteriormente, se apresentam atualmente sem uso específico, 
estando cobertos por depósitos / entulhos e matos e, sendo por vezes, usados para o 
pastoreio do gado, quando os matos se encontram mais verdejantes. 
 
A plataforma da subestação, ocupará uma área de 42 115 m2

 e o acesso ocupará uma 
área de 2 470 m

2
, desenvolvendo-se ambos totalmente numa área cujas características 

de usos são as atrás referidas e que se optam por generalizar à classe de “Matos”. 
 
Os impactes apesar de negativos e diretos, são não significativos e devem-se, no 
essencial, à inexistência de quaisquer usos sensíveis no local e de interesse económico 
e/ou de conservação. 
 
Quanto ao estaleiro da 1ª fase da obra que ficará fora da área a afetar à plataforma e, 
conforme já referido, este localizar-se-á a sudeste da área de projeto e ocupará uma 
área de 2 100 m2, localizado igualmente nesta área de matos. Não se prevê assim, 
associado a esta infraestrutura, impactes com qualquer significado. O estaleiro da 2ª 
fase da obra localiza-se no interior da plataforma da subestação. 
 
Face às áreas a ocupar e a tipologia de usos atualmente existente no local de 
implantação do estaleiro, o impacte do uso do solo será negativo, direto e não 
significativo. 
 
No Quadro V. 16 apresenta-se a caracterização genérica dos impactes identificados. 
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3.2.2.2 Linhas 

c) Construção das Linhas 

Nesta fase, as operações envolvidas na montagem e instalação dos apoios das linhas, a 
criação de uma faixa de segurança e abertura pontual de pequenos trechos para acesso 
provisório de obra serão responsáveis pelos impactes previstos no uso do solo. 
 
Os impactes específicos associados à sobrepassagem dos cabos, apesar de ocuparem 
uma área muito superior que os apoios, são considerados residuais uma vez que os 
cabos ficam suspensos, não afetando o uso do solo, pelo que os mesmos consideram-se 
como inexistentes. 
 
Importa ainda referir que as linhas elétricas a intercetar no desenvolvimento quer da 
Linha Alcochete – Fanhões, quer da Linha Alcochete – Palmela, estão devidamente 
compatibilizadas em termos das distâncias de segurança a observar entre linhas, 
conforme apresentado na Descrição do Projeto: 
 

Vão (apoios) Travessia de Linhas Elétricas Altura dos Condutores Inferiores (m) 

Linha Alcochete - Fanhões 

5 - 6 1043 - LPA.PM1 12 

Linha Alcochete – Palmela 

4 - 5 1043 - LPA.PM1 13 

5 - 6 1044 - LPA.PM2 11 

 
 
Para a instalação dos apoios será necessário criar uma área de trabalho temporário de 
cerca de 400 m2, com a respetiva afetação dos usos aí ocorrentes.  
 
Esta área contempla as áreas afetas às fundações dos apoios, as áreas de trabalho 
ocupadas pela maquinaria e a generalidade da área de trabalho para cada apoio. 
Contudo, dos 400 m2 apenas 120 m2 assumirão um carácter permanente, 
correspondendo à área efetivamente ocupada por cada apoio. 
 
No quadro seguinte (Quadro V. 14) apresentam-se os usos e respetivas áreas a afetar 
temporária e permanentemente pela instalação dos apoios e das linhas durante a fase de 
construção. 
 
A área total a afetar durante as operações de instalação dos apoios será de cerca de 
6 000 m2 sendo que serão afetados de forma permanente 1 800 m2 (Quadro V. 14). 
 
Da análise do quadro verifica-se que o projeto localizar-se-á maioritariamente em área 
agrícola, seguindo-se o montado e os matos. 
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Quadro V. 14 – Afetação do uso do solo inerente à construção das linhas 

Uso do Solo 
Apoios da Linha 

Elétrica 

Área Afetada 
Temporariamente na Fase 

de Construção (m2) 

Área a Afetar 
Permanentemente (m2) 

Apoios (m2) Linha (ha) Apoios (m2) Linha (ha)1) 

Linha Alcochete - Fanhões 

Uso Agrícola Regadio P4, P5, P6 e P7 1 600 4,29 480 4,29 

Uso Florestal 
Montado P2 e P3 800 1,68 240 1,68 

Matos  P1 400 0,45 120 0,45 

Linha Alcochete - Palmela 

Uso Agrícola Regadio P3, P4 e P5 1 200 6,40 360 6,40 

Uso Florestal 
Montado P6 e P7 800 1,87 240 1,87 

Matos  P1, P1A e P2 1 200 1,32 360 1,32 

TOTAL 6 000 16,01 1 800 16,01 

1) Área localizada sob a linha suscetível da continuidade do uso existente 

 
 
No que respeita às áreas agrícolas tratam-se de áreas planas, de regadio e nas 
extremas dos terrenos cultivados e sem afetação do funcionamento dos pivot’s 
existentes, uma vez que para o efeito o vão das linhas foi aumentado ao máximo 
possível de modo a não interferir com esses usos (alguns dos vãos entre os apoios têm 
por isso, nalguns casos, extensões superiores a 400 m, como é o caso dos vãos entre os 
apoios P2 e P3 e P4, na Linha Alcochete – Fanhões e entre os apoios P2, P3, P4 e P5 e 
P6 na Linha Alcochete – Palmela). 
 
Na área de montado a afetação permanente causada pela implantação dos apoios é de 
480 m2, não se prevendo com a localização dos apoios qualquer afetação de elementos 
arbóreos. Os apoios nestes locais (P2 e P3 na Linha Alcochete – Fanhões e P6 e P7 na 
Linha Alcochete – Palmela) têm altura superior a 50 m não havendo assim também 
interferência com elementos arbóreos que se localizem na zona dos vãos.  
 
No que respeita às áreas de matos, a construção das linhas não apresenta nestes locais 
impactes com qualquer significado. 
 
Os impactes no uso do solo associados à instalação dos novos apoios são assim 
classificados de diretos e negativos, mas não significativos (Quadro V. 17). 
 
Para além das ações já descritas importa ainda salientar, que durante a fase de 
construção poderá haver necessidade de construir novos acessos pontuais, tendo em 
conta a localização dos apoios e que nem todos têm acesso existente adjacente. Esta 
ação implicará obviamente uma afetação da ocupação atual. Contudo, importa referir a 
este respeito, que será privilegiada sempre que possível, a utilização de caminhos 
existentes, minorando desta forma os impactes no uso atual. 
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No Quadro V. 15 apresenta-se o tipo de uso do solo afetado pela construção dos 
pequenos trechos para o acesso provisório a alguns apoios a partir dos caminhos 
existentes. 
 

Quadro V. 15 – Uso do Solo Interferido pelos Acessos Provisórios das linhas 

Apoios 
Acessos aos locais dos apoios (extensão de acessos provisórios 

necessários) 
Uso do Solo 
Interferido 

Linha Alcochete - Fanhões 

1 Associado à área de construção da Subestação e respetivo acesso -- 

2 Caminho existente a poente (20 m) Montado 

3 Caminho existente a nascente (150 m) Montado 

4 Caminho existente (adjacente) -- 

5 Caminho existente a sul (60 m) Área agrícola 

6 Caminho existente adjacente -- 

7 Caminho existente a nascente (100 m) Área agrícola 

Linha Alcochete - Palmela 

1 Associado à área de construção da Subestação e respetivo acesso -- 

1A Associado à área de construção da Subestação e respetivo acesso -- 

2 Caminho existente (adjacente) -- 

3 Caminho existente (adjacente) -- 

4 Caminho existente (adjacente) -- 

5 Caminho existente (adjacente) -- 

6 Caminho existente a poente (50 m) Montado 

7 Caminho existente a poente (250 m) Montado 

 
 
Apesar da criação de eventuais novos acessos até ao local dos apoios serem 
suscetíveis de induzir impactes negativos e diretos, os mesmos são não significativos 
face à reduzida extensão (cerca de 300 m para cada linha). Atendendo a que estão 
contudo interferidas áreas de montado deve-se ter em conta a possibilidade de não 
afetação desses exemplares arbóreos para a abertura dos acessos. 
 
Do ponto de vista dos impactes a avaliar nesta fase, destaca-se ainda a instalação dos 
estaleiros de apoio à obra e parques de materiais. 
 
A este respeito, nesta fase de projeto, os mesmos não se encontram ainda definidos 
vindo a ser da responsabilidade do empreiteiro. Contudo, e como é pratica habitual da 
REN, S.A., serão privilegiadas sempre que possível, áreas já infraestruturadas, como 
parques industriais para a sua instalação, pelo que o impacte pode considerar-se 
negativo, direto, mas não significativo. 
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d) Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40 

Na desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões as atividades associadas à 
remoção dos apoios da linha elétrica e dos cabos condutores implicarão, embora com 
menor significado, impactes semelhantes aos descritores para a fase de construção, à 
exceção da criação da faixa de proteção de 45 m, pelo que os impactes serão 
negativos, diretos e não significativos. 
 
Decorrente dessa ação verificar-se-á um impacte positivo decorrente da desocupação 
permanente das áreas onde se localizam os 3 apoios (360 m

2
, ou seja, 120 m

2
 por 

apoio), pelo que se tratando no essencial, de áreas agrícolas e de montado será um 
impacte direto e não significativo. 
 
Estes impactes são idênticos aos que se avaliam para a fase de desativação e que se 
apresentam no Quadro V. 18. 
 
Relativamente à sobrepassagem da linha que será desativada, os impactes resultantes 
da desocupação de uma área de cerca de 7,49 ha são residuais, uma vez que estão 
suspensos, pelo que os mesmos consideram-se como inexistentes. 
 
 
 
 
3.2.3 Fase de Exploração 

3.2.3.1 Subestação 

Com a conclusão da obra e a realização do projeto de recuperação e integração 
paisagística previsto no projeto, a vegetação natural ou a vegetação semeada ou 
plantada na área envolvente à zona de implantação da subestação e respetivo acesso e 
no local do estaleiro, tenderá a fixar o solo, a anular os efeitos erosivos temporariamente 
provocados e a enquadrar paisagisticamente o novo uso na paisagem. 
 
Durante a fase de exploração, a existência da subestação não terá qualquer impacte 
neste descritor, face ao que se efetua com a construção, pelo que os impactes se 
classificam de inexistentes. 
 
 
 
3.2.3.2 Linhas 

Durante a fase de exploração, as principais ações previstas prendem-se com as 
operações de manutenção e reparação que sejam eventualmente necessárias, as quais 
serão, no entanto, limitadas e restritas, envolvendo um número reduzido de 
trabalhadores, pelo que não é expectável a ocorrência de impactes durante a fase de 
exploração. 
 
Os impactes nesta fase podem então ser assim classificados de inexistentes. 
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Quadro V. 16 – Classificação de Impactes para o Descritor Uso do Solo na Fase de Construção – Subestação e Acesso 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de área de Matos 
associada à plataforma da 
subestação e ao acesso 

Certo 

(3) 

Permanente 

(3) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(16) 

Afetação de área de Matos 
associada ao estaleiro 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 17 – Classificação de Impactes para o Descritor Uso do Solo na Fase de Construção - Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
ambiental da 
área afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Afetação de 
espaços de uso 
agrícola 

Instalação dos 
apoios 

Áreas de 
trabalho 

Certo 
(3) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(13) 

Apoios 
Certo 

(3) 
Permanente 

(2) 
Ocasional 

(2) 
Irreversível 

(3) 
Reduzida 

(1) 
Moderado 

(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(16) 

Beneficiação / 
criação de 
Acessos 

Temporários 
Provável 

(2) 
Temporário 

(1) 
Ocasional 

(2) 
Reversível 

(1) 
Reduzida 

(1) 
Moderado 

 (3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(12) 

Definitivos 
Provável 

(2) 
Permanente 

(2) 
Ocasional 

(2) 
Irreversível 

(3) 
Reduzida 

(1) 
Moderado 

 (3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(15) 

Afetação de uso 
agroflorestal (áreas 
de montado) 

Instalação dos 
apoios 

Áreas de 
trabalho 

Pouco 
Provável 

(1) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(11) 

Apoios 
Pouco 

Provável 
(1) 

Permanente 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Beneficiação / 
criação de 
Acessos 

Temporários 
Pouco 

Provável 
(1) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(11) 

Definitivos 
Pouco 

Provável 
(1) 

Permanente 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Afetação de matos  
Instalação dos 
apoios 

Áreas de 
Trabalho 

Certo 
(3) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(12) 

Apoios 
Certo 

(3) 
Diário 

(2) 
Ocasional 

(2) 
Irreversível 

(3) 
Reduzida 

(1) 
Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(15) 

Afetação dos usos do solo associada à instalação do 
estaleiro 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Raro 
(1) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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3.2.4 Fase de Desativação 

3.2.4.1 Subestação e Acesso 

Na fase de desativação, as atividades associadas à remoção da subestação serão 
semelhantes às descritas para a fase de construção, não sendo expectável a afetação de 
áreas adicionais pelo que os impactes são classificados de negativos, diretos e não 
significativos, prevendo-se, de igual modo, que haja lugar à aplicação de um projeto de 
integração paisagística que integra esse espaço deixado livre no território envolvente 
(Quadro V. 18), o que constitui um impacte positivo, direto e não significativo.  
 
 
 
3.2.4.2 Linhas 

Na eventual desativação das linhas, as atividades associadas à remoção dos apoios da 
linha elétrica e dos cabos condutores implicarão, embora com menor significado, 
impactes semelhantes aos descritos para a fase de construção, à exceção da criação da 
faixa de proteção de 45 m, pelo que os impactes serão negativos, diretos e não 
significativos. 
 
Decorrente desta ação verificar-se-á um impacte positivo decorrente da desocupação 
das áreas onde se localizam os apoios, pelo que se tratando, no essencial, de áreas 
agrícola e de montado será um impacte direto e não significativo. 
 
No Quadro V. 19 é apresentada a avaliação de impactes desta fase. 
 
 
 
 
3.2.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero ou seja a não concretização do projeto corresponde a manter-se a 
situação atual. 
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Quadro V. 18 – Classificação de Impactes para o Descritor Uso do Solo na Fase de Desativação – Subestação e Acesso 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de uso do solo, 
associada à circulação de 
máquinas e trabalhadores  

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(9) 

Desocupação das áreas 
dos apoios 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 
--- 

(+) MS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 
 

Quadro V. 19 – Classificação de Impactes para o Descritor Uso do Solo na Fase de Desativação - Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Afetação dos usos ocorrentes 
associados à remoção dos 
apoios das linhas elétricas e 
cabos condutores 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(2) 

Reduzido a 
Moderado 

(1/3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10/12) 

Desocupação das áreas dos 
apoios 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Reduzido a 
Moderado 

(1/3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

--- 
(+) NS 

(14 / 16) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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4. CLIMA 

4.1 Metodologia 

Para a avaliação dos impactes no Clima, nas fases de construção, exploração e 
desativação do projeto da Subestação e Linhas Associadas foram analisadas as ações 
previstas em cada uma das fases e a sua implicação na eventual alteração do padrão 
natural das condições climáticas locais.  
 
Os potenciais impactes para o clima têm uma incidência local e decorrem de eventuais 
situações que possam, modificar as características microclimáticas, por exemplo, 
decorrentes da implantação de obstáculos em zonas de vale, afetando a circulação do ar 
ao nível do solo e de processos de desflorestação, alterando o albedo das superfícies. 
Por esta razão avaliam-se de forma conjunta as fases de construção e exploração, uma 
vez que o que interessa será a situação futura com o projeto implantado. Segue-se a 
avaliação da fase de desativação e por fim, a análise da Alternativa Zero. 
 
 
 
 
4.2 Fase de Construção e Fase de Exploração da Subestação e Linhas  

O principal potencial impacte no microclima relaciona-se com o eventual aumento da 
incidência de fenómenos de acumulação em áreas deprimidas onde a presença de 
aterros contribua para dificultar o escoamento do ar frio e para um consequente aumento 
da incidência de nevoeiros e de geada, podendo traduzir-se em desconforto climático 
para a ocupação humana e em prejuízos sensíveis para eventuais culturas agrícolas 
sensíveis. 
 
Na análise dos impactes no clima decorrentes da implementação do projeto procedeu-se 
assim à identificação de potenciais ações, que pudessem levar à alteração do padrão 
natural das condições climáticas locais, tais como a drenagem das brisas terrestres e 
alterações da radiação. 
 
Assim, a construção da Subestação e acesso não conduzirá à alteração significativa da 
morfologia do terreno e à criação de qualquer obstáculo à drenagem de brisas, uma vez 
que não se localiza em zona de vale e implicará somente, a construção de uma 
plataforma de reduzida altura (o aterro da plataforma da subestação, culminando à cota 
16,5 m, representa, face às cotas do terreno natural, altura variável entre 0,6 m e 1,7 m,), 
com a instalação de estruturas “permeáveis” à circulação do ar.  
 
A sua localização faz-se para além disso, adjacentemente ao aterro existente da A12, de 
cuja implantação não se verificam alterações a nascente.  
 
As características das linhas elétricas, com estruturas pontuais, e linhas suspensas, não 
são também suscetíveis da introdução de obstáculos à circulação do ar e assim a 
qualquer impacte no microclima. 
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A localização da subestação ocorre num terreno, no essencial, já desmatado ou com 
matos rasteiros e as linhas só muito pontualmente (nos locais dos apoios), artificializam o 
uso do solo, agrícola /florestal, pelo que daqui não resultam também impactes com 
qualquer significado na alteração do albedo da superfície. 
 
Não se identificam assim quaisquer impactes no microclima decorrentes da 
implementação e presença do projeto, pelo que os mesmos são classificados de 
inexistentes. 
 
 
 
 
4.3 Fase de Desativação da Subestação e Linhas  

Durante a fase de desativação não estão previstos trabalhos significativos  
de movimentação de terras, que conduzam a uma alteração da morfologia e 
revestimento do terreno, pelo que os impactes nesta fase são semelhantes aos da 
exploração e também classificados de inexistentes. 
 
 
 
 
4.4 Alternativa Zero 

No que respeita ao clima, a não concretização do projeto em estudo manterá o descrito 
na situação de referência e que no essencial não é também diferente do que se verifica 
com a implantação e presença do projeto. 
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5. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

5.1 Metodologia 

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes do projeto nos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, tanto a nível quantitativo como qualitativo, nas fases 
de construção, exploração e desativação, tendo em conta as características do projeto e 
as ações inerentes a cada uma das referidas fases. 
 
Em seguida é analisada a Alternativa Zero. 
 
 
 
 
5.2 Fase de Construção 

5.2.1 Subestação e Acesso  

5.2.1.1 Hidrologia e Hidrogeologia 

Os impactes na hidrologia e hidrogeologia associados à fase de construção da 
Subestação de Alcochete relacionam-se fundamentalmente com: 
 

• Ação de preparação do terreno, onde se implantará a subestação e o acesso com 
a realização de escavações e criação posterior de áreas impermeabilizadas; 

• Instalação e funcionamento de estaleiros e equipamentos de apoio à obra. 

 
Na fase de construção as ações de desmatação, bem como as movimentações de terras 
a efetuar, são suscetíveis de provocar alterações na drenagem natural da área. A 
remoção do coberto vegetal tenderá a favorecer a compactação dos solos, afetando 
localmente as condições de infiltração.  
 
Também a circulação de veículos e máquinas e a instalação do estaleiro a sul da 
plataforma, para apoio à fase de terraplenagens, favorecem a compactação dos solos e, 
em consequência, a permeabilidade dos mesmos. 
 
Como se viu na situação de referência, a orografia no local do projeto é plana e sem 
quaisquer linhas de água. Identificou-se, contudo, uma zona de talvegue no local do 
Acesso que drena para a Vala do Passil, a norte, o qual ficará restabelecido por meio de 
uma PH ao km 0+225, com dimensão adequada ao período de retorno de 100 anos 
(0,35 m3/s) 
 
Associado à impermeabilização do terreno, quer pelo acesso, quer pela subestação, 
procedeu-se também à drenagem dessas áreas, encaminhando as águas pluviais por 
meio de valetas direcionadas para pontos de coleta, que depois, através de coletor, 
permitem o encaminhamento dos caudais e a sua restituição na Vala do Passil, a norte. 
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Em termos hidrogeológicos a implantação da subestação e da via de acesso não se 
traduzem em afetação direta ou indireta de qualquer captação de água. 
 
As escavações previstas (com altura máxima de 3,4 m) não atingem também as 
profundidades a que se identificou o nível freático nas sondagens realizadas (a mais de 
4,6 m), pelo que não se preveem impactes a este nível. 
 
Em períodos de intensa pluviosidade poderá registar-se contudo a criação de áreas 
alagadas em casos onde sejam criadas áreas deprimidas com drenagem deficiente, 
como pode ser o caso da escavação temporária que se executa previamente à criação 
da plataforma da subestação, pelo que há que prever assim medidas para a minimização 
desta situação. 
 
A implantação dos edifícios da subestação e a pavimentação e compactação de 
superfícies (na área da plataforma e da via de acesso) traduzir-se-á na criação de áreas 
impermeáveis e semipermeáveis, pelo que se verificará localmente uma diminuição da 
infiltração e um acréscimo da drenagem superficial, situação que decorrendo já da 
presença das infraestruturas no terreno será analisada na fase de exploração. 
 
Face ao exposto, os impactes nos recursos hídricos na fase de construção são 
classificados de negativos e diretos, mas não significativos. 
 
No Quadro V. 20 apresenta-se a caracterização geral dos impactes identificados. 
 
 
 
5.2.1.2 Qualidade da Água 

Durante a fase de construção os impactes na qualidade da água poderão decorrer das 
seguintes ações: 
 

- Instalação e operação dos estaleiros. As operações de estaleiro levam a risco 
de derrames, aumento das partículas em suspensão, aumento da 
movimentação de pessoas e veículos. No entanto, neste serão implementadas 
medidas de gestão, pelo que os impactes não se preveem significativos; 

 
- Desmatação e saneamento de solos, uma vez que implicam 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; 

 
- Terraplenagens, que poderão, caso não sejam adotadas as medidas corretas, 

proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o 
consequente arrastamento de material particulado para as linhas de água mais 
próximas (considerando o curto espaço de tempo entre a remoção destas terras 
e a sua recolocação para o recobrimento e a modelação da área, este impacte 
pode ser considerado de muito reduzido significado, localizado e de muito 
pequena probabilidade de ocorrência); 
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- A maquinaria é da responsabilidade do adjudicatário da construção / 
empreiteiro (alugada ou propriedade sua), sendo a manutenção efetuada fora 
do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas. Assim, não se verifica a 
armazenagem temporária de hidrocarbonetos (postos de abastecimento) e de 
óleos usados no estaleiro em quantidades significativas, reduzindo a ocorrência 
de eventuais contaminações acidentais, decorrentes de derrames de 
substâncias na área de implantação da subestação. 

 
 
O risco de contaminação de águas subterrâneas decorrente da fase de construção de 
um projeto desta natureza, só existe caso ocorra um importante derrame acidental de 
poluentes com infiltração dos poluentes no subsolo podendo afetar o nível freático. 
 
No entanto, não são expectáveis impactes negativos deste tipo, uma vez que o 
empreiteiro deverá assegurar a adoção de medidas de gestão adequadas de efluentes 
domésticos e no estaleiro haverá um parque dedicado à deposição temporária de 
resíduos, cumprindo todas as medidas propostas no Capítulo VI referentes aos resíduos 
e à utilização de máquinas e veículos. 
 
Os impactes na qualidade da água superficial e subterrânea, decorrentes da fase de 
construção, serão assim negativos e diretos mas não significativos, atendendo às 
medidas de Gestão Ambiental previstas. 
 
No Quadro V. 20 apresenta-se a classificação geral dos impactes identificados na fase 
de construção da subestação e acesso. 
 
 
 
 
5.2.2 Linhas 

5.2.2.1 Construção das Linhas 

Durante a fase de construção de uma linha elétrica as ações potencialmente geradoras 
de impactes nos recursos hídricos são a instalação dos estaleiros / parques de materiais, 
os trabalhos de terraplenagem, incluindo desmatação, as escavações para abertura de 
caboucos, a abertura de novos acessos e a ocupação temporária ou definitiva de leitos 
de cheia. 
 
Os recursos hídricos superficiais constituem condicionantes ao estabelecimento das 
linhas elétricas porque limitam a escolha dos locais de implantação dos apoios. Por outro 
lado, de acordo com os artigos 93º e 94º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 
Fevereiro, referentes a travessias aéreas de cursos de água não navegáveis e 
navegáveis, os cabos condutores nas condições de flecha máxima, deverão manter em 
relação ao mais alto nível das águas uma distância mínima. 
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Quadro V. 20 – Classificação de Impactes para o Descritor Recursos Hídricos na Fase de Construção – Subestação e Acesso 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização Significado 

Hidrologia / Hidrogeologia 

Modificações na drenagem superficial  
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Implicações na hidrogeologia local 
Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8) 

Qualidade da Água 

Incremento de material particulado, 
associado à construção da plataforma 
da subestação e acesso, e instalação 
dos estaleiros e depósito de terras 
temporário, com potencial afetação de 
linha de água próxima 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Eventuais derrames acidentais de 
poluentes, associados à circulação de 
máquinas e equipamentos e 
funcionamento dos estaleiros, podendo 
contaminar águas superficiais e 
subterrâneas 

Pouco provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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No Capítulo IV foram descritas as principais linhas de água atravessadas ao longo dos 
corredores e como se viu, apenas ocorre a sua intersecção na parte final do traçado, 
antes da Linha Palmela - Fanhões, no vão P5 - P6 da Linha Alcochete - Palmela, 
correspondendo à Ribeira Vale dos Vinte e Um e a um afluente da Ribeira Vale dos Vinte 
e Um. 
 
Ocorrem ainda dois atravessamentos numa linha de água de caracter torrencial que é 
afluente da Vala do Passil, nos vãos P2-P3 de cada uma das linhas. 
 
Não são contudo de prever quaisquer impactes nessas linhas de água, uma vez que a 
localização dos apoios ocorre fora desses locais, fazendo o seu atravessamento na zona 
dos vãos das linhas e respeitando-se as distâncias em altura previstas na legislação. 
 
De acordo com a informação do projeto, a altura da linha no vão P5-P6 do corredor da 
Linha Alcochete – Palmela, correspondente ao atravessamento da Ribeira Vale dos Vinte 
e Um e de um afluente desta Vala, é de 27,5 m, pelo que se verifica que será garantido o 
cumprimento da distância mínima indicada nas disposições legais aplicáveis (8 m). Nos 
vãos P2 - P3 de ambas as linhas, a flecha máxima encontra-se também a uma altura 
muito superior aos 8 metros definidos pela legislação face ao terreno onde se identifica 
uma linha de água de caracter torrencial.  
 
Também relativamente à localização dos apoios P2 e P3 da Linha Alcochete – Fanhões 
e P2, P3, P5 e P6 da Linha Alcochete - Palmela, se verifica que em planta estes estão a 
mais de 10 m das linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, conforme definido na 
legislação. 
 
No corredor da Linha Alcochete – Fanhões, entre os apoios P5 a P7 e no corredor da 
Linha Alcochete - Palmela, entre os apoios P4 a P7, e em associação ao 
desenvolvimento da Ribeira Vale dos Vinte e Um, ocorrem ainda “áreas inundáveis” que 
correspondem às áreas de cheia centenária fornecidas pela APA e que se localizam na 
Carta Síntese de Condicionantes. A Linha Palmela – Fanhões, existente, desenvolve-se 
também ao longo do seu trajeto, sobre esta tipologia de condicionante. 
 
Os impactes nesta condicionante serão pontuais dado que correspondem apenas aos 
locais dos apoios (dois, no caso da Linha Alcochete - Fanhões e três, no caso da Linha 
Alcochete - Palmela), estando o projeto dimensionado em termos estruturais para estas 
situações. 
 
No que respeita à qualidade da água, os eventuais impactes negativos estão 
associados à instalação e operação dos estaleiros e parques de materiais e à circulação / 
utilização de máquinas e equipamentos com eventuais derrames acidentais de 
lubrificantes e combustíveis. 
 
No entanto, não são expectáveis impactes negativos deste tipo, uma vez que o 
empreiteiro deverá assegurar a adoção de medidas de gestão adequadas de efluentes 
domésticos e no estaleiro haverá um parque dedicado à deposição temporária de 
resíduos, cumprindo todas as medidas propostas no Capítulo VI referentes aos resíduos 
e à utilização de máquinas e veículos. 
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No que respeita aos estaleiros e parques de materiais, os mesmos devem ser dotados 
e/ou ligados a infraestruturas de saneamento básico. 
 
Relativamente às máquinas e equipamentos convém salientar que estes são submetidos 
a manutenção fora do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas, o que reduz a 
ocorrência de eventuais contaminações acidentais decorrentes de derrames de 
substâncias na área de implantação das linhas. 
 
No estaleiro apenas existirão pequenas quantidades de óleos, os quais serão utilizados 
em áreas com recurso a meios de contenção secundária. Desta forma, não se verifica a 
armazenagem temporária de grandes quantidades de hidrocarbonetos e óleos usados no 
estaleiro, reduzindo a ocorrência de eventuais contaminações acidentais decorrentes de 
derrames de substâncias na área de implantação do traçado das linhas, pelo que os 
impactes são considerados como negativos, diretos e não significativos. 
 
No Quadro V. 21 é apresentada a avaliação dos impactes anteriormente descritos. 
 
 
 
 
5.2.2.2 Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e 

P40 

Durante a desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões, as únicas ações que 
poderão originar algum impacte nos recursos hídricos e na qualidade da água são as 
atividades associadas à remoção das infraestruturas do projeto, nomeadamente a 
desmontagem e remoção dos apoios e fundações, que apenas pontualmente originarão 
modificações na drenagem superficial e incremento de material particulado, e a 
circulação de máquinas e equipamentos com eventuais derrames de poluentes. Contudo 
este último impacte é pouco previsível, tendo em consideração o já descrito 
anteriormente na fase de construção das novas linhas. Para além disso, nenhum dos 
apoios a desativar se desenvolve adjacente a linhas de água. 
 
Deste modo, os impactes classificam-se de negativos, diretos embora não 
significativos. 
 
O troço da Linha Palmela - Fanhões a desativar localiza-se também em Domínio Hídrico 
e em área inundável, pelo que a remoção de três apoios desta linha conduz a impactes 
que serão considerados como positivos, e não significativos. 
 
A classificação dos impactes corresponde à que se efetua para a desativação geral do 
projeto e que se apresenta no Quadro V. 24. 
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Quadro V. 21 – Classificação de Impactes para o Descritor Recursos Hídricos na Fase de Construção – Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Afetação do Domínio Hídrico e 
Áreas Inundáveis 

Pouco 
Provável 

(1) 

Permanente 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(13) 

Modificações na drenagem 
superficial e incremento de 
material particulado, associado à 
montagem dos apoios e 
fundações 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Raro 
(1) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(11) 

Eventuais derrames acidentais 
de poluentes, associados à 
circulação de máquinas e 
equipamentos 

Pouco 
Provável 

(1) 

Temporário 
(1) 

Raro 
(1) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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5.3 Fase de Exploração 

5.3.1 Subestação e Acesso 

5.3.1.1 Hidrologia e Hidrogeologia 

Na fase de exploração continua a manifestar-se o efeito de diminuição da infiltração 
devido à presença de superfícies impermeáveis e semipermeáveis correspondentes à 
plataforma da subestação e acesso. As águas pluviais serão assim recolhidas pelo 
sistema de drenagem de águas pluviais previsto, que encaminha as drenagens da via de 
acesso e da plataforma para dois coletores enterrados que convergem num único 
coletor, antes da rejeição final na Vala do Passil, a norte. Os coletores pluviais estão 
dimensionados para uma chuvada com período de retorno de 100 anos, o que se 
considera adequado. 
 
Para facilitar a drenagem das águas na plataforma da subestação, a superfície desta 
apresenta também uma inclinação mínima de 0,3%. 
 
Para além disso, a subestação dispõe de um sistema de drenagem separativa da 
drenagem pluvial, quer em relação a águas residuais, encaminhadas para depósito 
próprio de onde serão retiradas periodicamente, quer em relação a um potencial acidente 
com derrame do óleo dos transformadores, encaminhado e contido em depósito próprio, 
pelo que será evitada qualquer contaminação das águas superficiais e subterrâneas aqui 
existentes, não havendo impactes previsíveis sobre a qualidade das águas. 
 
Na via de acesso, o talvegue transposto ao km 0+225 será restabelecido por uma 
passagem hidráulica com 1,0 m de diâmetro que apresenta capacidade de vazão 
suficiente para o escoamento do caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 
100 anos, estimado em 0,3 m3/s. A jusante o escoamento do talvegue é encaminhado 
pelo coletor que recebe também a drenagem desta via. 
 
A impermeabilização decorrente da instalação da plataforma e do acesso, numa área de 
4,4 ha, considera-se como tendo magnitude reduzida no conjunto das sub-bacias, 
interferidas, uma vez que a dominância de usos agrícolas e florestais permite assegurar 
a infiltração de água de modo natural. 
 
A rede de drenagem prevista, em termos de drenagem da plataforma e drenagem do 
caminho de acesso encontra-se nos desenhos de projeto apresentado no Anexo 1.1. 
 
No que respeita ao abastecimento de água à subestação, o sistema predial será 
alimentado com água potável a partir do ramal público existente, cuja localização deverá 
ser ainda confirmada pelos serviços municipalizados de Alcochete. 
 
Classificam-se, assim, para a fase de exploração, os impactes de negativos e diretos, 
mas não significativos. 
 
No Quadro V. 22 apresenta-se a caracterização geral dos impactes identificados. 
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5.3.1.2 Qualidade da Água 

Durante a fase de exploração da Subestação de Alcochete, os eventuais impactes 
negativos serão igualmente pouco significativos, podendo decorrer da contaminação 
pelas seguintes ações: 
 

• Águas residuais domésticas decorrentes do funcionamento das instalações 
sanitárias dos edifícios; 

• Águas pluviais resultantes da drenagem da plataforma da subestação com 
eventual contaminação. 

 
 
As águas residuais domesticas serão encaminhadas até uma rede de caixas e tubagens 
a instalar no exterior dos edifícios, por onde serão encaminhados gravíticamente para um 
reservatório prefabricado, com capacidade para 15 000 litros. Deste modo não ocorre 
qualquer rejeição no solo ou em linhas de água. 
 
O risco de contaminação do nível freático em caso de derrame de óleo, resultante de 
avaria grave e pouco provável das unidades de transformação a instalar nesta fase, é 
inexistente, tendo em conta que o projeto contempla a existência de uma bacia de 
retenção em torno dos maciços de apoio dos transformadores. Contempla ainda um 
sistema de drenagem separativo que é encaminhado para uma câmara de retenção de 
óleos. Esta câmara, que procede à decantação do óleo, foi dimensionada para reter um 
volume de óleo útil é de 92,4 m3

. 
 
Periodicamente deverá ser feito o controle do volume de óleo armazenado na câmara de 
retenção, procedendo à sua recolha, transporte e rejeição em locais de reciclagem 
devidamente licenciados, de acordo com a metodologia de gestão de resíduos da  
REN, S.A.. 
 
Os impactes na qualidade da água superficial e subterrânea, decorrentes da fase de 
exploração da Subestação de Alcochete, serão assim negativos e diretos mas não 
significativos, face às medidas de projeto previstas (Quadro V. 22). 
 
 
 
 
5.3.2 Linhas 

As ações de manutenção das linhas elétricas em estudo previstas para a fase de 
exploração não originam qualquer impacte sobre o descritor em análise, pelo que os 
impactes se classificam de inexistentes. 
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Quadro V. 22 – Classificação de Impactes para o Descritor Recursos Hídricos na Fase de Exploração – Subestação e Acesso 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Hidrologia / Hidrogeologia 

Alteração da drenagem 
natural. Aumento da 
área impermeabilizada / 
diminuição da infiltração 
das águas 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Qualidade da Água 

Eventual contaminação 
com águas residuais e 
águas pluviais 
contaminadas 

Pouco provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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5.4 Fase de Desativação 

5.4.1 Subestação e Acesso 

Durante a eventual desativação da Subestação de Alcochete, as únicas ações que 
poderão originar algum impacte negativo nos recursos hídricos são as atividades 
associadas à remoção das infraestruturas da subestação. 
 
Destas ações poderá ocorrer o incremento de material particulado e o risco de um 
eventual derrame acidental na utilização de maquinaria e funcionamento do estaleiro. No 
entanto, o impacte negativo será pouco provável e a ocorrer, localizado e temporário e 
não significativo (Quadro V. 23). 
 
Por outro lado, com a concretização da desativação ocorrerá o restabelecimento da 
drenagem, sem impermeabilização dos solos, o que constitui um impacte ambiental 
positivo, indireto e não significativo (Quadro V. 23). 
 
 
 
5.4.2 Linhas 

Durante a eventual desativação das linhas, as únicas ações que poderão originar algum 
impacte negativo nos recursos hídricos e na qualidade da água são as atividades 
associadas à remoção das infraestruturas do projeto, nomeadamente a desmontagem e 
remoção dos apoios e fundações, que apenas pontualmente poderão originar 
modificações na drenagem superficial e incremento de material particulado, e a 
circulação de máquinas e equipamentos com eventuais derrames de poluentes. Contudo 
todos estes impactes são pouco previsíveis, tendo em consideração o já descrito na fase 
de construção. 
 
Deste modo e com base nos critérios indicados no Quadro V. 24, os impactes 
classificam-se de negativos, diretos e não significativos. 
 
Com a concretização da desativação ocorrerá o restabelecimento da drenagem natural e 
a não interferência em áreas de domínio público hídrico, o que constitui um impacte 
ambiental positivo, indireto e não significativo (Quadro V. 24). 
 
 
 
 
5.5 Alternativa Zero 

No que respeita aos recursos hídricos, quer a nível quantitativo, quer a nível qualitativo, a 
não concretização do projeto mantém as características descritas na situação de 
referência, não conduzindo a qualquer impacte. 
 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V Setembro 2015 

Rev.01 

V-50

 

Quadro V. 23 – Classificação de Impactes para o Descritor Recursos Hídricos na Fase de Desativação – Subestação e Acesso 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Eventuais derrames 
acidentais de poluentes, 
associados à circulação de 
máquinas e equipamentos e 
funcionamento do estaleiro 

Pouco provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado á 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8) 

Restabelecimento da 
drenagem natural 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

--- 
(+) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

Quadro V. 24 – Classificação de Impactes para o Descritor Recursos Hídricos na Fase de Desativação – Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Incremento de material 
particulado, associado à 
desmontagem dos apoios e 
fundações e eventuais 
derrames acidentais de 
poluentes, associados à 
circulação de máquinas e 
equipamentos 

Pouco Provável 
(1) 

Temporário 
(1) 

Raro 
(1) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(10) 

Desativação de Apoios em 
Áreas do Domínio Hídrico e 
Áreas Inundáveis 

Provável 
(2) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 
--- 

(+) NS 
(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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6. QUALIDADE DO AR 

6.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes na qualidade do ar associados à fase de construção do projeto 
foi efetuada de forma qualitativa, contemplando a subestação, as linhas associadas e a 
desativação do troço da Linha Palmela - Fanhões, com identificação das ações típicas do 
projeto e potenciais poluentes atmosféricos emitidos. 
 
Para a avaliação dos impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de exploração da 
subestação em estudo e linhas associadas foi efetuada uma análise do risco de fuga de 
hexafluoreto de enxofre (SF6), e do designado “efeito de coroa” e consequente produção 
de ozono, originado pela alteração das condições eletromagnéticas naturais. 
 
Posteriormente foi avaliada a fase de desativação e a Alternativa Zero. 
 
 
 
 
6.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção, os principais impactes na qualidade do ar resultam 
essencialmente das movimentações de terras para a construção da plataforma da 
subestação e respetivo acesso, das escavações necessárias à abertura de caboucos, no 
caso das linhas e das ações para remoção das fundações dos apoios, no caso da 
desmontagem da Linha Palmela – Fanhões, que temporariamente ocasionam emissões 
de partículas em suspensão e sedimentáveis. 
 
Além disso, serão emitidos para a atmosfera poluentes típicos associados ao tráfego de 
veículos e maquinaria afetos à obra, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de 
carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), entre outros. 
 
No Quadro V. 25 resumem-se os principais potenciais poluentes emitidos em cada uma 
das ações previstas durante a fase de construção do projeto. 
 

Quadro V. 25 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção vs. Ação Típica 

Ações do Projeto Principais Poluentes 

Escavação, Movimentação de Terras, 
Regularização do Terreno 

Partículas em Suspensão 

Regularização do Terreno Partículas em Suspensão 

Circulação de Veículos e Máquinas em 
Terrenos Não Pavimentados 

Partículas em Suspensão, NOx, Hidrocarbonetos 
(HC), SO2 e compostos orgânicos voláteis (COV’s) 

 
 
Os impactes mais significativos resultantes da fase de construção do projeto, 
correspondem à emissão de partículas, que têm origem em fontes diversas. 
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As partículas quando suspensas no ar ficam suscetíveis de serem transportadas por 
fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda gravítica ou por lavagem da 
atmosfera pela precipitação, sendo estes fenómenos função do tamanho e da densidade 
das partículas.  
 
Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais secos) 
são os de Junho, Julho, Agosto e Setembro. Os restantes meses são mais chuvosos, 
pelo que os impactes se encontram naturalmente minimizados, em termos da existência 
de poeiras em suspensão. 
 
Face ao exposto e atendendo ao carácter temporário da fase de construção, ao reduzido 
tráfego expectável de veículos e máquinas e à presença de um muito reduzido número 
de retores sensíveis na envolvente próxima, classificam-se os impactes de, um modo 
geral, de negativos e diretos mas não significativos (Quadro V. 26). 
 
O recetor sensível mais próximo à subestação e aos ventos dominantes, do quadrante 
norte e noroeste, corresponde ao edificado da Quinta do Passil, localizado a mais de 300 
m para sul.  
 
No caso das Linhas, os recetores mais próximos são o pequeno aglomerado de Rilvas, 
que se encontra a cerca de 110 m a NNE do apoio 7 da Linha Alcochete – Fanhões e o 
edificado do Monte do Pontão, situado a 500 m a N do apoio 7 da Linha Alcochete – 
Palmela. 
 
No que respeita aos acessos de obra, no caso da subestação, este será realizado 
através da EN118, onde não ocorrem recetores sensíveis, com exceção da zona na 
proximidade da ligação da EN118 com a EN4, onde se localiza a localidade do Passil, 
com áreas de logística e armazenagem também já instaladas. 
 
No caso das linhas, o acesso de obra efetuar-se-á também muito provavelmente pela 
EN118, na continuidade da subestação e apenas para a construção da sua parte 
terminal, na ligação à Linha Palmela – Fanhões, bem como, na desativação do troço 
desta linha, entre os apoios 36 e 40, se usará muito provavelmente a EN4 e um caminho 
rural que daqui deriva, com potencial afetação do pequeno aglomerado de Rilvas, 
localizado junto a esta estrada nacional e eventualmente do edificado do Monte do 
Pontão a mais de 150 m para nascente desse caminho. 
 
No Quadro V. 26 apresenta-se a classificação geral dos impactes identificados. 
 
 
 
 
6.3 Fase de Exploração 

Em relação à Subestação, poderá nesta fase ocorrer o risco de fuga de hexafluoreto de 
enxofre (SF6) para a atmosfera. O SF6 é desprovido de propriedades reativas, sendo 
considerado um gás inerte. É ainda caracterizado por ser inodoro, incolor, não inflamável 
e não venoso. 
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Este gás, após a libertação para a atmosfera contribui para o efeito de estufa. No 
entanto, é de salientar que o risco de fuga só se verificará em caso de destruição de um 
pólo de um disjuntor, situação essa, considerada, segundo a REN, S.A., de excecional.   
 
Para além da libertação de SF6 só ocorrer em casos excecionais, a massa de gás 
envolvida é reduzida. Por outro lado, salienta-se que existe um número relativamente 
reduzido de recetores sensíveis na envolvente próxima ao local de implantação da 
subestação, o que minimiza a magnitude dos potenciais impactes no caso de uma 
libertação de SF6. 
 
Na fase de exploração pode igualmente registar-se, para o projeto no seu global 
(subestação e linhas), a ocorrência de episódios de aumento da produção de ozono 
devido ao designado “efeito de coroa”, originado pela alteração das condições 
eletromagnéticas naturais. 
 
O ozono é uma forma muito instável de oxigénio, que é gerada continuamente na 
atmosfera em resultado da radiação eletromagnética. Tratando-se de um gás instável, 
que rapidamente se transforma em oxigénio e tendo em consideração que a produção de 
ozono pelos condutores de alta tensão é mínima, não superando as 0,2 partes por  
100 milhões, concentração esta que é cerca de 50 vezes inferior à prescrita pelas 
normas mais exigentes, não se prevê uma alteração da qualidade do ar, quer local, quer 
regional. 
 
Classificam-se assim os impactes na qualidade do ar durante a fase de exploração de 
inexistentes. 
 
O trafego do acesso à subestação será também muito reduzido e esporádico, uma vez 
que a subestação funcionará automaticamente. Sendo assim classificam-se também os 
impactes de inexistentes. 
 
 
 
6.4 Fase de Desativação 

Os impactes locais sobre a qualidade do ar durante a fase de desativação da subestação 
e linhas associadas devem-se sobretudo à utilização de maquinaria e circulação de 
veículos, responsáveis pela emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, óxido de azoto, dióxido de enxofre e partículas em suspensão. 
 
No entanto, e dado que a desativação da subestação e linhas associadas é muito pouco 
provável e que consiste apenas no desmonte e transporte de algumas infraestruturas, 
implicando uma reduzida movimentação de veículos e máquinas, o impacte local prevê-
se, apesar de negativo e direto, não significativo (Quadro V. 27). 
 
 
 
6.5 Alternativa Zero 

No que respeita à qualidade do ar a não concretização do projeto implica a continuação 
da situação descrita no Capítulo IV, não conduzindo a qualquer impacte. 
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Quadro V. 26 – Classificação de Impactes para o Descritor Qualidade de Ar na Fase de Construção – Subestação e Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Emissões de partículas 
em suspensão e 
sedimentáveis, 
associadas aos 
trabalhos de 
regularização do terreno 
e escavações 

Certa 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado, 
mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Emissões de poluentes 
típicos associados ao 
tráfego de veículos e 
maquinaria afetos à 
obra 

Certa 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado, 
mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

Quadro V. 27 – Classificação de Impactes para o Descritor Qualidade de Ar na Fase de Desativação – Subestação e Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Emissões de poluentes 
típicos associados ao 
tráfego de veículos e 
maquinaria afetos à 
obra. Emissão de 
partículas pela 
mobilização de solos 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Não confinado, 
mas localizado 

(2) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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7. AMBIENTE SONORO 

7.1 Metodologia 

A análise dos impactes no ambiente sonoro, induzidos pelo projeto em estudo, foi 
efetuada para as fases de construção, exploração e desativação. 
 
A avaliação dos impactes na fase de construção foi realizada de uma forma conjunta 
para a globalidade do projeto e de modo qualitativo, tendo em consideração as 
características de ocupação na envolvente próxima do projeto e os níveis sonoros típicos 
associados às atividades de construção da subestação e linhas associadas. 
 
Na fase de exploração, a avaliação de impactes considera numa primeira fase e de uma 
forma individualizada, o impacte previsto pelo funcionamento da subestação com base 
no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” e o 
impacte previsto pelo ruido emitido pelas linhas nos recetores sensíveis considerados na 
situação de referencia. Numa segunda fase, é feita a avaliação dos impactes cumulativos 
considerando o funcionamento conjunto da subestação e das linhas. 
 
Seguidamente é avaliada a fase de desativação dos projeto na sua globalidade e 
analisada a Alternativa Zero, ou seja a não realização do projeto. 
 
 
 
7.2 Disposições Legais 

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora 
(Regulamento Geral do Ruído (RGR) - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) visa a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, e estabelece o seguinte: 
 

Artigo 3.º 
Definições 

a) Atividade ruidosa permanente: a atividade desenvolvida, com carácter permanente, 
ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 
permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, 
designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;  
 
b)Atividade ruidosa temporária: a atividade que, não constituindo um ato isolado, 
tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para 
quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de 
ruído tais como obras de construção civil, espetáculos, festas ou outros divertimentos, 
feiras e mercados; 
 
c) Avaliação acústica: a verificação da conformidade de situações específicas de ruído 
com os limites fixados 
 

d) Fonte de ruído: a ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, 
estrutura ou infraestrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 
habite ou permaneça em locais onde se faça sentir o seu efeito; 

(...) 
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i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído 
ambiente que tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no 
bem-estar humano; 

 
j) Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): o indicador de 

ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela 
expressão: 

 
Lden = 10 × log 1/24 [13×10

Ld/10
 + 3×10

(Le+5)/10
 + 8×10

(Ln+10)/10
] 

 
k) Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): o nível sonoro médio de longa 

duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão 
atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos 
diurnos representativos de um ano; 

 
l) Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): o nível sonoro médio 

de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na 
versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de 
períodos do entardecer representativos de um ano; 

 
m) Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight): o nível sonoro médio de longa 

duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão 
atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos 
noturnos representativos de um ano; 

 
n) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos 

indicadores Lden e Ln, traçado em documento onde se representam as 
isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais corresponde uma 
determinada classe de valores expressos em dB(A); 

 
o) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de 

ruído, de modo a abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos 
seguintes termos: 

i) Período diurno: 7–20 horas; 
ii) Período do entardecer: 20–23 horas; 
iii) Período noturno: 23–7 horas; 

 
p) Recetor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou 

espaço de lazer, com utilização humana; 
 

s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num 
determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte 
da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 
 

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser 
especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma 
determinada fonte sonora; 
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u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos 

particulares, para uma situação determinada; 
 

v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, 
cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além 
dos referidos na definição de zona sensível; 
 

w) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do 
território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais 
ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 
população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, 
papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
funcionamento no período noturno; 

(...) 
 
 
O Art.º 11.º estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em função da 
classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”. 
 
 

Artigo 11.º 
Valores limite de exposição 

1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser 
respeitados os seguintes valores limite de exposição: 
 

a)  As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 
65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo 
indicador Ln; 

 
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior 
a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo 
indicador Ln; 

 
(…) 
 
2 – Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos 
existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação 
dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 
 
3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do 
artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos 
recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou 
inferior a 53 dB(A). 
(…) 
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Enquadrando-se a atividade da subestação no âmbito da atividade ruidosa permanente, 
o diploma citado estabelece, complementarmente, o seguinte: 
 
 

Artigo 13.º 
Atividades ruidosas permanentes 

1—A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis 
isolados estão sujeitos: 
 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º; 
 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença 
entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência 
do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador 
LAeq do ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 
4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do 
anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.” 

 
(…) 
 
5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de 
referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior 
a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de 
receção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo 
I. 
 
(…) 
 

ANEXO I 
(a que se refere o artigo 13.˚) 

Parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade 
1 — O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 
particular deve ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do 
ruído particular, passando a designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte 
fórmula: 
 

LAr = LAeq+K1+K2 
 
em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 
 
Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais 
ou impulsivas, respetivamente, são características específicas do ruído particular, ou são 
K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas componentes não forem identificadas. Caso se 
verifique a coexistência de componentes tonais e impulsivas a correção a adicionar é de 
K1+K2=6 dB(A). 
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O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de 
avaliação, consiste em verificar, no espetro de um terço de oitava (nas bandas centradas 
entre 50 e 10.000 Hz, inclusive e como adjacentes), se o nível sonoro de uma banda 
excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado 
tonal. 
 
O método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de 
tempo de avaliação, consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo 
equivalente, LAeq, medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta 
diferença for superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo. 
 
2 — Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído 
particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 13º, deve ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é 
determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência 
do ruído particular e a duração total do período de referência. 
 
 

Valor da relação percentual (q) entre a Duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a 

duração total do período de referência 
D, em dB(A) 

q « 12,5% 4 

12,5% ‹ q « 25% 3 

25% ‹ q « 50% 2 

50% ‹ q « 75% 1 

q › 75% 0 

 
 
3 — Exceções à tabela anterior — para o período noturno não são aplicáveis os valores 
de D=4 e D=3, mantendo-se D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50 %. 
Excetua-se desta restrição a aplicação de D=3 para atividades com horário de 
funcionamento até às 24 horas. 
 
4 — Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do 
artigo 13º, o intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao 
período de um mês, devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de 
emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar marcada 
sazonalidade anual. 
 
 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V Setembro 2015 

Rev.01 

V-60

 
No que diz respeito a “Atividades ruidosas temporárias”, onde se englobam os trabalhos 
de construção civil a executar na fase da obra, o RGR estabelece o seguinte: 
 

Artigo 14.º 
Atividades ruidosas temporárias 

É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de: 
a)  Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre 
as 20 e as 8 horas; 
b)  Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 
c)  Hospitais ou estabelecimentos similares. 

 
 

Artigo 15.º 
Licença especial de ruído 

1 - O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos 
excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído 
pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade relativas aos 
aspetos referidos no número seguinte. 
2 - A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima 
de 15 dias úteis relativamente à data de início da atividade, indicando: 

a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade; 
b) Datas de início e termo da atividade; 
c) Horário; 
d) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora; 
e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 
f) Outras informações consideradas relevantes. 

(…) 
 
 
 
 
7.3 Fase de Construção 

O ruído gerado e apercebido durante a fase de construção da subestação e linhas 
associadas tem um carácter não permanente, e está relacionado com a realização de 
operações de construção diversas. Dependerá de vários fatores ainda não conhecidos 
(características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de funcionamento, 
etc.), pelo que não é viável, nesta fase, efetuar uma previsão quantificada rigorosa dos 
níveis sonoros apercebidos nos recetores com interesse. A avaliação que se efetua é 
assim qualitativa, o que se considera adequado atendendo ao enquadramento legal 
destas atividades e à existência de um reduzido numero de recetores na envolvente, 
onde se inclui o funcionamento de uma grande infraestrutura de transporte, a 
autoestrada A12. 
 
De entre as atividades previstas na fase de construção, as mais relevantes 
correspondem às operações de escavação e à circulação de veículos, incluindo-se neste 
âmbito as circulações locais entre zonas de obra e as circulações dos veículos que 
transportarão materiais de e para a obra. Para minimizar estes impactes, durante a fase 
de construção, o plano de acessos deverá evitar ou minimizar o atravessamento de 
áreas urbanas ou zonas de maior densidade de habitações pelos veículos afetos à obra. 
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Na envolvente direta do local do projeto não se regista a presença de recetores. Apenas 
numa envolvente mais alargada, se regista a sua presença, conforme caracterização 
efetuada na situação de referência. 
 
A maioria dos recetores localiza-se a distâncias superiores a 300 m e apenas a cerca de 
110 m a NNE do apoio 7 da Linha Alcochete – Fanhões se localiza o recetor mais 
próximo, correspondente ao pequeno aglomerado de Rilvas, situado junto à EN4 e à 
Linha Palmela – Fanhões existente. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a título indicativo os valores médios dos níveis sonoros 
tipicamente apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados 
em atividades de construção civil. 
 

Quadro V. 28 – Níveis sonoros médios a diversas distâncias de equipamentos de 
construção civil, em dB(A) 

Equipamento 
Distância à fonte sonora 

15 m 30 m 60 m 120 m 250 m 500 m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões 82 78 72 64 < 55 < 49 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57 < 48 < 42 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 

Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 

NOTA: Consideram-se fontes sonoras com emissão omnidirecional, a alturas de 1,5 m do solo, e terreno 
moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 

 
 
Assim, é de prever que na zona de construção possam registar-se pontualmente valores 
significativos dos níveis de ruído, que poderão atingir níveis de LAeq superiores a  
65 dB(A) para distâncias de 100 m a 200 m em campo aberto, em torno da zona de 
construção.  
 
Os recetores mais próximos estão todos a distâncias superiores a 300 m e, portanto, fora 
da influência desta potencial faixa mais ruidosa, sendo exceção, o aglomerado de Rilvas, 
o qual se localiza também próximo de apenas um apoio a construir para a Linha 
Alcochete – Fanhões. 
 
É também importante referir que as operações ruidosas terão uma duração limitada no 
tempo, pelo que em termos estatísticos, não implicarão um aumento significativo dos 
níveis sonoros na proximidade dos recetores sensíveis. 
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Sublinhe-se ainda que os trabalhos de construção civil estão classificados como 
“atividades ruidosas temporárias” (Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), e 
que para estas a regulamentação em vigor (Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro) não estabelece limites para os níveis sonoros originados, desde que sejam 
respeitados os períodos de ocorrência indicados, proibindo apenas o seu exercício nas 
proximidades de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 
úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento 
e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo mediante autorização especial, em 
casos devidamente justificados (Art.º 15.º). Durante os períodos entardecer e noturno e 
aos fins-de-semana e feriados (mais problemáticos no que respeita à incomodidade 
provocada por ruído) não deverão ocorrer impactes acústicos negativos, uma vez que 
não se prevê que os trabalhos de construção ultrapassem o período diurno. 
 
Face ao exposto, conclui-se que de um modo geral, os impactes podem ser classificados 
de negativos e diretos e não significativos (Quadro V. 29). 
 
 
 
7.4 Fase de Exploração 

Como referido na Metodologia deste descritor, seguidamente caracterizam-se os 
impactes previstos ocorrer com o funcionamento individualizado da subestação e das 
linhas e seguidamente, procede-se à avaliação do funcionamento em simultâneo da 
subestação e das linhas tendo em conta a soma logarítmica dos níveis sonoros da 
subestação e das linhas nos recetores considerados. 
 
 
 
7.4.1 Subestação e Acesso 

A avaliação de impactes na fase de exploração da subestação é efetuada com base no 
“Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” desenvolvido 
para o presente projeto, tendo-se vertido para este capítulo apenas a informação 
necessária à avaliação de impactes no ambiente sonoro da envolvente.  
 
O Estudo de Condicionamento Acústico, que se apresenta no Anexo 2.2, foi 
desenvolvido em três fases: 
 

 numa primeira fase foi caracterizado o ambiente acústico atual na área 
envolvente ao local de implantação da Subestação, em particular nos locais 
habitados mais próximos e potencialmente mais expostos ao ruído da mesma 
(pontos R1 a R4 da situação de referencia); 

 
 numa segunda fase foi modelada, num programa de cálculo digital com software 

específico para previsão dos níveis sonoros, a zona com interesse, utilizando a 
cartografia digital da área em análise, considerando as curvas de nível, as 
edificações existentes, etc., bem como os dados recolhidos em levantamento de 
campo, e a informação técnica relativa aos equipamentos a instalar 
(transformadores); 

 
 por último foi realizada uma análise prospetiva. 
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Quadro V. 29 – Classificação de Impactes para o Descritor Ambiente Sonoro na Fase de Construção – Subestação e Linhas  

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Aumento dos níveis 
sonoros num raio de 
100 a 200 m em 
campo aberto, em 
torno das zonas de 
construção 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado, 
mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Nas simulações realizadas no Estudo de Acondicionamento Acústico considerou-se a 
configuração inicial e a configuração final da Subestação, com o funcionamento do 
sistema de ventilação forçada, dado ser a situação mais gravosa em termos acústicos. 
 
Para efeitos da presente avaliação de impactes e, tendo em conta a possibilidade da 
subestação vir a funcionar de acordo com a configuração final (situação que ainda não 
tem qualquer programação temporal, eventualmente só depois de 2025), foi esta a 
situação considerada, procedendo assim a uma avaliação de impactes de acordo com os 
critérios máximos possíveis de exploração da subestação. 
 
 
 
7.4.1.1 Análise do Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído 

A Subestação de Alcochete, configurando-se como uma atividade ruidosa permanente, 
de acordo com o Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, 
está sujeita ao cumprimento de dois critérios distintos: “Valores Limite de Exposição” e 
“Critério de Incomodidade”, os quais são seguidamente avaliados: 
 

 Critério de “Incomodidade” 
 
No quadro seguinte são apresentados os valores dos indicadores de ruído Ld, Le e Ln 
dos parâmetros com interesse, “ruído ambiente”, “ruído residual”, nível de avaliação (LAr) 
e diferença regulamentar característica (LAr – LAeq RR), previstos junto aos pontos de 
avaliação de interesse, ou seja os quatro recetores mais próximos ao local da 
subestação (R1 a R4 na caracterização da situação atual do ambiente). 
 

Quadro V. 30 – Avaliação dos níveis de Incomodidade por ruído com origem na Subestação, 
nos pontos de avaliação com interesse, com o sistema de ventilação forçada em 

funcionamento (configuração final) 

Ponto de 
Avaliação 

Valores em dB(A) 

Tipo de 
ocupação 

Ruído Ambiente 
(RA) 

Ruído Ambiente 
Corrigido 

(LAr=LAeq RA + K1+K2 
"Fase de 

Exploração" 

Ruído Residual 
(RR) 

"Alternativa 
Zero" 

Nível de 
Incomodidade 

LAr – LAeq RR 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

R1a) Hab. isolada 
junto EN118 

58 55 54 58 55 54 58 55 54 0 0 0 

R2b) hab. isolada a 
Oeste da A12 

57 57 53 57 57 53 57 57 53 0 0 0 

R3c) Quinta do 
Passil 

53 50 45 53 53 48 53 49 45 0 4 3 

R4d) Hab. isolada 46 46 44 49 49 47 46 45 44 3 4 3 

a) Recetor PH01 no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” 
b) Recetor PH02 no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” 
c) Recetor PH03 no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” 
d) Recetor PH04 no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” 
Notas: 
(1) – Para determinação do nível de avaliação (LAr) considera-se correção tonal (K1=+3 dB(A)) aplicável apenas aos 
valores do “ruído ambiente” no Ponto de Avaliação PH03 (período de referência entardecer e noturno) e no Ponto de 
Avaliação PH04 (período de referência diurno, entardecer e noturno), para ambas as configurações. 
(2) – Não é previsível a presença de componentes impulsivas (K2 = 0) em nenhum dos pontos de avaliação analisados. 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Setembro 2015 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V 
Rev.01 

V-65

 
 
Para a caracterização da atividade ruidosa permanente em análise é necessário verificar 
o critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq 
do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade em 
avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode exceder, 
5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período 
noturno, nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007 do qual faz parte integrante. 
 
Os limites reais dependem no entanto da duração acumulada de ocorrência do ruído 
particular no período de referência em análise, de acordo com o Anexo I do referido 
regulamento. Dado que os equipamentos da subestação terão horário de funcionamento 
em contínuo, ou seja, de 24 h/dia, o valor da relação percentual (q) entre a duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência é 
de 100%.  
 
Deste modo, os valores apresentados no quadro anterior, permitem verificar o 
cumprimento do “Critério de Incomodidade” em todos os locais avaliados.  
 
 

 Valores Limite de Exposição 
 
Face aos níveis sonoros de ruído ambiente previstos nos recetores mais expostos 
durante a fase de exploração da Subestação de Alcochete, apresentados no quadro 
abaixo, conclui-se que, com exceção do ponto PH01, em todos os restantes serão 
cumpridos os “Valores Limite de Exposição” aplicáveis (Lden ≤ 63 dB(A); Ln ≤  
53 dB(A)), estipulados no n.º 3, do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007.  
 
De acordo com o “Guia prático para medições de ruído ambiente” da Agência 
Portuguesa do Ambiente, uma vez que no ponto PH01 LAeq (RR) – LAeq (RP) ≥ 10 dB(A), 
conclui-se que a responsabilidade do incumprimento legal no ponto R1 não é 
atribuível à fonte sonora em avaliação, mas sim às fontes que compõem o ruído 
residual. 
 

Quadro V. 31 – Análise dos Valores Limite de Exposição - Subestação 

Classificação de 
Zona 

Valores Limite 
[dB(A)] Ponto de 

Medição 

Valores previstos [dB(A)] Verificação dos 
Valores  

Limite de 
Exposição Lden Ln Ld Le Ln Lden 

Zonas não 
Classificadas 

63 53 

R1a) 58 55 54 61 Não cumpre (*) 

R2b) 57 57 53 61 Cumpre 

R3c) 53 50 45 54 Cumpre 

R4d) 46 46 44 51 Cumpre 

(*) Sendo LAeq (RR) – LAeq (RP) ≥ 10 dB (A), a responsabilidade do incumprimento legal não é atribuível à fonte sonora 
subestação, mas sim às fontes que compõem o ruido residual 
a) Recetor PH01 no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” 
b) Recetor PH02 no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” 
c) Recetor PH03 no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” 
d) Recetor PH04 no “Estudo de Condicionamento Acústico – Subestação de Alcochete (SACT)” 
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A análise do Quadro V. 30 e do Quadro V. 31 permite prever que os impactes acústicos 
negativos provocados pelo ruído da Subestação de Alcochete podem ser considerados 
não significativos (Quadro V. 37), dada a magnitude dos impactes previstos na 
generalidade das situações e ao facto das exigências regulamentares aplicáveis em 
matéria de poluição sonora serem cumpridas em todos os pontos avaliados pelo 
funcionamento da futura subestação.  
 
Como referido anteriormente, o único incumprimento verifica-se na análise dos valores 
limite de exposição para o ponto PH01, mais concretamente no valor do indicador de 
ruído Ln que ultrapassa em 1 dB(A) o valor limite, não sendo atribuível à fonte sonora em 
avaliação mas sim às fontes que compõem o ruído residual. 
 
De referir que a situação de incumprimento dependerá ainda da classificação que a 
Câmara Municipal de Alcochete atribua à envolvente do ponto em questão. No caso da 
Câmara classificar a zona como “Zona Mista” verificar-se-á no ponto PH01, o 
cumprimento integral de todas as exigências regulamentares aplicáveis em matéria de 
poluição sonora, situação esta, que será a mais provável dada a existência na adjacência 
de uma grande infraestrutura de transporte (A12) em funcionamento. 
 
Recomenda-se, contudo, a monitorização dos níveis sonoros nas zonas analisadas para 
verificação das conclusões apresentadas. 
 
 
 
7.4.2 Linhas 

As condições previstas de funcionamento de linhas de MAT são determinadas por 
estimativa dos níveis sonoros com origem nesta recorrendo a um programa informático 
específico, elaborado pela REN, para simulação da propagação do ruído no exterior, 
essencialmente com base nas características das próprias linhas e na orografia do 
terreno sobre o qual ocorre a propagação do ruído. 
 
A avaliação realizada considera o funcionamento conjunto das duas novas linhas, 
Alcochete – Fanhões e Alcochete – Palmela e a desativação do troço da Linha Palmela – 
Fanhões entre os apoios P36 e P40, da qual se espera uma redução de 0,1 a 0,6 dB(A) 
no período noturno. 
 
A avaliação do cumprimento das exigências regulamentares aplicáveis em matéria de 
ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro – Regulamento Geral de Ruído), faz-se 
para os recetores mais próximos às linhas, caracterizados no Capitulo IV, pontos R1, R3, 
R5 e R6. 
 
 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Setembro 2015 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V 
Rev.01 

V-67

 
 
7.4.2.1 Ruído particular 

As características das linhas, necessárias ao cálculo dos níveis sonoros previsivelmente 
gerados pelo funcionamento das mesmas (ruído particular) e apercebidos nos recetores 
sensíveis mais próximos (quadrantes mais expostos), foram extraídos do projeto de 
execução, das plantas e dos perfis. O ruído acústico provocado pelas linhas para os 
locais com interesse (“Pontos de Avaliação”), são apresentados no Quadro V. 32. 
 
Refira-se ainda que os valores apresentados incluem margens de incerteza inerentes  
a qualquer avaliação previsional, tornando-se recomendável a confirmação das  
previsões efetuadas através de ações de monitorização do ruído com origem nas linhas 
em efetivo funcionamento. 
 

Quadro V. 32 – Níveis sonoros do ruído particular das linhas Alcochete – Fanhões, a 400 kV 
e Alcochete – Palmela, a 400 kV·(Fase de Exploração) 

Descrição da Zona 
Distância à linha 

(aprox.) 

Nível sonoro do Ruído particular 
[dB(A)] 

Ponto de 
Avaliação 

Tipo de 
Ocupação 

Ld Le Ln Lden 

R1 

Habitação 
isolada 

(junto EN118) 

Habitação situada a cerca de 170 m a NO do 
apoio 2 da Linha Alcochete – Fanhões 

26,7 26,7 26,7 33,0 

R3 

Habitação 
isolada 

(quinta do 
Passil) 

Habitação situada a cerca de 155 m a O do 
apoio 2, da Linha Alcochete – Palmela 

27,1 27,1 27,1 33,4 

R5 

Habitações 
(aglomerado 

Rilvas) 

Habitação mais próxima situada a cerca de 
200 m a NNE do apoio 6 e a cerca de 110 m 

a NNE do apoio 7 da Linha Alcochete – 
Fanhões 

28,7 28,7 28,7 35,0 

R6 

Habitação 
isolada 

(monte do 
Pontão) 

Habitação situada a cerca de 380 m a NNE 
do apoio 6 e a cerca de 510 m a N do apoio 7 

da Linha Alcochete – Palmela 
21,2 21,2 21,2 27,5 
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7.4.2.2 Ruído Ambiente nos Pontos de Avaliação 

Os níveis sonoros do ruído ambiente na fase de exploração das linhas Alcochete – 
Fanhões, a 400 kV, e Alcochete – Palmela, a 400 kV, resultam da soma logarítmica dos 
níveis sonoros correspondentes à situação atual (note-se que o ruído residual, 
corresponde à situação atual e contempla o nível sonoro da atividade normal da zona e o 
nível sonoro das linhas elétricas existentes) com os níveis sonoros correspondentes ao 
ruído particular resultante do funcionamento das futuras linhas Alcochete – Fanhões, a 
400 kV, e Alcochete – Palmela, a 400 kV, e são apresentados no Quadro V. 33, para os 
locais considerados. 
 

Quadro V. 33 – Níveis sonoros globais (ruído ambiente) previstos após a entrada em 
funcionamento das linhas Alcochete – Fanhões, a 400 kV, e Alcochete – Palmela, a 400 

kV·(Fase de Exploração) 

Ponto de 
avaliação  

Níveis sonoros 
[dB(A)] 

Ruído Residual (r.r.) 
"Situação Atual " 

Ruído Particular (r.p.) 
Ruído Ambiente (r.a.) 
(r.a.) = (r.r.)  (r.p.) 1 

“Fase de Exploração” 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R1 57,9 54,5 53,6 60,8 26,7 26,7 26,7 33,0 57,9 54,5 53,6 60,8 

R3 52,4 49,0 45,2 53,7 27,1 27,1 27,1 33,4 52,4 49,0 45,3 53,8 

R5 59,0 57,2 54,8 62,2 28,7 28,7 28,7 35,0 59,0 57,2 54,8 62,2 

R6 45,6 41,4 40,0 47,7 21,2 21,2 21,2 27,5 45,6 41,4 40,1 47,7 

1 – Adição logarítmica de níveis sonoros. 

 
 
 
 
7.4.2.3 Análise do Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído 

As futuras linhas elétricas configurando-se como uma atividade ruidosa permanente, de 
acordo com o Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, estão 
sujeitas ao cumprimento de dois critérios distintos: “Valores Limite de Exposição” e 
“Critério de Incomodidade”, os quais são seguidamente avaliados: 
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 Critério dos “Valores Máximos de Exposição” 
 
No quadro seguinte é feita uma comparação entre os valores previstos para a fase de 
exploração das linhas elétricas e os limites legais. Atendendo ao facto do local em 
análise não possuir ainda classificação acústica de zona (sensível/mista), assume-se que 
os valores limite de exposição aplicáveis são Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 9/2007, correspondentes a “Zonas Não Classificadas”. 
 

Quadro V. 34 – Análise dos Valores Limite de Exposição na Fase de Exploração - Linhas 

Classificação 
de Zona 

Valores Limite 
[dB(A)] 

Ponto de Medição 

Valores 
previstos na 

fase de 
exploração 

[dB(A)] 

Verificação dos 
Valores  

Limite de 
Exposição 

Lden Ln Lden Ln 

Zona Não 
Classificada 

63 53 

R1 

Habitação situada a cerca de 170 
m a N do apoio 2 da Linha 

Alcochete – Fanhões, a 400 Kv 

61 54 

Mantém-se o 
incumprimento 

no período 
noturno que se 

verifica na 
situação atual 

(54 dBA) 

Zona Não 
Classificada 

63 53 

R3 

Habitação situada a cerca de 155 
m a O do apoio 2 da Linha 

Alcochete – Palmela, a 400 kV 

54 45 Cumpre  

R5 

Habitação situada a cerca de 200 
m a NNE do apoio 6 e a cerca de 

110 m a NNE do apoio 7 da 
Linha Alcochete – Fanhões, a 

400 Kv 

62 55 

Mantém-se o 
incumprimento 

no período 
noturno que se 

verifica na 
situação atual 

(55 dBA) 

R6 

Habitação situada a cerca de 380 
m a NNE do apoio 6 e a cerca de 
510 m a N do apoio 7 da Linha 
Alcochete – Palmela, a 400 kV 

48 40 Cumpre  

 
 
Face aos níveis sonoros de ruído ambiente obtidos na envolvente da área de 
implantação das linhas de MAT Alcochete – Fanhões, a 400 kV, e Alcochete – Palmela, a 
400 kV, apresentados no quadro anterior, conclui-se que nos pontos R3 e R6 são 
cumpridos os “Valores Limite de Exposição” aplicáveis a zonas não classificadas, 
estipulados no n.º 3, do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007. 
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Nos pontos R1 e R5, os valores limite de exposição não são cumpridos no período 
noturno (diferença de 1 e 2 dBA, respetivamente). 
 
Note-se, contudo que o incumprimento dos valores limite verifica-se à data do presente 
estudo, devendo-se principalmente ao tráfego rodoviário nas estradas locais. No entanto, 
e como referido no Capítulo IV, o grau de incumprimento dependerá da classificação 
acústica que a Câmara Municipal de Alcochete vier a atribuir à envolvente deste ponto. 
Caso a zona venha a ser classificada como Zona Mista (o que é o mais natural dada a 
existência de grandes vias de comunicação em exploração no local), todos os pontos 
analisados cumprirão os limites aplicáveis e estipulados no n.º 1, do Art.º 11.º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007, para Zonas Mistas, quer na ausência das linhas estudo, quer 
durante a fase de exploração das linhas de MAT Alcochete – Fanhões, a 400 kV, e 
Alcochete – Palmela, a 400 kV. 
 
 
 

 Critério de “Incomodidade” 
 
No que respeita ao Critério de Incomodidade, segundo o n.º 5 do Art.º 13.º, apenas se 
verifica a necessidade de avaliação deste critério quando o valor do indicador LAeq do 
ruído ambiente no exterior é superior a 45 dB(A), em qualquer dos períodos de 
referência, daí que se apresente abaixo, no Quadro V. 35, a verificação do cumprimento 
deste critério. 
 
No quadro seguinte considera-se que não é contudo aplicável (NA) a avaliação do critério 
de incomodidade nos casos em que o ruído ambiente no exterior é inferior a 45 dB(A), 
caso dos recetores R3 e R6. 
 

Quadro V. 35 – Avaliação do Critério de Incomodidade na Fase de Exploração - Linhas 

Ponto de 
Avaliação 

Nível sonoro 
[dB(A)] 

Diferença  

[dB(A)](1) 

Avaliação do Critério de 
Incomodidade * Ruído Residual (r.r.) 

(Situação atual) 

Ruído Ambiente (r.a.) 
(r.a.) = (r.r.)  (r.p.) 

“Fase de Exploração” 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

R1 57,9 54,5 53,6 57,9 54,5 53,6 0 0 0 Cumpre Cumpre Cumpre 

R3 52,4 49,0 45,2 52,4 49,0 45,3 0 0 0,1 Cumpre Cumpre NA 

R5 59,0 57,2 54,8 59,0 57,2 54,8 0 0 0 Cumpre Cumpre Cumpre 

R6 45,6 41,4 40,0 45,6 41,4 40,1 0 0 0,1 Cumpre NA NA 

1 – Diferença entre os níveis sonoros previstos para a “Situação sem projeto” e para a fase de exploração das linhas de 
MAT Alcochete – Fanhões, a 400 kV, e Alcochete – Palmela, a 400 Kv. 
* - Avaliação do Critério de Incomodidade – NA: Não aplicável 
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Os valores apresentados atrás no Quadro V. 35 permitem prever o cumprimento do 
“Critério de Incomodidade”, em todos os locais analisados, tanto por parte da linha de 
MAT Alcochete – Fanhões, a 400 kV, como por parte da linha de MAT Alcochete – 
Palmela, a 400 kV. 
 
Todos os valores previstos, para recetores sensíveis, cumprem, com boas margens de 
segurança, a diferença máxima de 5 dB(A) durante o período diurno, de 4 dB(A) durante 
o período entardecer, e de 3 dB(A) durante o período noturno. 
 
A análise do Quadro V. 35 não permite prever a ocorrência de impactes acústicos 
negativos provocados pelo ruído do funcionamento das linhas elétricas, não se prevendo 
portanto a necessidade da adoção de medidas de minimização de ruído. 
 
Os impactes no ambiente sonoro são assim classificados de negativos, não 
significativos, uma vez que com o projeto não se altera, no essencial, os atuais valores 
de ruído ambiente, cumprindo-se também o critério de incomodidade (Quadro V. 35). 
 
 
 
 
7.4.3 Ruido cumulativo: subestação e linhas 

Feita a avaliação de impactes para a subestação e para as linhas, importa agora analisar 
o ruido cumulativo do funcionamento conjunto destas duas novas infraestruturas nos 
recetores mais próximos, que correspondem aos mais próximos à subestação e 
influenciáveis também pelas linhas, ou seja, os recetores R1 e R3. 
 
Como se viu anteriormente e quanto ao funcionamento da Subestação, verificou-se 
anteriormente que nos recetores mais próximos não são expectáveis aumentos 
significativos dos níveis sonoros, comparativamente aos verificados atualmente. Como 
referido no ponto 7.4.1, a única situação de incumprimento verifica-se na análise dos 
valores limite de exposição para o ponto R1, mais concretamente no valor do indicador 
de ruído Ln que ultrapassa em 1 dB(A) o valor limite, não sendo atribuível ao 
funcionamento da subestação mas sim às fontes que compõem o ruído residual. 
 
No que concerne aos níveis de ruído emitidos pelas Linhas de MAT Alcochete – 
Fanhões, a 400 kV, e Alcochete – Palmela, a 400 kV – Troços Aéreos, durante a sua 
fase de exploração, estes são muito baixos e eventualmente audíveis apenas em dias 
ventosos e chuvosos, em que o nível de ruído ambiente também aumenta de forma 
natural. 
 
Durante a fase de exploração dos dois projetos os níveis sonoros cumulativos 
expectáveis nos recetores mais próximos de ambos os projetos são os indicados no 
Quadro V. 36.  
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Na avaliação dos impactes cumulativos foram considerados os dois cenários da 
Subestação, nomeadamente a configuração inicial e a configuração final da Subestação, 
considerando-se em funcionamento o sistema ventilação forçada em ambas as 
configurações, dado ser a situação mais gravosa em termos acústicos. 
 
Como é possível verificar a entrada em funcionamento de ambos os projetos não resulta 
no incremento dos níveis sonoros em nenhum dos indicadores de ruído, pelo que é 
possível concluir que os impactes cumulativos não são significativos. 
 
 
 
 
7.5 Fase de Desativação 

Na fase de desativação, o ruído gerado está relacionado com todas as operações 
necessárias à desmontagem dos elementos da subestação e transporte de materiais. 
 
O ruído associado a esta fase deverá possuir características semelhantes às da fase de 
construção, sendo no entanto expectável que tenha uma duração mais reduzida 
temporalmente e uma menor intensidade. 
 
Classificam-se assim os impactes em geral de negativos, diretos e não significativos 
(Quadro V. 38). 
 
 
 
 
7.6 Alternativa Zero 

A não construção da Subestação de Alcochete, ou seja a Alternativa Zero, manterá o 
descrito na situação de referência relativamente ao ambiente sonoro, situação que é 
semelhante à prevista com o projeto. 
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Quadro V. 36 – Análise dos Valores Limite de Exposição – Subestação e Linhas 

Classificaçã
o de Zona 

Valores Limite 
[dB(A)] 

Ponto 
de 

Mediçã
o 

Ruído Ambiente (r.a.) 
(r.a.) = (r.r.) + (r.p.) [dB(A)] 

(*) 

Ruído particular das linhas 
elétricas [dB(A)] 

Valores cumulativos 
[dB(A)] 

Verificação dos 
Valores  

Limite de 
Exposição Lden Ln Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

Configuração Final da Subestação [dois transformadores trifásicos (400 kV / 60kV), com potências de 170 MVA cada] + Linhas  

Zonas não 
Classificadas 

63 53 

R1 58 55 54 61 27 27 27 33 58 55 54 61 Não cumpre 

R3 53 50 45 54 27 27 27 33 53 50 45 54 Cumpre 

 

(*) O ruído ambiente aqui referido inclui o ruído residual (sem ambos os projetos em funcionamento) e o ruído particular resultante do funcionamento da subestação 
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Quadro V. 37 – Classificação de impactes para o Descritor Ambiente Sonoro na Fase de Exploração – Subestação e Linhas  

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Impactes sonoros 
associados ao 
funcionamento da 
subestação e das 
linhas 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e 
compensável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 
 

Quadro V. 38 – Classificação de impactes para o Descritor Ambiente Sonoro na Fase de Desativação – Subestação e Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Aumento dos níveis 
sonoros num raio de 
100 – 200 m em torno 
de campo aberto, na 
zona de remoção das 
infraestruturas 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado, 
mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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8. GESTÃO DE RESÍDUOS 

8.1 Metodologia 

A avaliação de impactes em termos de resíduos foi desenvolvida para as fases de 
construção, exploração e desativação do projeto em estudo. 
 
Identificaram-se para tal os resíduos produzidos em cada uma das fases do projeto, 
avaliaram-se os seus impactes no ambiente e sistemas de gestão existentes. De referir 
que para a fase de construção, a identificação dos resíduos gerados nesta fase teve 
como base os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD) da subestação e das linhas e, que se apresentam no Anexo 6. 
 
A identificação e caracterização do tipo de resíduos gerados foram efetuadas de acordo 
com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos  
(Anexo I), as características de perigo atribuíveis aos resíduos (Anexo II) e as operações 
de valorização e eliminação de resíduos (Anexo III), e com o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de Junho, que define o regime geral de gestão de resíduos. 
 
Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero. 
 
 
 
8.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção da Subestação de Alcochete e linhas associadas, as 
principais ações geradoras de resíduos serão: 
 

 Subestação 

⇒ Desmatação e limpeza do terreno de implantação da subestação; 

⇒ Instalação e operação do estaleiro; 

⇒ Construção do acesso; 

⇒ Construção das redes de drenagem, das fundações e das estruturas; 

⇒ Montagem das bases e betonagem; 

⇒ Operação de máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra. 

 

 Linhas 

⇒ Instalação de estaleiro / parques de material; 

⇒ Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos; 

⇒ Trabalhos de desmatação e de abertura de faixa de proteção; 

⇒ Marcação e abertura de caboucos; 
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⇒ Construção dos maciços de fundação e montagem das bases; 

⇒ Montagem e levantamento dos apoios; 

⇒ Desenrolamento e regulação dos cabos; 

⇒ Colocação dos dispositivos de balizagem; 

⇒ Desativação do troço da Linha Palmela - Fanhões. 

 
 
No Quadro V. 39 identificam-se e classificam-se os resíduos gerados nesta fase, bem 
como a sua operação de destino final, tendo como base os PPGRCD’s que se 
apresentam no Anexo 6. 
 
Existem resíduos que, apesar de gerados durante a fase de construção, não terão 
consequências ambientais significativas na área de estudo. É o caso dos óleos usados 
na maquinaria pesada e outros equipamentos de construção civil, das pilhas e 
acumuladores, classificadas como resíduo perigoso e dos pneus usados. 
 
A gestão dos resíduos produzidos obedecerá aos princípios de triagem na origem, 
armazenamento adequado, transporte e destino final licenciados, optando-se, se 
possível, pela sua valorização, de acordo com os princípios do Sistema de Gestão de 
Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS) da REN, S.A..  
 
As viaturas e a maquinaria deverão cumprir as normas referidas para as suas 
características de utilização e, segundo as normas de REN. S.A., é vedada ao 
adjudicatário da obra, qualquer ação de manutenção incluindo mudanças de óleo, na 
obra e no interior do estaleiro. 
 
Pela análise do Quadro V. 39 verifica-se que os resíduos produzidos correspondem 
essencialmente a resíduos de construção e demolição, integrados no capítulo 17 da LER, 
ou de resíduos de embalagens integrados no capítulo 15 da LER. 
 
De referir ainda que se prevê a produção de quatro tipos de resíduos perigosos, no caso 
da subestação e apenas um tipo, no caso das linhas, salientando-se que as suas 
quantidades são diminutas. 
 
Adicionalmente, durante esta fase, será adotado um sistema de gestão de resíduos, que 
cumpra o estabelecido no regime geral da gestão de resíduos, o qual se encontra 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, bem como a restante 
legislação em vigor aplicável. 
 
Tendo em consideração os quantitativos de resíduos previsíveis, não é expectável que a 
sua produção atinja valores tão elevados que não possam ser absorvidos e 
adequadamente geridos pelos sistemas/operadores de gestão existentes na região. 
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Quadro V. 39 – Resíduos Gerados Durante a Fase de Construção 

Código LER 
Quantidades Produzidas 

(ton) 
Operação de 
Destino Final 

Quantidades 
Produzidas (ton) 

Operação de 
Destino Final 

Quantidades 
Produzidas (ton) 

Operação de 
Destino Final 

  Subestação Linha Alcochete - Fanhões Linha Alcochete - Palmela 

13 05 07* - Água com óleo proveniente dos 
separadores óleo/água 

0,5 R03, R13 --- --- --- --- 

15 01 01 - Embalagens de papel e cartão 1 R03, R13 0,05 R03 0,08 R03 

15 01 03 - Embalagens de madeira 1 R03, R13 0,88 R03 1,47 R03 

15 01 05 - Embalagens compósitas 3 R03, R13 --- --- --- --- 

15 01 10* - Embalagens contendo ou contaminadas 
por resíduos de substâncias perigosas 

2 R03, R13 0,02 R12 0,03 R12 

15 02 02* - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo 
filtros de óleo não anteriormente especificados), panos 
de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por 
substâncias perigosas 

0,3 R03, R13 --- --- --- --- 

17 01 01 - Betão 24 R05, R13 --- --- --- --- 

17 01 07 - Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06 

12 R03, R13 --- --- --- --- 

17 02 01 - Madeira 10 
R04 a definir pela 

REN 
--- --- --- --- 

17 02 02 - Isoladores de Vidro --- --- 0,08 R12 0,13 R12 

17 02 03 - Plástico 1 R03, R13 0,14 R03 0,23 R03 

17 04 05 - Ferro e aço 12 
R04 a definir pela 

REN 
1,75 R04 2,92 R04 

17 04 11 - Cabos de Alumínio - Aço --- --- 0,7 R04 1,17 R04 

17 05 03* - Solos e rochas contendo substâncias 
perigosas 

0,1 R03, R13 --- --- --- --- 

17 05 04 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 
03 

19 746,5 D01 --- --- --- --- 

17 09 04 - Mistura de resíduos de construção e 
demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 

30 R03, R13 --- --- --- --- 
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Durante a construção do projeto deverá ser adotado um sistema de gestão de resíduos, 
que cumpra o estabelecido no regime geral de gestão de resíduos, o qual se encontra 
estabelecido no Decreto-Lei n,º 178/2006, de 5 de Setembro e no Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 12 de Março bem como a restante legislação em vigor aplicável. No Anexo 6 
apresentam-se os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da Subestação de Alcochete e das linhas associadas. 
 
Assim, todos estes tipos de resíduos, serão segregados, recolhidos e encaminhados 
para os destinos adequados, pelo que os impactes nos resíduos de negativos, diretos e 
não significativos ( 
 
Quadro V. 42). 
 
 
 
 
8.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as operações de manutenção são responsáveis pela produção de 
resíduos.  
 
No Quadro V. 40 estão indicados os principais resíduos gerados durante esta fase. 
 

Quadro V. 40 – Resíduos Gerados Durante a Fase de Exploração 

Código Descrição 

Subestação 

13 00 00 (*) 
Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares e capítulos 
05, 12 e 19) 

14 06 00 (*) 
Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de 
espumas/aerossóis orgânicos 

17 04 07 Mistura de metais 

17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10 

17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis 

Linhas 

15 01 02 Embalagens de plástico 

15 01 03 Embalagens de madeira 

17 04 07 Mistura de metais 

17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10 

17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis 
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Pela análise da listagem apresentada, verifica-se que praticamente todos os resíduos 
previsivelmente gerados durante a fase de exploração do projeto se classificam como 
não perigosos, com exceção feita aos óleos usados e resíduos de solventes, no caso da 
subestação. Estes resíduos apresentam sistemas de gestão específicos implementados 
a nível nacional ou operadores de gestão devidamente licenciados para o efeito, os quais 
garantirão o seu transporte, valorização e destino final adequados.  
 
Tendo em conta a tipologia do projeto não é expectável que a produção de resíduos 
durante a exploração, atinja quantitativos que não possam ser absorvidos pelos 
sistemas/operadores de gestão de resíduos existentes para garantir o seu transporte, 
valorização e destino final adequados. 
 
Os restantes resíduos produzidos nesta fase são considerados não perigosos no âmbito 
da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. Sendo considerados resíduos industriais banais, 
devem ser retirados da corrente normal e assegurado o destino final adequado, 
consoante a sua natureza, por empresas licenciadas para o efeito. 
 
Tal como na fase de construção, também na fase de exploração do projeto deverá ser 
adotado um sistema de gestão de resíduos, que cumpra o estabelecido no regime geral 
de gestão de resíduos, o qual se encontra estabelecido no Decreto-Lei  
n,º 178/2006, de 5 de Setembro, bem como a restante legislação em vigor aplicável. 
 
Os impactes na fase de exploração associados à gestão de resíduos são classificados de 
negativos, diretos, embora não significativos (Quadro V. 43). 
 
 
 
 
8.4 Fase de Desativação 

Nesta fase o tipo de operações é muito similar ao efetuado na fase de construção, mas 
em sentido inverso. De acordo com a política da REN, S.A., é sempre preferível proceder 
à melhoria de uma subestação do que efetuar a sua desativação.  
 
No Quadro V. 41 estão indicados os principais resíduos gerados durante esta fase. 
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Quadro V. 41 – Resíduos Gerados Durante a Fase de Desativação 

Código Descrição 

Subestação 

13 00 00 (*) 
Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares e capítulos 
05, 12 e 19) 

17 01 01 Betão 

17 04 07 Mistura de metais 

17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10 

17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03. 

Linhas 

17 01 01 Betão 

17 04 07 Mistura de metais 

17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10 

17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 

 
 
Como se pode ver pelo quadro anterior, a diferença entre os resíduos esperados nesta 
fase dos da fase de construção é a inexistência de resíduos biodegradáveis e de 
resíduos de embalagens. Tal como referido nas fases anteriores, o destino final destes 
resíduos deverá ser o seu encaminhamento para operadores licenciados, sendo de 
referir que, as quantidades de resíduos que deverão ser produzidas serão facilmente 
absorvidas pelos sistemas/operadores de gestão de resíduos existentes. 
 
Os impactes nesta fase no âmbito dos resíduos são assim classificados de negativos, 
diretos e não significativos (Quadro V. 44). 
 
 
 
 
8.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero ou seja a não concretização do projeto corresponde a manter-se a 
situação atual. 
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Quadro V. 42 – Classificação de impactes para o Descritor Gestão de Resíduos na Fase de Construção – Subestação e Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Produção de resíduos 
perigosos 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Produção de resíduos 
não perigosos 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 

Quadro V. 43 – Classificação de impactes para o Descritor Gestão de Resíduos na Fase de Exploração – Subestação e Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Produção de resíduos 
perigosos 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Produção de resíduos 
não perigosos 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 44 – Classificação de impactes para o Descritor Gestão de Resíduos na Fase de Desativação – Subestação e Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Produção de resíduos 
perigosos 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Produção de resíduos 
não perigosos 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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9. FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

9.1 Metodologia  

A identificação e avaliação dos impactes na ecologia é efetuada tendo em conta as 
características do projeto e as características ecológicas da zona onde se desenvolve. 
 
Para a fundamentação técnica e científica do levantamento dos impactes nos fatores 
biológicos e ecológicos que a seguir se descrevem foi seguida uma metodologia 
baseada, na sua maioria, na revisão bibliográfica, sobretudo na identificação dos 
impactes comuns e na sua tipificação assignada às infraestruturas em apreço, e nos 
resultados dos levantamentos de campo efetuados. 
 
Recorda-se que o projeto implica a construção da subestação de Alcochete e a partir 
desta, de duas linhas, uma a norte designada de Linha Alcochete – Fanhões e uma a sul, 
designada de Linha Alcochete – Palmela para a ligação da subestação à Rede Nacional 
de Transporte. A construção das linhas, com 1469 m e 2182m de extensão, 
respetivamente, tem associada a implantação de 7 apoios na Linha Alcochete – Fanhões 
e de 8 apoios na Linha Alcochete – Palmela e respetivos caboucos. 
 
Associado à construção destas linhas, que se traduzem na abertura total da atual Linha 
Palmela- Fanhões para a subestação de Alcochete, ocorre a desativação do troço desta 
linha existente entre os apoios 36 e 40, com desmonte destes apoios e retirada dos 
cabos, situação que é assim também analisada no âmbito do presente EIA. 
 
A bibliografia consultada foi abrangente e tentou aflorar todo o conhecimento existente 
com base nas mais diversificadas situações, associadas à construção e exploração de 
subestações e linhas elétricas. Esta avaliação foi realizada separadamente para a flora / 
vegetação e fauna, e para as fases de construção, exploração e desativação. Foi 
efetuada a uma escala local no caso da vegetação, flora e fauna terrestre, e a nível mais 
geral no caso dos vertebrados voadores (avifauna e quirópteros). 
 
A avaliação dos impactes do projeto nos fatores biológicos e ecológicos foi realizada 
separadamente para a flora / vegetação e fauna, tendo-se em cada um analisado os 
impactes nas fases de construção, exploração e desativação.  
 
Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projeto e as 
principais ações previstas, nomeadamente: 
 
Subestação: 
 

− Implantação da plataforma retangular plana de 42 115 m2, com consequente 
desmatação do local; 

− Construção dos edifícios técnicos, dos painéis e dos transformadores sobre a 
plataforma; 

− Criação do acesso à subestação, com 374,24 m de extensão (com consequente 
desmatação do local) e das vias de serviço dentro da plataforma; 

− Instalação e funcionamento do estaleiro; 
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− Movimentação de veículos e máquinas na envolvente da plataforma e acesso, 
com consequente pisoteio e perturbação sonora; 

 
Linhas elétricas: 
 

− Instalação dos apoios nos novos traçados e consequente desmatação do local; 

− Remoção dos apoios no traçado a desativar da Linha Palmela - Fanhões e 
consequente movimentação de terras, para fecho dos caboucos;  

− Movimentação de veículos e máquinas na envolvente dos novos apoios; 

− Criação / beneficiação de acessos aos novos apoios a construir; 

− Instalação dos estaleiros e parques de materiais. 

 
Para a fase de exploração foram consideradas as ações de manutenção da subestação 
e das linhas e a presença das próprias infraestruturas. 
 
Na avaliação de impactes na fauna para as linhas elétricas foram considerados os 
critérios apresentados no documento “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte 
Ambiental de Infra-estrutura da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” (REN, 
S.A. 2008).  
 
No que respeita à fase de desativação consideraram-se as ações já descritas para a fase 
de construção. 
 
 
 
 
9.2 Fase de Construção 

9.2.1 Subestação e Acesso 

9.2.1.1 Flora e Vegetação 

Os impactes negativos na flora e vegetação associados ao projeto ocorrem apenas na 
fase de construção, que contempla ações que implicam a destruição da flora e vegetação 
nos locais de intervenção. 
 
 
a) Construção da Plataforma para Implantação da Subestação 
 
A construção da Subestação de Alcochete implicará a criação de uma plataforma 
retangular (171 m × 244 m), que incluindo o talude de aterro ocupará uma área 
aproximada de 42 115 m2. 
 
De acordo com o analisado no Capítulo IV, esta plataforma incide sobre áreas de matos, 
sem elementos florísticos de valor. 
 
Os impactes na flora e vegetação associados à instalação da subestação são negativos 
e diretos. Quanto ao significado são não significativos, sendo ainda minimizáveis. 
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b) Construção do Caminho de Acesso 
 
Conforme descrito anteriormente o acesso à subestação corresponde a um novo acesso, 
com 374,24 m de extensão e 6 metros de largura, que ocupará igualmente matos. 
 
No cômputo geral os impactes na flora e vegetação associados à construção do acesso 
são classificados de negativos, diretos e não significativos (Quadro V. 45). 
 
 
 
c) Instalação do Estaleiro de Obra e Movimentação de Máquinas, Veículos e 

Pessoas 
 
Durante a fase de construção da Subestação de Alcochete ocorrerá a movimentação de 
máquinas, veículos e pessoas na zona de obra, o que é previsível que origine a 
destruição do coberto vegetal. Para além disso está prevista, na fase inicial do projeto e 
para apoio às terraplenagens, a instalação de um estaleiro de obra, o qual se localizará 
numa área de 2100 m2 fora da plataforma da subestação (mas dentro dos terrenos da 
REN). 
 
Estando localizado na envolvente próxima, com o mesmo uso, não se referenciam 
espécies sensíveis do ponto de vista de flora e vegetação, estando integralmente em 
área de matos. Considera-se assim este impacte como negativo, direto e não 
significativo (Quadro V. 45). 
 
Conclui-se assim que na globalidade, os impactes na flora e vegetação durante a fase de 
construção da Subestação de Alcochete são negativos e diretos e não significativos 
(Quadro V. 45). 
 
 
 
9.2.1.2 Fauna 

Durante a fase de construção da Subestação de Alcochete, os principais impactes 
esperados sobre a Fauna são os seguintes: 
 

a) Destruição de coberto vegetal, poisos e esconderijos por mobilização do 
horizonte superficial; 

b) Distúrbio gerado pela movimentação de máquinas e trabalhadores em toda a 
área da subestação. 

 
 
Em seguida procede-se a uma análise detalhada de cada um dos impactes. 
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a) Destruição de coberto vegetal, poisos e esconderijos por mobilização do 

horizonte superficial 
 
Durante a fase de construção ocorrerá a mobilização do horizonte superficial, na zona de 
implantação da subestação e da construção do acesso bem como na zona de 
implantação do estaleiro.  
 
Apesar de não se prever a ocorrência de uma fauna diversificada, poderá ocorrer 
destruição de coberturas de solo, que poderiam abrigar fauna, sobretudo de menor porte 
(herpetofauna e invertebrados). 
 
A destruição do coberto vegetal irá ocorrer na mínima área possível. Deverá haver um 
Acompanhamento Ambiental que assegure que os trabalhos ocorrem apenas na área 
prevista. Sendo assim, este impacte será negativo, direto e não significativo (Quadro 
V. 53) 
 
 
 
b) Distúrbio gerado pela movimentação de máquinas e trabalhadores na área da 

subestação 
 
Durante a fase de construção é expectável a movimentação de maquinaria na zona da 
implantação das construções, incluindo os terrenos que lhe são marginais. O distúrbio 
daí decorrente manifesta-se, por um lado, pelo impacte sonoro e pela emissão de 
poeiras mas igualmente pela presença humana percetível pelos animais. 
 
A produção de ruídos nesta fase deve-se principalmente à atividade de máquinas e 
tráfego de veículos na área de construção. Este efeito pode sentir-se sobre mamíferos e 
aves, provocando a deslocação de indivíduos com razoável mobilidade. 
 
A emissão de poeiras e suspensão de partículas decorre dos movimentos de máquinas e 
das ações de movimentação de terras para nivelamento do terreno, abertura do acesso e 
execução das fundações.  
 
A deposição de partículas sobre a folhagem do coberto vegetal provoca bloqueio dos 
estomas e diminui a taxa de crescimento e produtividade primária em geral. As 
comunidades da Fauna são afetadas devido à redução da disponibilidade alimentar. 
 
No entanto, o efeito na fauna, quer da produção de ruído, quer da emissão de partículas, 
além de temporário é muito localizado. 
 
Este impacte será assim classificado de negativo, direto e não significativo  
(Quadro V. 46). 
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Quadro V. 45 – Classificação de Impactes para o Descritor Flora e Vegetação na Fase de Construção - Subestação  

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Destruição da 
vegetação associada 
às ações de 
desmatação e 
movimentação de 
terras para a 
construção da 
plataforma da 
subestação 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 
Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Destruição de 
vegetação associada à 
criação do acesso 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido (1) 
Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Destruição da 
vegetação associada à 
instalação do estaleiro 
e depósito de terras e 
à movimentação de 
máquinas, veículos e 
pessoas 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Raro 
(1) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 46 – Classificação de Impactes para o Descritor Fauna na Fase de Construção - Subestação  

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Fragmentação dos 
habitats 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Distúrbio gerado pela 
movimentação de 
máquinas e pessoas 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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9.2.2 Novas Linhas Elétricas 

9.2.2.1 Flora e Vegetação 

Durante a fase de construção, os impactes potenciais na flora e vegetação estão 
associados à instalação dos novos apoios a construir, à abertura de acessos. 
 
Para a instalação dos novos apoios será necessária uma área de trabalho temporária 
com cerca de 400 m2

 na sua envolvente, na qual circulará toda a maquinaria necessária 
para a colocação dos apoios sendo também dentro desta área que se realizarão todos os 
trabalhos de escavação para a abertura dos caboucos. A área permanente restrita ao 
apoio implantado no solo incidirá sobre apenas 120 m2

, esperando-se a recuperação 
natural da vegetação da área envolvente, após o término dos trabalhos de construção. 
 
No que respeita aos acessos convém salientar que serão, sempre que possível, 
utilizados acessos já existentes, minorando assim os impactes na flora e na vegetação 
locais. 
 
Em relação aos apoios da Linha Alcochete – Fanhões, verifica-se o seguinte em termos 
de habitats interferidos: 
 

Quadro V. 47 – Habitats Intersetados pelos Apoios a Construir (Linha Alcochete – Fanhões) 

Linha Alcochete - Fanhões Habitat 

Apoio 1 Incultos 

Apoio 2 Montado de sobreiro (Habitat 6310) 

Apoio 3 Montado de sobreiro (Habitat 6310) 

Apoio 4 Culturas Temporárias 

Apoio 5 Culturas Temporárias 

Apoio 6 Culturas Temporárias 

Apoio 7 Culturas Temporárias 

 
 
No caso dos apoios da Linha Alcochete – Palmela, verifica-se o seguinte: 
 

Quadro V. 48 – Habitats Intersetados pelos Apoios a Construir (Linha Alcochete – Palmela) 

Linha Alcochete - Palmela Habitat 

Apoio 1 Incultos 

Apoio 1A Incultos 

Apoio 2 Incultos 

Apoio 3 Culturas Temporárias 

Apoio 4 Culturas Temporárias 

Apoio 5 Culturas Temporárias 

Apoio 6 Montado de sobreiro (Habitat 6310) 

Apoio 7 Montado de sobreiro (Habitat 6310) 
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No que se refere ao montado de sobro, na implantação dos apoios, e em fase de obra, 
poderá ser necessário ajustar o posicionamento dos apoios no sentido de evitar o abate 
de espécies arbóreas. No caso de este corte ocorrer, os impactes são negativos e 
moderadamente significativos, embora esteja prevista a implementação das medidas 
legais de compensação, com plantação de novos exemplares (Quadro V. 50). 
 
Nos restantes habitats, os impactes são negativos e não significativos. 
 
Associada à instalação de uma linha pode ser necessário criar pontualmente uma faixa 
de proteção (ou segurança) a qual corresponde a um corredor de 45 m de largura 
máxima, onde se pode proceder ao corte ou decote das árvores para garantir as 
distâncias de segurança exigidas pelo Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas 
de Alta Tensão – RSLEAT. 
 
Como apresentado no quadro anterior, o novo traçado será implantado maioritariamente 
em zonas de vegetação rasteira (matos e regadios), pelo que os impactes desta faixa de 
proteção são inexistentes. No caso do montado do sobreiro, não será necessário o 
corte (apenas indicado para espécies de maior crescimento, como pinhal e eucaliptal), 
não sendo igualmente expectável a necessidade de decote das árvores, em virtude da 
sua reduzida altura. Os impactes são igualmente inexistentes. 
 
Para a fase de construção convém ainda referir a instalação dos estaleiros de obra. 
Como é prática corrente na REN, S.A, os estaleiros localizar-se-ão sempre que possível 
em locais previamente infraestruturados existentes na proximidade da linha, pelo que não 
se prevê uma afetação significativa de novas áreas, com implicações na flora e 
vegetação. 
 
O impacte prevê-se assim negativo, direto e não significativo na flora e vegetação 
(Quadro V. 50), devendo-se optar pela localização dos estaleiros e parques de materiais 
nos biótopos menos sensíveis. 
 
 
 
9.2.2.2 Fauna 

Durante a fase de construção os principais impactes expectáveis na fauna terrestre 
encontram-se relacionados com a destruição de algum coberto vegetal, com 
consequente perda de habitat e com o distúrbio gerado pela movimentação de máquinas 
e pessoas na zona do projeto. 
 
A destruição do coberto vegetal cingir-se-á aos apoios do novo traçado, tendo um efeito 
muito localizado, limitado ao espaço ocupado pelas bases dos apoios (120 m2) e à área 
necessária para a construção (400 m2). 
 
Em termos de habitat, verifica-se a elevada ocupação por áreas agrícolas e em menor 
área, pelo montado de sobreiro e matos.  
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No caso das áreas agrícolas, estas constituem zonas de baixo valor ecológico em termos 
faunísticos, mas são áreas com alguma relevância para a avifauna, sendo as áreas 
agrícolas de regadio habitats prioritários para este grupo (Quadro V. 49). Apesar da 
implantação de apenas 4 apoios sobre este biótopo para a Linha Alcochete – Fanhões e 
de 3 apoios para a Linha Alcochete - Palmela, este apresenta-se como a parcela mais 
significativa na área total do corredor (29% para a Linha Alcochete – Fanhões e 25% 
Linha Alcochete – Palmela).  
 
Em virtude da proximidade a áreas com presença humana, apenas são expectáveis 
espécies comuns, mais oportunistas, pelo que os impactes esperados ao nível de 
afetação de habitat são negativos e diretos, mas não significativos. 
 
Estão ainda previstos apoios sobre áreas de montado de sobreiro que constituem os 
habitats com maior potencial em termos de valor faunístico. A proximidade a zonas 
urbanas e aos terrenos agrícolas de regadio indiciam a presença de espécies mais 
adaptadas à presença humana e artificialização dos ecossistemas. Estes habitats são 
também considerados prioritários para a avifauna de acordo com Neves et al., 2005 (in 
ICNF, 2008) (Quadro V. 49). 
 

Quadro V. 49 – Tipos de Ocupação do Solo Considerados Prioritários (ICNF, 2010) 

Biótopo Tipo de Ocupação Solo 

Áreas Agrícolas 

Sequeiro (Estepe cerealífera) 

Regadio 

Arrozais 

Prados e lameiros 

Floresta 
Sobreiro 

Azinheira 

Meios seminaturais Rocha nua (escarpas) 

Meios aquáticos 
Zonas pantanosas e pauis 

Salinas 

Superfícies com águas 
Lagoas e albufeiras 

Estuários 

Outros habitats de importância ecológica --- 

 
 
No caso dos anfíbios, as espécies de hábitos marcadamente mais terrestres como a 
salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra samalandra), o sapo-corredor (Bufo 
calamita) e o sapo-de-unha-negra (Pelobates eultripes), poderão ocorrer de modo 
frequente neste biótopo. 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V Setembro 2015 

Rev.01 

V-92

 
 
Os montados constituem igualmente biótopos com uma importância elevada para os 
répteis. Os locais com reduzida carga de utilização humana, menos ensombrados e 
húmidos, com maior diversidade e menor artificialização ao nível do estrato arbustivo e 
sub-arbustivo, presença de muros ou amontoados de pedras, são aqueles que 
apresentam as melhores características para o desenvolvimento das espécies deste 
grupo animal. 
 
A lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), o sardão (Lacerta lepida), a cobra-rateira 
(Malpolon monspessulanus), a cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) e a cobra-de-
escada (Elaphe scalaris) poderão ocorrer em grau variável neste biótopo. 
 
De um modo geral, os montados são o biótopo com um maior número potencial de 
espécies de mamíferos. Relativamente aos mamíferos de médio e grande porte deverão 
ocorrer essencialmente o coelho (Oryctolagus cuniculus), a raposa (Vulpes vulpes), a 
doninha (Mustela nivalis) e o texugo (Meles meles). No que respeita aos morcegos de 
ocorrência potencial na área em estudo, os montados poderão ser utilizados 
essencialmente como fonte de alimentação ou mesmo de abrigo em árvores velhas, no 
caso de espécies arborícolas. 
 
Refira-se, contudo, que não é expectável uma fragmentação do habitat com significado 
atendendo ao facto de, em fase de obra, e como já referido anteriormente, ser possível 
ajustar o posicionamento dos apoios no sentido de evitar o abate de espécies arbóreas. 
 
Em termos de impactes atendendo ao facto de apenas se prever a interferência em cerca 
de 800 m2 de área de montado (240 m2 de forma permanente), e se possível sem 
afetação de exemplares arbóreos, consideram-se os impactes negativos, diretos e não 
significativos (Quadro V. 51). 
 
Relativamente aos incultos ou matos, que ocupam cerca de 14% da área do corredor da 
Linha Alcochete – Fanhões e de 38% para a Linha Alcochete – Pamela, estes são 
principalmente importantes para os répteis e mamíferos, podendo ocorrer igualmente 
algumas espécies de avifauna. 
 
No que se refere aos répteis, os matos são os biótopos que oferecem melhores 
condições para o desenvolvimento da generalidade das espécies deste grupo animal. 
Estes biótopos apresentam normalmente pouca perturbação humana, sendo 
relativamente áridos e apresentando por vezes locais pedregosos, oferecendo condições 
óptimas para a proliferação destas espécies podendo aqui ocorrer quase todas as 
espécies referenciadas para área em estudo. Neste tipo de biótopo pode ocorrer a 
lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), o sardão (Lacerta lepida) e a cobra-de-
escada (Elaphe scalaris), entre outros. 
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Nos mamíferos, as espécies que ocorrem com mais frequência são os insectívoros e os 
roedores, ocorrendo praticamente todas as espécies. Em termos de mamíferos de médio 
e grande porte, é de esperar a ocorrência potencial de alguns dos carnívoros 
identificados no Anexo 3, nomeadamente a raposa, a geneta e o sacarrabos. Os matos 
constituem igualmente território de alimentação para algumas espécies de morcegos 
(e.g. R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, P. pipistrellus, E. serotinus). 
 
Em termos de avifauna, podem ocorrer espécies como a cotovia-pequena (Lullula 
arborea) e o pardal (Passer domesticus). No que respeita às aves que nidificam neste 
biótopo, este grupo é caracterizado pela sua baixa riqueza específica sendo as espécies 
mais comuns a fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis) e a perdiz (Alectoris rufa). 
 
Atendendo à reduzida área a afetar de forma permanente e à elevada disponibilidade 
deste habitat na envolvente próxima do traçado, os impactes ao nível da perda de habitat 
serão negativos, diretos, e não significativos (Quadro V. 51). 
 
Quanto ao distúrbio gerado pela movimentação de máquinas e pessoas na área do 
projeto, este pode manifestar-se pelo impacte sonoro, pela presença humana observável 
pelos animais e pelo maior risco de atropelamento. 
 
Relativamente ao risco de atropelamento, não são expectáveis impactes negativos com 
significado, desde que tomadas as medidas de minimização adequadas, sobretudo ao 
nível dos acessos, restringindo a deslocação das viaturas aos caminhos definidos para o 
local da obra. 
 
Em termos de perturbação, os impactes serão mais significativos no grupo das aves. Da 
análise efetuada na caracterização da situação atual, existe a possibilidade de ocorrência 
de algumas espécies com estatuto de proteção em todos os grupos faunísticos 
avaliados, sendo o grupo da avifauna o que surge com mais espécies de valor e 
confirmações de ocorrência de indivíduos. 
 
Nos levantamentos de campo, não foram observados quaisquer vestígios de ninhos, 
apesar da referência de nidificação confirmada para 2 espécies com interesse 
conservacionista (C. aeruginosus e L. senator). Os impactes da fase de construção são 
negativos, diretos e não significativos (Quadro V. 51). 
 
No que se refere aos quirópteros, os abrigos referenciados para a envolvente encontram-
se a mais de 5 km da linha, sendo os impactes decorrentes da perturbação não 
significativos (Quadro V. 51). 
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9.2.3 Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40 

Durante a fase de desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios 36 e 
40, poderão registar-se impactes na flora e vegetação e fauna terrestre semelhantes aos 
analisados na fase de construção na nova linha, mas com menor significância, com 
especial relevo para a questão do distúrbio gerado pela movimentação de máquinas e 
pessoas na área do projeto, pelo impacte sonoro e pela presença humana observável 
pelos animais, contudo serão temporários. 
 
No Quadro V. 52 é apresentada a classificação dos impactes nesta fase. Da análise do 
referido quadro, constata-se que os impactes negativos, associados à desmontagem 
dos apoios são diretos e não significativos. 
 
Após o completo desmonte dos apoios, o local ficará novamente entregue à sucessão 
paraclimácica e é natural que possam vir a ocorrer novas reestruturações da cadeia 
alimentar e novos reequilíbrios de números entre os seres vivos em presença, quer da 
flora e vegetação, quer da fauna terrestre, consubstanciando um impacte positivo. 
 
Relativamente à flora e vegetação, os impactes serão positivos, mas não 
significativos, dado tratarem-se de áreas pouco ou nada naturalizadas. É de esperar no 
entanto, que no troço inicial, os matos cubram as áreas dos caboucos e acessos, criando 
um habitat mais homogéneo, sem clareiras. 
 
No que respeita à avifauna e quirópteros, o facto de se remover a linha anula o impacte 
associado às colisões, traduzindo-se num impacte positivo, direto, e significativo. 
 
 
 
 
9.3 Fase de Exploração 

9.3.1 Subestação 

9.3.1.1 Flora e Vegetação 

Durante a fase de exploração da Subestação de Alcochete, ocorre o funcionamento da 
mesma e as ações de manutenção necessárias, as quais serão muito localizadas e 
limitadas temporariamente, não abrangendo zonas exteriores à área da subestação, pelo 
que não são expectáveis impactes negativos. 
 
Para além disso, está prevista a implantação de um Projeto de Integração Paisagística 
da subestação (Anexo 1.1.1) com espécies autóctones, que recuperará a área 
intervencionada integrando-a no território envolvente e permitirá uma valorização 
ecológica local. Este enquadramento paisagístico traduz-se num impacte positivo, 
direto e não significativo (Quadro V. 53) 
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Quadro V. 50 – Classificação de Impactes para a Flora e Vegetação na Fase de Construção - Linhas 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
Ambiental da Área 

Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Destruição da 
vegetação associada 
às ações de 
desmatação e 
movimentação de 
terras 

Incultos/ 

Matos 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Montado 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Elevado 

(5) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável e 
Compensável 

(2) 

(-) S 

(18) 

Regadio 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável  

(1) 

(-) NS 

(13) 

Destruição da vegetação associada 
à instalação dos estaleiros e 
parques de materiais 

Pouco Provável 

(1) 

Temporária 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 51 – Classificação de Impactes para a Fauna na Fase de Construção - Linhas  

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
Ambiental da Área 

Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Fragmentação dos 
habitats 

Incultos/ 

Matos 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Montado 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável e 
Compensável 

(2) 

(-) NS 

(16) 

Regadio 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Distúrbio gerado pela 
movimentação de 
máquinas e pessoas 

Fauna 
terrestre 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Avifauna 
Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(3) 

Moderado 

(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Quirópteros 
Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 52 – Classificação de Impactes para a Flora e Vegetação e Fauna na Fase de Desativação do Troço da linha Palmela-Fanhões e Linhas 
novas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
ambiental da área 

afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Flora e Vegetação 

Destruição da 
vegetação devido à 
movimentação de 
pessoas e máquinas 

Provável 

(2) 

Temporária 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Remoção de apoios 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(15) 

Fauna 

Distúrbio gerado pela 
movimentação de 
máquinas e pessoas 
na área do projeto 

Provável 

(2) 

Temporária 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Remoção de apoios 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

-- 
(+) S 

(18) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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9.3.1.2 Fauna 

Durante a fase de exploração da subestação, os impactes negativos esperados sobre a 
Fauna, considerados mais relevantes, estão essencialmente relacionados com a 
alteração de comportamento dos animais face à modificação provocada no habitat 
(eventual emigração de indivíduos ou de populações). 
 
Com efeito, durante a fase de funcionamento da subestação existirá uma reorganização 
e reestruturação de alguns ecossistemas. O distúrbio gerado pelas construções de 
implantação da subestação fará com que todo o ecossistema ganhe novos valores de 
equilíbrio, por redução da área livre anterior, ganho de outros tipos de vegetação, 
emigração de alguns animais menos cosmopolitas com a nova presença humana e 
redefinição de alguns nichos e de lugares na pirâmide trófica. 
 
No que respeita às linhas elétricas de saída da subestação os seus efeitos e medidas de 
minimização a implementar serão avaliados e definidos nos estudos ambientais 
específicos a desenvolver para as mesmas. 
 
Assim, este impacte é classificado de negativo, indireto e não significativo. 
 
A implementação de um projeto de integração paisagística poderá, a longo prazo, levar a 
um impacte positivo e indireto, sendo não significativo (Quadro V. 54). 
 
 
 
9.3.2 Novas Linhas Elétricas 

9.3.2.1 Flora e Vegetação 

Na fase de exploração da linha elétrica em estudo, a única ação prevista capaz de induzir 
impactes ao nível da flora e vegetação prende-se com a manutenção das distâncias de 
segurança à linha, as quais serão muito localizadas e limitadas temporalmente. 
 
Deste modo, os impactes na flora e vegetação são classificados de negativos, diretos e 
não significativos (Quadro V. 56). 
 
 
 
9.3.2.2 Fauna 

Durante a fase de exploração, os impactes sobre a fauna prendem-se com eventuais 
colisões de aves com os cabos e apoios. 
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Quadro V. 53 – Classificação de Impactes para o Descritor Flora e Vegetação na Fase de Exploração - Subestação  

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Recuperação 
Paisagística 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 
--- 

Confinado à 
instalação 

(1) 

--- 
(+) NS 

(12) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 

Quadro V. 54 – Classificação de Impactes para o Descritor Fauna na Fase de Exploração - Subestação 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Alteração do 
comportamento dos 
animais face à 
modificação do habitat 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Recuperação e 
integração 
paisagística 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

--- 
(+) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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A ocorrência de colisões de espécies ameaçadas com Linhas de Muita Alta Tensão está 
relacionada, entre outros aspetos, com a presença habitual de indivíduos nas 
proximidades da linha e com a interferência do traçado da linha com os habitats 
potenciais dessas espécies, corredores de migração e dispersão ou com áreas 
importantes para a conservação das aves (Áreas Protegidas, Zonas de Proteção 
Especial, Áreas Importantes para as Aves (IBA’s)). 
 
A colisão processa-se quer através do embate das aves em cabos condutores de linhas 
elétricas de média e alta tensão, quer com os cabos de terra das linhas de muita alta-
tensão (acima dos 110 kV), que constitui esta linha. 
 
No caso específico da avifauna, a definição de alguns critérios de avaliação de 
perigosidade permite, no caso de uma linha nova como o projeto de Abertura da Linha 
Palmela – Fanhões para a Subestação de Alcochete prever situações de risco de colisão. 
Possibilita ainda propor esquemas de sinalização. 
 
Recorda-se que a área de estudo já apresenta outras linhas elétricas na sua proximidade 
(ver avaliação dos impactes cumulativos no Ponto 15.3), admitindo-se a adaptação da 
fauna à sua presença. Será necessário, no entanto, avaliar a perigosidade dos novos 
traçados a construir. 
 
Consideraram-se como critérios os definidos no “Manual de Apoio à Análise de Projectos 
Relativos à Instalação de Linhas Aéreas de Distribuição e Transporte de Energia 
Eléctrica” (ICNB, 2010) e no “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental 
de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” (REN, 2008), 
nomeadamente: 
 

• Afetação de áreas com importância reconhecida para a conservação das aves; 

• Ocorrência das espécies e afetação de habitat; 

• Suscetibilidade das espécies e estatuto de conservação. 

 
Esta análise permitirá a seleção dos critérios mais adequados para esta fase dos estudos 
de referência, adotados no documento da REN/ICN (2006), que correspondem aos 
seguintes: 
 

• Critério C – Troço localizado numa das seguintes áreas classificadas: Áreas 
Protegidas, ZPE's ou IBA's; 

• Critério D – Troço que atravessa um habitat potencial de espécies SPEC1, 
SPEC2, CR, EN, VU, onde é provável ocorrer colisões; 

• Critério E – Troço com ocorrência de espécies SPEC1, SPEC2, CR, EN e VU, ao 
longo do ciclo anual ou nos períodos que as aves estão presentes no país. 
Incluem-se os troços situados a menos de 5 km de locais onde ocorra a nidificação 
repetida das espécies prioritárias (com utilização dos mesmos ninhos durante o 
mínimo de dois anos consecutivos) e a menos de 1 km de locais de concentração 
de aves. 
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No que se refere à afetação de áreas com importância para a conservação das aves, foi 
já referido que, embora o corredor de 400 m de largura da Linha Alcochete - Fanhões se 
sobreponha ligeiramente ao limite sul do SIC Estuário do Tejo, o traçado da linha não 
interseta diretamente qualquer área com interesse conservacionista, não se cumprindo 
deste modo o Critério C. No caso da Linha Alcochete-Palmela, não há igualmente 
afetação de áreas classificadas, pelo que não se cumpre igualmente o Critério C. 
 
Os impactes da presença da linha serão inexistentes. 
 
Em termos de habitats considerados prioritários, verificou-se a existência de áreas de 
montado de sobreiro e áreas agrícolas de regadio ao longo de ambas as linhas. Assume-
se deste modo o cumprimento do Critério D. 
 
Desta forma, os impactes na Avifauna, tendo em conta este critério podem considerar-se 
negativos, diretos, mas não significativos (Quadro V. 57). 
 
É do conhecimento geral que a generalidade das aves são atraídas e utilizam 
frequentemente os postes elétricos como poisos estratégicos para observação e defesa 
do território, caça, descanso e alimentação, para além de apanhar sol, secar a plumagem 
e sentir as correntes de vento (ICNB, 2008). 
 
A suscetibilidade das espécies constitui um critério importante para a previsão de 
ocorrência de elevada mortalidade (ainda que não haja evidências diretas) de espécies 
com estatuto de ameaça, nomeadamente espécies que suscitam preocupações a nível 
europeu (SPEC1 – espécie globalmente ameaçada e SPEC2 – espécie com estatuto de 
conservação desfavorável, concentrada na Europa), que apresentam estatuto 
desfavorável em Portugal tal como Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e 
Vulnerável (VU). É de esperar que espécies de menor manobralidade ou que voem em 
bando tenham maior suscetibilidade à colisão com a linha, contribuindo para a 
mortalidade de indivíduos. 
 
No Quadro V. 55 apresentam-se as aves de potencial ocorrência ao longo da linha,  
com estatuto de conservação desfavorável e a sua suscetibilidade à colisão. No caso das 
linhas de alta tensão, como é o caso presente, a eletrocussão é quase inexistente, sendo 
predominante os casos de colisão. 
 
A maioria das espécies apresenta um risco de colisão intermédio, mas o risco de 
eletrocussão nas espécies de maior porte apresenta-se mais elevado.  
 
De acordo com os critérios de classificação de sensibilidade da área de estudo definidos 
pelo documento orientador do ICNB (2010), considera-se que a linha Alcochete – 
Fanhões, assim como a linha Alcochete – Palmela se enquadram em área crítica, dada a 
proximidade de zonas húmidas importantes para a avifauna e a nidificação confirmada de 
espécies com estatuto desfavorável. 
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Quadro V. 55 – Suscetibilidade das Espécies de Avifauna Potencialmente com Estatuto de 
Conservação Ocorrentes no Local de Implantação das Linhas 

Espécies Estatuto de Conservação 
Suscetibilidade 

Colisão Eletrocussão 

Acrocephalus scirpaceus NT* Intermédio I 

Actitis hypoleucos VU/VU* Elevado I 

Ardeola ralloides CR/EN* Intermédio I 

Ardea purpurea EN Intermédio I 

Caprimulgus europaeus  VU; SPEC 2 Intermédio 0 

Caprimulgus ruficollis  VU Intermédio 0 

Ciconia nigra  VU*; SPEC2 Elevado III 

Circus aeruginosus VU*/VU Intermédio II-III 

Elanus caeruleus  NT* Intermédio II-III 

Emberiza schoeniclus VU/LC Intermédio I 

Gallinago gallinago CR/LC Elevado I 

Hieraaetus pennatus NT* Intermédio II-III 

Ixobrychus minutus VU Intermédio I 

Lanius senator NT*; SPEC2 Intermédio I 

Larus fuscus VU*/LC Intermédio I 

Platalea leucorodia VU*/NT*, SPEC2 Elevado III 

Sylvia borin VU* Intermédio I 

Tringa totanus VU*; SPEC 2 Elevado I 
Risco de electrocussão: 0 (sem registos ou ocorrência pouco provável); I (com registos, mas que não constituem ameaça aparente para a 
população); II (elevada ocorrência de registos, mas supostamente sem impacto significativo na população); III (ocorrência de mortalidade 
constitui um importante fator de mortalidade, representando uma ameaça de extinção a nível regional ou a escala mais alargada) (ICNB, 
2010) 

 
 
 
Neste sentido, preconizam-se medidas de minimização com aplicação de sinalização 
intensiva, com dispositivos do tipo BFD (Bird Flight Diverters) de 10 em 10 m, resultando 
num espaçamento em perfil de 5 em 5 m. 
 
A avaliação geral dos critérios inclui a classificação dos troços em linhas de primeira 
prioridade, linhas de segunda prioridade e linhas de terceira prioridade, segundo o 
seguinte esquema: 
 

• Troços de linhas de primeira prioridade: abrangem a totalidade dos 5 critérios; 

• Troços de linhas de segunda prioridade: classificados com pelo menos o critério A 
ou B (com dados de mortalidade) e com outro do tipo C, D, ou E (com situações 
prováveis de colisão); 

• Troços de linhas de terceira prioridade: classificados com apenas dois ou três 
critérios de risco de impacte (C, D ou E), sem haver registo de aves prioritárias 
acidentadas. 
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Face aos critérios selecionados nesta fase, ambas as linhas serão classificadas como de 
terceira prioridade, que estipula que as linhas poderão ou deverão ser alvo de 
monitorizações na fase de exploração.  
 
É possível ainda a ordenação (rank) dos troços de cada uma das Linhas Elétricas através 
de um valor de 5 dígitos, determinado da seguinte forma: 
 

• 1º dígito – Troços de linhas de primeira, segunda ou terceira prioridade – valor 3, 
2 ou 1, respetivamente. No caso das linhas em estudo, o valor será sempre 1; 

• 2º dígito – Número de critérios cumpridos (A, B, C, D ou E) – pontuação 5 
(máxima), 4, 3, 2, ou 1. Para ambas as linhas, o valor máximo de critérios 
cumpridos será de 2; 

• 3º dígito – Número de aves ameaçadas acidentadas – correspondente ao 
número de cadáveres de aves de espécies ameaçadas. Este valor será sempre 0, 
nesta fase do projeto, uma vez que ainda não existem dados de mortalidade; 

• 4º e 5º dígitos – Número de aves não ameaçadas acidentadas – correspondente 
ao número de cadáveres não ameaçadas. Do mesmo modo, não existem ainda 
dados de mortalidade, pelo que o valor será sempre 0, para o 4º e 5º dígito. 

 
Este valor de 5 dígitos permitirá incluir as Linhas Elétricas em análise no ranking nacional 
de todos os troços de Linhas de Muito Alta Tensão e Alta Tensão prospetados 
apresentados na Tabela II do “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental 
de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” (REN, 2008) e que 
no presente caso corresponderá a um ranking de 12000/100. 
 
Dada a proximidade à zona do estuário do Tejo (embora a uma distância superior a  
1 km), onde existe uma grande concentração de aves, consideram-se os impactes da 
presença da linha negativos, diretos, mas não significativos, com as medidas de 
projeto implantadas, cumprindo-se igualmente o Critério E (Quadro V. 57). 
 
 
 
 
9.4 Fase de Desativação 

9.4.1 Subestação 

9.4.1.1 Flora e Vegetação 

As subestações da RNT são equipamentos com um tempo de vida útil bastante alargado, 
não se prevendo com rigor uma data para a sua desativação. Geralmente, durante a sua 
vida útil ocorrem atualizações tecnológicas que a prolongam ainda mais. 
 
Na eventualidade da desativação da Subestação de Alcochete, é de esperar que os 
impactes mais importantes sejam semelhantes aos existentes na fase de construção, 
mas em menor escala, com especial relevo para a questão da remoção dos elementos 
constituintes da subestação para fora do local.  
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A desmontagem da subestação e a sua remoção, assim como a movimentação de terras 
e de máquinas na zona pode causar a destruição de algum coberto vegetal existente na 
envolvente próxima. No entanto, a disponibilidade do potencial genético reprodutivo de 
uma forma quase marginal e, inclusive, a mobilização do solo gerada pela maquinaria 
pode acelerar o processo sucessional e conduzir rapidamente à reinstalação dos habitats 
afetados. 
 
Sendo assim, os impactes gerados pela eventual desativação da Subestação de 
Alcochete podem ser classificados de negativos, diretos, e não significativos  
(Quadro V. 58). 
 
Após a completa desativação o local ficará novamente entregue à sucessão 
paraclimácica podendo os matos cobrir de novo o local. Os impactes serão positivos, 
mas não significativos, dado tratar-se de área pouco ou nada naturalizada na atulidade. 
 
 
9.4.1.2 Fauna 

A eventual desativação da Subestação de Alcochete implicará a instalação do estaleiro 
de obra e a movimentação de máquinas, veículos e pessoas, o que indiretamente 
conduzirá a um impacte negativo na fauna local, apesar de não significativo. 
 
Posteriormente, a eventual desativação irá permitir eliminar os fatores de pressão sobre 
a fauna, constituindo um impacte positivo e indireto, não significativo (Quadro V. 59). 
 
 
 
9.4.2 Novas Linhas Elétricas 

Durante a fase de desativação consideram-se os mesmos impactes negativos gerados 
pela movimentação de máquinas e pessoas descritos no ponto 9.2.3 para o troço da 
Linha Palmela – Fanhões a desativar e listados no Quadro V. 52, sendo os mesmos 
diretos e não significativos. 
 
Após o completo desmonte dos apoios, o local ficará novamente entregue à sucessão 
paraclimácica e é natural que possam vir a ocorrer novas reestruturações da cadeia 
alimentar e novos reequilíbrios de números entre os seres vivos em presença, quer da 
flora e vegetação, quer da fauna terrestre, consubstanciando um impacte positivo, 
direto mas não significativo. 
 
No que respeita à avifauna, o facto de se remover a linha anula o impacte associado às 
colisões, traduzindo-se num impacte positivo, direto, e significativo. 
 
 
 
 
9.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero implica a não concretização do projeto, pelo que se manterão os 
habitats existentes na zona da subestação e linhas elétricas, mantendo-se as 
características atuais do local. 
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Quadro V. 56 – Classificação de Impactes para a Flora e Vegetação na Fase de Exploração - Linhas  

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
ambiental da área 

afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Flora e Vegetação 

Afetação da 
vegetação associada 
à manutenção das 
distâncias de 
segurança da linha 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida  

(1) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 
 
 

Quadro V. 57 – Classificação de Impactes para a Fauna na Fase de Exploração - Linhas  

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
ambiental da área 

afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Colisão com cabos 
(avifauna) 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Raro 

(1) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida a 
Moderada 

(1/3) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(14/16) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 58 – Classificação de Impactes para o Descritor Flora e Vegetação na Fase de Desativação - Subestação  

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Destruição de 
vegetação associada à 
movimentação de 
máquinas e pessoas 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

--- 
(-) NS 

(10) 

Recuperação do local  
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

-- 
(-) NS 

 (14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 
 

Quadro V. 59 – Classificação de Impactes para o Descritor Fauna na Fase de Desativação - Subestação  

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Distúrbio gerado pela 
movimentação de 
máquinas e pessoas 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Eliminação de fatores 
de pressão sobre a 
fauna 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

-- 
(-) NS 

 (14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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10. PAISAGEM 

10.1 Metodologia 

Neste ponto identificam-se e avaliam-se os principais impactes sobre a Paisagem 
decorrentes da implementação do projeto. 
 
Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projeto da 
(subestação, novas linhas e troço da linha Palmela – Fanhões a desativar) e as principais 
ações previstas, nomeadamente: 
 

− Instalação dos estaleiros para a construção da subestação; 

− Movimentação de veículos e máquinas na área de implantação geral do projeto; 

− Implantação da plataforma da subestação com 42 115 m2
, com consequente 

desmatação/limpeza do local. O aterro da plataforma da subestação, culminando 
à cota 16,5 m, representa, face às cotas do terreno natural, altura variável entre 
0,6 m e 1,7 m; 

− Construção dos edifícios técnicos, dos painéis e dos transformadores sobre a 
plataforma da subestação e vias de serviço associadas. A altura máxima dos 
edifícios corresponde à cota 8 m e a altura máxima dos pórticos de amarração e 
de suporte do equipamento de alta tensão é de 28 m; 

− Criação do acesso à subestação (com consequente desmatação do local) com 
articulação às vias de serviço dentro da plataforma, cujo desenvolvimento se faz 
em aterro de 1 m de altura e 374,24 m de extensão; 

− Instalação dos apoios das novas linhas e consequente desmatação do local (com 
altura variáveis dos apoios). O comprimento da Linha Alcochete – Fanhões é de 
1469 m e da Linha Alcochete – Palmela é de 2182 m; 

− Remoção dos apoios no traçado a desativar da Linha Palmela – Fanhões, ente os 
apoios 36 e 40 e consequente reposição do local;  

− Criação /beneficiação de acessos a alguns dos apoios das novas linhas. 

 
 
Para a fase de exploração foram consideradas as ações de manutenção da subestação 
e das linhas e a presença da própria infraestrutura na paisagem.  
 
No que respeita à fase de desativação consideraram-se as ações já descritas para a fase 
de construção. 
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A avaliação de impactes a realizar assentará assim na caracterização já efetuada da 
sensibilidade da paisagem das áreas diretamente afetadas pelo projeto na sua 
globalidade (subestação, novas linhas e troço da linha existente a desativar), bem como, 
na sua envolvente de 3 km, considerando os principais efeitos provocados sobre a 
paisagem no decurso das ações que envolvem as fases de construção e de exploração. 
Em particular, serão tidos em conta os efeitos sobre as áreas de Elevada Qualidade 
Visual e Elevada Sensibilidade Visual, a determinar através da realização das bacias 
visuais. Igualmente será considerada a carta de Absorção Visual, identificando as áreas 
sujeitas a maior exposição visual por parte das diferentes componentes do projeto. 
 
Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes do projeto em análise, e que a 
seguir se avaliam, serão decorrentes das seguintes ações principais, as quais se 
estruturam da seguinte forma: 
 

• Alterações da perceção visual devido a alterações na zona pela implantação dos 
estaleiros (só definidos nesta fase, os dois estaleiros associados à subestação), o 
que constituirá um impacte temporário; 

• Movimentação de máquinas, veículos e pessoas com desorganização espacial e 
funcional da paisagem associada, constituindo um impacte temporário; 

• Construção e presença da plataforma para implantação da subestação com altura 
máxima dos edifícios de 8 m de 28 m nos pórticos de amarração e suporte do 
equipamento de alta tensão, o que implica a prévia desmatação/limpeza da zona 
com alteração da leitura visual da paisagem, o que constituirá um impacte 
permanente; 

• Construção e presença do caminho de acesso à subestação, o que implica a 
igualmente prévia desmatação/limpeza desta zona, numa extensão de 374,24 m, 
com altura do aterro criado de 1 m face ao terreno, o que constituirá um impacte 
permanente; 

• Construção e presença dos apoios das novas linhas (7 apoios na Linha Alcochete 
- Fanhões e 8 na Linha Alcochete- Pamela, com diferentes alturas) e respetivos 
cabos, o que constituirá um impacte permanente; 

• Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões, na zona de abertura para a 
subestação de Alcochete, com desmontagem de 3 apoios e cabos aéreos. 

 
 

Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente: 
 

• A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada quanto 
maior for a sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor a sua 
capacidade de absorção; 

• A sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem face a uma intrusão visual 
(presença de áreas de elevada sensibilidade e/ou baixa capacidade de absorção 
visual); 

• A presença de observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes da 
construção e exploração do projeto; 

• A afetação ser temporária ou permanente; 

• A afetação ser reversível ou irreversível. 
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Seguidamente, a identificação e avaliação de impactes é efetuada para cada uma das 
diferentes fases de implementação do projeto, fases de construção, exploração e 
desativação, segundo os critérios definidos na Metodologia Geral deste Capítulo. No 
final, avalia-se ainda a Alternativa Zero. 
 
 
 
 
10.2 Definição das Bacias Visuais 

Como se viu na caracterização efetuada na Situação de Referência, o local de instalação 
da subestação e linhas associadas, corresponde a uma zona plana, com declives baixos 
e com um número de observadores reduzido na envolvente.  
 
Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural 
da paisagem e sua perceção visual pelos observadores da envolvente durante a fase de 
construção e exploração, a qual decorre das ações de construção e posteriormente da 
presença física das estruturas, considera-se importante identificar a abrangência visual 
dessas intervenções. 
 
Na cartografia elaborada marcou-se assim as bacias visuais das intervenções geradas a 
partir das cotas mais elevadas das estruturas criadas, que corresponderão ao impacte 
visível permanente do projeto, que será tanto mais elevado quanto menor for a 
capacidade de absorção visual e maior for a qualidade visual e a sensibilidade da 
paisagem afetada.  
 
Considerou-se também a bacia visual (temporária) associada aos estaleiros, cuja 
localização se encontra definida nesta fase de projeto, apenas para a subestação.  
 
O acesso de obra à subestação corresponde ao futuro acesso da subestação, pelo que a 
bacia visual corresponde à situação final com o acesso construído. 
 
No caso das linhas, importa referir que os acessos de obra não se encontram definidos 
nesta fase de projeto, sendo definidos pelo empreiteiro na fase prévia de obra e tendo 
em conta o definido no PAA. Sempre que possível serão utilizados ou melhorados 
acessos existentes e nas situações em que tal não seja viável, a abertura de novos 
acessos é acordada com o respetivo proprietário tendo em consideração a ocupação dos 
terrenos e a época mais propícia. 
 
Verifica-se que de um modo geral existem acessos até ao local de cada apoio ou muito 
próximo dele. Quando tal não acontece, os acessos provisórios a construir são muito 
pontuais, com uma extensão global estimada de cerca de 300 m, para cada uma das 
linhas, perfazendo um total de 600 m para as duas linhas. Corresponderão a ações sem 
necessidade de quaisquer terraplenagens, dado o carácter plano dos terrenos e em que 
apenas poderá ser necessário a sua delimitação e aplicação temporária de materiais que 
reforcem o terreno à semelhança do que se verifica nos caminhos rurais que servem as 
propriedades. 
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Deste modo, a informação das bacias visuais encontra-se assinalada nas figuras 
seguintes, correspondendo cada uma delas às bacias visuais criadas a partir: 
 

− do estaleiro da 1ª fase de construção da subestação, para apoio às 
terraplanagens, localizando-se a sul da área da plataforma; 

− do estaleiro da 2ª fase de construção da subestação, para apoio à construção das 
estruturas a implantar na subestação, localizando-se no interior da própria 
plataforma; 

− do acesso à subestação que funciona como acesso de obra e depois como 
acesso definitivo, situação esta que foi a considerada; 

− dos edifícios da subestação; 

− dos pórticos da subestação, pois ainda que os mesmos se localizem dentro da 
subestação, estes poderão causar um impacte visual mais abrangente dada a 
altura ser superior aos restantes elementos;  

− dos apoios da Linha Alcochete – Fanhões com a altura especifica de cada apoio; 

− dos apoios da Linha Alcochete – Palmela com a altura especifica de cada apoio. 
 
 

Destas bacias verifica-se assim que as bacias visuais dos estaleiros se aplicam à fase de 
construção e as restantes à fase de exploração. 
 
As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes 
parâmetros para o observador: 
 

 3 m para os estaleiros, considerando a altura máxima das estruturas máximas 
criadas dentro dos mesmos; 

 3 m de altura para o acesso da subestação tendo em conta a altura 
referencial de um veículo; 

 8 m para os edifícios da subestação; 

 28 m para os pórticos da subestação  

 altura especifica de cada apoio das duas novas linhas e que varia entre 47 m 
e 66 m. 

 
Para todas as bacias foram considerados os seguintes parâmetros: 
 

 360º no plano; 

 90º a -90º na vertical; 

 Raio de 3 000 m. 

 



Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala
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Importa referir que as bacias visuais geradas, só têm em conta o modelo digital do 
terreno, não entrando em linha de conta com o uso do solo, assumindo-se, assim, 
portanto apenas o carácter plano do relevo e sem os obstáculos visuais introduzidos pela 
presença de vegetação (nomeadamente as áreas de montado que envolvem a 
subestação) e ainda de uma via de comunicação, como a A12, a qual se desenvolve em 
aterro de altura considerável a oeste da subestação e que irão limitar / reduzir a 
visualização mais às áreas que diretamente contatam com os espaços intervencionados, 
e que corresponde à perceção efetiva que se tem no local. 
 
Importa também referir, neste âmbito, que a bibliografia da especialidade 

identifica que a 
nitidez de leitura dos elementos que integram a paisagem se vai esbatendo à medida 
que aumente a distância a que se encontra o observador, nomeadamente: 
 

- Até 500 metros: ocorre uma boa qualidade da perceção visual; 

- Entre 500 e 2000 metros, ocorrem zonas de média qualidade da perceção 
visual; 

- Distâncias superiores a 2000 metros, é já notória a reduzida qualidade da 
perceção visual. 

Como se constata da análise faz figuras anteriores as bacias visuais associadas aos 
diferentes elementos de projeto, desenvolvem-se sobretudo para nascente, incidindo nas 
áreas de menor altitude, mas que no caso dos pórticos e dos edifícios da subestação, 
bem como dos apoios das novas linhas e, face à sua maior altura, se estendem de um 
modo geral a toda a área de estudo considerada. 
 
Seguidamente é feita a sua análise em termos de impactes na Qualidade Visual da 
paisagem e em termos da sua Sensibilidade Visual. 
 
 

a) Impactes na Qualidade Visual da Paisagem  
 
Com base nas bacias visuais simuladas apresentam-se seguidamente os impactes 
visuais das diferentes componentes do projeto sobre as áreas com diferentes graus de 
qualidade visual. 
 
Subestação 
 

Quadro V. 60 – Impactes Visuais da Subestação sobre as áreas de diferente Qualidade 
Visual 

Componente do Projeto da 
Subestação 

Interferência Visual do Projeto na Qualidade Visual da 
Paisagem 

Q. V. Baixa Q. V. Média Q. V. Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro de 1ª Fase 194,72 10,92 1153,64 64,70 434,67 24,38 

Estaleiro de 2ª Fase  191,06 10,83 1123,87 63,73 448,66 25,44 

Acesso 171,17 11,02 979,22 63,07 402,30 25,91 

Edifícios 308,93 14,92 1325,81 64,03 435,72 21,04 

Pórticos 450,90 17,22 1714,57 65,47 453,53 17,32 

          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 
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Em termos gerais, e da análise do quadro, verifica-se que os impactes visuais da 
subestação inserem-se maioritariamente em áreas com qualidade visual mediana, 
correspondendo a mais de 60% da área total da bacial visual gerada pelos diferentes 
elementos do projeto da subestação. 
 
As áreas de qualidade visual elevada interferidas pelas diferentes componentes de 
projeto são em termos absolutos próximas, sendo que as diferenças percentuais são 
devidas à representação que essas áreas de qualidade visual elevada têm na área total 
da bacia visual. As áreas de maior qualidade visual interferidas variam entre 17% do total 
da bacia visual, no caso dos pórticos e 26% no caso do acesso. 
 
As áreas de qualidade visual mais elevada interferidas correspondem no essencial às 
que se localizam na baixa aluvionar a nascente do local do projeto. Todavia é de realçar 
que face à presença de vegetação densa a nascente da área da subestação (área 
florestal), esta área de qualidade visual elevada, que se situa no extremo nascente da 
área de estudo, provavelmente não virá a ser visualizada. Somente no caso dos pórticos, 
tal situação será possível dada a altura dos mesmos. 
 
Como conclusão, constata-se assim, que as áreas com maior afetação visual, 
correspondem a zonas com média qualidade visual, sendo que as áreas de qualidade 
visual mais elevadas são interferidas por qualquer uma das componentes do projeto, de 
forma muito idêntica. 
 
 
Linhas 
 

Quadro V. 61 – Impactes Visuais das novas Linhas sobre as áreas de diferente Qualidade 
Visual 

Componente do Projeto 
das Linhas 

Interferência Visual do Projeto na Qualidade Visual da 
Paisagem 

Q. V. Baixa Q. V. Média Q. V. Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Linha Alcochete – Fanhões 
(apoios) 

454,33 12,82 2524,05 71,21 565,89 15,97 

Linha Alcochete – Palmela 
(apoios)  

574,58 14,46 2852,55 71,78 546,91 13,76 

          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 
Relativamente às duas novas linhas constata-se à mesma situação retratada para a 
subestação, ou seja, os impactes visuais sobre a qualidade visual da paisagem, inserem-
se maioritariamente em áreas com qualidade visual média, correspondendo a mais de 
70% da área total da bacial visual gerada pelo projeto. 
 
As áreas de qualidade visual elevada interferidas têm valores absolutos próximos para 
ambas as linhas e ligeiramente inferiores no caso da Linha Alcochete – Palmela, sendo 
os valores percentuais de 14% para esta linha e de 16% para a Linha Alcochete – 
Fanhões. 
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b) Impactes na Capacidade de Absorção Visual 

 
Subestação 
 

Quadro V. 62 – Impactes Visuais da Subestação sobre as Áreas de Capacidade de Absorção 
Visual  

Componente do Projeto da 
Subestação 

Interferência Visual com Áreas de Capacidade de Absorção 
Visual  

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro de 1ª Fase 
(terraplanagens)  

685,05 38,42 1097,95 61,58 0,03 0,00 

Estaleiro de 2ª Fase  678,82 38,49 1084,73 61,51 0,03 0,00 

Acesso 655,99 42,25 896,63 57,75 0,06 0,00 

Edifícios  719,43 34,75 1350,96 65,25 0,07 0,00 

Pórticos 729,58 27,86 1889,23 72,14 0,18 0,01 

          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 
 
Verifica-se também, tal como sucede com a qualidade visual, que as áreas de maior 
afetação (valores entre os 58% (acesso) e os 72% (pórticos)), correspondem a zonas 
com média capacidade de absorção visual, sendo estas sobretudo interferidas pelos 
elementos permanentes do projeto, como os edifícios e pórticos da subestação. 
 
As áreas de capacidade de absorção visual baixa variam entre 28% e 42% do total da 
bacia, apresentando maior expressão no caso do acesso. As áreas de absorção visual 
elevada não têm praticamente expressão na bacia visual associada aos diferentes 
elementos de projeto. 
 
 
Linhas 
 

Quadro V. 63 – Impactes Visuais das novas Linhas sobre as Áreas de Capacidade de 
Absorção Visual  

Componente do Projeto 
das Linhas 

Interferência Visual com Áreas de Capacidade de Absorção 
Visual  

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Linha Alcochete – Fanhões  729,85 20,59 2673,58 75,43 140,84 3,97 

Linha Alcochete – Palmela   730,24 18,38 3142,43 79,07 101,35 2,55 

          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 
A mesma análise se passa em relação às linhas em que as áreas de maior afetação 
correspondem a zonas com média capacidade de absorção visual (75 a 79%). As áreas 
de absorção visual elevada não têm também praticamente expressão no conjunto da 
bacia visual (menos de 4%). As áreas de capacidade de absorção visual baixa 
representam entre 18 e 21%. 
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c) Impactes na Sensibilidade Visual da Paisagem 
 
Subestação 
 

Quadro V. 64 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Sensibilidade Visual – Subestação 

Componente do Projeto da 
Subestação 

Interferência Visual com Áreas de Sensibilidade Visual  

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Estaleiro de 1ª Fase 
(fase de terraplanagens)  

96,18 5,39 711,11 39,88 975,75 54,72 

Estaleiro de 2ª Fase  92,67 5,25 687,15 38,96 983,76 55,78 

Acesso 78,50 5,06 551,60 35,53 922,59 59,42 

Edifícios  210,02 10,14 852,37 41,17 1008,07 48,69 

Pórticos 351,90 13,44 1231,77 47,03 1035,33 39,53 

          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 
 
A sensibilidade da paisagem resulta da análise integrada da sua qualidade e capacidade 
de absorção visual.  
 
Assim, da análise do Quadro V. 64 verifica-se que os estaleiros, em cerca de 55% da 
bacia visual, áreas de sensibilidade visual elevada. No caso do acesso as áreas de 
sensibilidade visual elevada da sua bacia visual representam cerca de 59%; os edifícios 
da subestação atingem 49% de áreas com sensibilidade elevada e os pórticos 40%. 
 
No caso dos pórticos, com uma maior bacia visual associada, existe contudo uma maior 
interferência com áreas de média sensibilidade visual (47%), seguindo-se as áreas de 
sensibilidade elevada (40%) e por fim baixa sensibilidade (13%). 
 
 
 
Linhas 
 

Quadro V. 65 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Sensibilidade Visual – Linhas 

Componente do Projeto 
das Linhas 

Interferência Visual com Áreas de Sensibilidade Visual  

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Linha Alcochete – Fanhões  498,20 14,06 1898,76 53,57 1147,34 32,37 

Linha Alcochete – Palmela   581,78 14,64 2264,77 56,99 1127,61 28,37 

          (1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 
 
Da análise do Quadro V. 65 verifica-se que as linhas afetarão sobretudo áreas de 
sensibilidade visual média (entre 54 e 57% da bacia visual). Contudo, as áreas de 
sensibilidade elevada têm também uma afetação com expressão (entre 28 e 32%).  
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10.3 Fase de Construção 

É nesta fase que serão implementadas grande parte das ações de carácter definitivo, 
transmissíveis à fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à 
paisagem. Os impactes na fase de construção resultam fundamentalmente da: 
 

• Instalação dos estaleiros – devido a alterações na morfologia do terreno, à 
destruição do coberto vegetal existente bem como à introdução de elementos 
exógenos à paisagem, isto é, a própria presença da estrutura edificada para 
albergar os estaleiros, que funcionarão como uma intrusão visual. 

O estaleiro da 1ª fase da subestação localizar-se-á fora da área da plataforma 
e terá uma área de 2 100 m2

. O segundo estaleiro será um estaleiro de frente 
de obra, localizando-se dentro da área da plataforma. Atendendo à ocupação 
do solo na envolvente, em grande parte agrícola e florestal, permite que o 
mesmo não seja visível a partir dos principais observadores localizados na 
área em estudo. 

Desta forma, os impactes visuais associados à implantação dos estaleiros de 
obra estão minimizados. 

No final da obra deverá proceder-se à desativação das áreas afetas aos 
estaleiros, com remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais entre outros, procedendo à limpeza destes locais, no 
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos 
trabalhos. 

 
• Desmatação a executar na zona de implantação da subestação e do seu 

acesso, zonas dos novos apoios das linhas e respetivos acessos, para a 
circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra. A localização da subestação 
e respetivo acesso teve em conta a minimização da afetação de elementos 
vegetais, ficando inserida, na sua totalidade, em área de matos. Os apoios das 
linhas foram também estudados para a não afetação de elementos arbóreos e 
para não afetação dos terrenos agrícolas, colocando-se nas suas extremas. 
Assim o impacte resultante não é significativo. 

 
• Da modificação local da morfologia do terreno em virtude das movimentações 

de terras para a criação da plataforma da subestação e respetivo acesso. Este 
é um impacte negativo pouco significativo, pois a área de implantação é muito 
aplanada pelo que as modificações não serão muito significativas, constituído o 
aterro da plataforma da subestação um aumento de cota entre 0,6 e 1,7 m e 
no caso do acesso de 1 m. 

 
• Das transformações das características visuais do local diretamente afetado 

pela obra, consequência de alterações na utilização e função do espaço e 
onde se inclui também a desmontagem do troço da Linha Palmela – Fanhões 
entre os apoios 36 e 40, o que implica uma desorganização espacial e 
funcional temporária da paisagem para retiradas dos apoios e dos cabos, mas 
que posteriormente se traduz numa não interferência na paisagem. 
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Contudo, algumas destas ações são de carácter temporário, como é o caso dos 
estaleiros e movimentação de máquinas, veículos e pessoas com caráter de grande 
intensidade no espaço e no tempo. Também a desativação do troço da Linha Palmela – 
Fanhões se inclui nestas atividades temporárias, embora de uma forma muito mais 
efémera, uma vez que corresponde somente à execução dos trabalhos de desmontagem 
de 3 poios e cabos associados. 
 
Como ações de construção suscetíveis de induzir a desorganização funcional da 
paisagem envolvente à área diretamente intervencionada, são ainda de referir a 
circulação de veículos pesados no local e nas vias de acesso ao mesmo, sendo todas 
estas ações responsáveis por alterações qualitativas e estruturais da paisagem. 
 
Conforme se apresentou no ponto 10.2 (Quadro V. 60) o impacte dos estaleiros e das 
ações de construção sobre áreas de qualidade visual elevada, corresponde: 
 

• Estaleiro 1ª fase – 434,67 ha (24,38% da área total da bacia visual); 

• Estaleiro 2ª fase – 448,66 ha (25,44% da área total da bacia visual). 

 
Relativamente ao impacte visual dos estaleiros sobre áreas de sensibilidade visual 
elevada é, conforme expresso no ponto 10.2 (Quadro V. 64), a seguinte: 
 

• Estaleiro 1ª fase – 975,75 ha (54,72% da área total da bacia visual); 

• Estaleiro 2ª fase – 983,76 ha (55,78% da área total da bacia visual). 

 
 
As alterações qualitativas da paisagem estão essencialmente relacionadas com o 
impacte visual que determinada área possui. 
 
Assim, as bacias visuais das ações desta fase e considerando as FIG. V. 1 e FIG. V. 2 
relativas ao Estaleiro da 1ª Fase e Estaleiro da 2ª Fase, respetivamente, mostram que a 
sua incidência se faz sobre as mesmas zonas e recetores identificados.  
 
Tal como referido na situação de referência, a análise da paisagem está dependente da 
avaliação do intérprete, logo a magnitude e a significância destes impactes estão 
diretamente relacionadas com o senso comum de quem a analisa, bem como da sua 
sensibilidade, sendo pois um processo valorativo. Assim tendo em conta a percentagem 
das áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual afetadas, relativamente à 
totalidade da bacia visual e o carácter temporário das ações bem como o numero 
reduzidos de recetores permanentes, considera-se que ambos os estaleiros têm uma 
magnitude de impacte moderada. 
 
De facto, as visibilidades efetivas da envolvente para a zona do projeto a partir dos 
recetores permanentes mais próximos (e com maior potencial de perceção) serão 
reduzidas devido ao seu escasso número e à envolvente norte e nascente da subestação 
ser arborizada. Apenas os recetores temporários, que circulam na A12 a uma cota mais 
alta, poderão ter maior avistamento da zona de construção e os da EN4, da zona de 
construção das linhas, sendo contudo o tempo de visualização curto e temporário e 
portanto sem grande significado. 
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Importa também referir que a zona da subestação e envolvente próxima é toda ela uma 
zona já muito alterada, conferindo assim as obras a este local, alterações qualitativas 
negativas mas não significativas.  
 
As alterações estruturais da paisagem estão relacionadas com o efeito de intrusão visual, 
ou seja, a afetação estrutural/espacial resultante de uma nova estrutura ou elemento 
numa paisagem. Este efeito de intrusão visual está diretamente relacionado com a 
capacidade de absorção visual de cada uma das bacias visuais que compõem a área em 
estudo, bem como a sua imediata envolvente.  
 
As bacias visuais dos estaleiros inserem-se maioritariamente em áreas de capacidade de 
absorção visual média, sendo os impactes não significativos também pelo seu carácter 
temporário. 
 
Em síntese a fase de construção da subestação será responsável pela origem de 
diversas situações de desorganização visual da área de intervenção do projeto, devidas 
às operações de terraplenagem, com escavações, faixas de solos nus, depósitos de 
materiais e instalação de estaleiros e movimentação de pessoas e veículos. 
 
Embora estas situações não tenham um carácter fixo, mudando dentro desta área em 
função da progressão dos trabalhos, será sempre um período, relativamente alargado, 
de perturbação e desqualificação (cerca de 1 ano) visual, podendo considerar-se que 
haverá impactes de magnitude moderada, reversíveis, confinados e temporários. O 
impacte associado à desmatação na zona para implantação da subestação e acesso 
para os apoios das novas linhas é contudo permanente. 
 
Estes impactes consideram-se não significativos, quer pelas características 
enunciadas, quer pela pouca presença de observadores, sobretudo permanentes na 
envolvente direta, bem como, pelas bacias visuais associadas e interferência efetiva com 
áreas de qualidade visual elevada e respetiva capacidade de absorção visual. 
 
Os observadores permanentes, em maior número, estão localizados sobretudo a norte 
da área de intervenção, para lá da Vala do Passil, tendo de permeio uma zona florestal 
associada a esta ribeira, que impede qualquer visualização para a área de projeto. As 
áreas de maior sensibilidade interferidas localizam-se para nascente, cujo uso é agrícola 
e florestal e praticamente sem qualquer recetor permanente (o mais próximo está 
localizado a sul, Quinta do Passil).  
 
O Pinhal dos Catalares, mancha florestal a nascente e norte da subestação funcionará 
como uma barreira visual efetiva à sua visualização para as áreas mais distintas que não 
a envolvente direta e onde apenas se identifica, assim, o recetor permanente localizado a 
cerca de 306 m a sul. Os observadores temporários são sobretudo os utilizadores da 
A12, que ocorre a poente do projeto e da EN4, a norte (mais para a área de construção 
das linhas). 
 
No Quadro V. 66 apresenta-se a classificação dos impactes. Em termos globais, os 
impactes visuais do conjunto da obra durante a fase de construção poder-se-á classificar 
de negativos, diretos e não significativos. 
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Quadro V. 66 – Classificação de Impactes para o Descritor Paisagem na Fase de Construção – Subestação  

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Desmatação na zona 
de implantação da 
subestação e acesso 
seguida das ações de 
construção, com 
alteração da leitura 
visual da paisagem 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Desmatação na zona 
de implantação do 
estaleiro 1ª fase com 
alteração da leitura 
visual de paisagem 

Certo 
(3) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(11) 

Funcionamento dos 
estaleiros. 
Circulação de 
maquinaria pesada e 
deposição de materiais 
de construção e 
aumento de ruído e 
poeiras, implicando 
uma desorganização 
espacial e funcional da 
paisagem.  

Certo 
(3) 

Temporário 
(1) 

Diàrio 
(3) 

Reversível 
(1) 

Moderada 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 67 – Classificação de Impactes para o Descritor Paisagem na Fase de Construção das novas Linhas e Desativação do troço Palmela - 
Fanhões 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Desmatação na zona 
de implantação dos 7 
apoios da Linha 
Alcochete – Fanhões e 
dos 8 apoios da Linha 
Alcochete – Palmela, 
seguida das ações de 
construção dos apoios 
e montagem dos cabos 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Ocasional 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Circulação de 
maquinaria pesada e 
aumento de ruído e 
poeiras, implicando 
uma desorganização 
espacial e funcional da 
paisagem 

Certo 
(3) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Moderada 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(13) 

Desmontagem dos 3 
apoios da linha Palmela 
– Fanhões  

Certo 
(3) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Moderada 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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10.4 Fase de Exploração 

É durante a fase de exploração que se dará o processo de adaptação da paisagem à 
nova realidade, resultante da introdução de novos elementos construídos, 
nomeadamente da subestação e da presença de duas novas linhas. Face à tipologia do 
relevo e às características da infraestrutura em questão, é expectável que as estruturas 
metálicas dos pórticos da subestação e dada a altura de 28 m, bem como os apoios das 
novas linhas (entre 47 m e 66 m) sejam visualizadas a partir de uma distância 
considerável, conforme se determinou na FIG. V. 5 a V.8 relativa à bacia visual destas 
estruturas. 
 
 
 
10.4.1 Subestação  

Conforme se apresentou no ponto 10.2 (Quadro V. 60) o impacte das estruturas 
permanentes da subestação sobre áreas de qualidade visual elevada, corresponde: 
 

• Acesso – 402,30 ha (25,91% da área total da bacia visual); 

• Edifícios – 435,72 ha (21,04% da área total da bacia visual); 

• Pórticos – 453,53 ha (17,32% da área total da bacia visual). 

 
 
Conforme se apresentou no ponto 10.2 (Quadro V. 64) o impacte das estruturas 
permanentes da subestação sobre áreas de sensibilidade visual elevada, corresponde: 
 

• Acesso – 922,59 ha (59,42% da área total da bacia visual); 

• Edifícios – 1008,07 ha (48,69% da área total da bacia visual); 

• Pórticos – 1035,33 ha (39,53% da área total da bacia visual). 

 
Relativamente às estruturas permanentes da subestação verifica-se uma grande 
incidência sobre áreas de sensibilidade elevada que tem que ser contudo relativizadas 
face à ocupação do solo e ao carácter temporário ou permanente dos observadores. 
 
Relativamente à estrutura permanente da plataforma da subestação e respetivos 
edifícios, sendo a sua cota mais baixa, de cerca de 8 m de altura máxima, e à envolvente 
florestal a norte e nascente, e ao aterro da A12 a poente, dificilmente estas estruturas 
serão avistadas a não ser da envolvente direta. Todavia, e mesmo que nesta análise de 
visibilidades, se considere que as estruturas são visíveis até ao limite da área de estudo 
e, em especial nas áreas de maior sensibilidade visual, a nascente, o que se verifica é 
que se trata também de uma área com muito poucos recetores permanentes dado o seu 
uso agrícola e florestal. 
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De modo a minimizar a visibilidade da subestação e consequentemente o impacte na 
paisagem resultante da sua presença, é de referir que foi elaborado um Projeto de 
Integração Paisagística (PIP), de modo a integrar da melhor forma a subestação na zona 
onde se insere. De facto, considerando que a cota definida para implantação da 
plataforma da subestação não implica uma alteração significativa da morfologia atual do 
terreno, admite-se que, através de cortinas arbóreas, se conseguirá atenuar 
significativamente o efeito de intrusão visual dos edifícios afetos à subestação, assim 
como da generalidade dos equipamentos de menor altura e que tem um impacte mais 
importante na envolvente direta. 
 
Avaliando agora os impactes da subestação nos principais recetores considerados, como 
potencialmente sensíveis às alterações paisagísticas resultantes do projeto, tem-se que 
os mesmos podem ser diferenciados em dois tipos: os potenciais observadores que se 
deslocam na A12 e na EN118 (afetados temporariamente) e os moradores em quintas na 
proximidade (afetados permanentemente). 
 
A plataforma da A12 situa-se alguns metros acima da cota do terreno envolvente, pelo 
que a própria via constitui por si só uma barreira totalmente opaca que impede a 
visualização da subestação a partir de áreas localizadas a poente da A12. Por outro lado, 
pelo facto de estar implantada a uma cota superior à da plataforma da subestação, os 
observadores que se deslocam na A12 estarão numa situação “privilegiada” para se 
aperceber da presença dos diferentes elementos desta infraestrutura. 
 
Relativamente à EN118, implantada a uma cota ligeiramente inferior à da plataforma da 
subestação, ou seja, à cota do terreno atual, considera-se que o impacte visual gerado 
pelo projeto será menos problemático e de mais fácil minimização. 
 
A presença de uma mata densa de sobreiros nas margens da ribeira do Passil constitui 
uma excelente barreira visual, que impede a visualização da subestação (exceto as 
estruturas metálicas dos pórticos) a partir de habitações dispersas, localizadas a norte da 
linha de água e da EN118. 
 
Assim, apenas se consideraram dois locais com observadores fixos que têm, atualmente, 
relacionamento visual direto com a zona da plataforma da subestação, mais 
concretamente uma quinta localizada a nordeste da área de intervenção. Esta  
quinta encontra-se a cotas inferiores, pelo que o enquadramento paisagístico da 
subestação face a este recetor foi de fácil resolução. A outra quinta localiza-se a sul da 
subestação. 
 
No PIP, cujos desenhos se apresentam no Anexo 1.1.1, optou-se assim pelo 
reaproveitamento do material proveniente das escavações para criação de elevações dos 
lados poente, norte e sul da subestação, pois será a partir destes quadrantes que a 
infraestrutura poderá ser visualizada por maior número de potenciais observadores. As 
elevações atingirão a cota aproximada de 17,50, ou seja, 1,00 m acima da cota da 
plataforma da subestação. Serão também criadas plataformas aplanadas no topo 
(embora com pendentes mínimas para garantir a boa drenagem superficial), envolvendo 
a plataforma da subestação, onde serão plantadas cortinas de vegetação arbórea. 
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As elevações propostas foram modeladas de modo a apresentar taludes pouco 
inclinados, com pendentes variáveis para terem um aspeto menos rígido, mas que nunca 
ultrapassarão a inclinação máxima de 1(V):5(H), garantindo-se assim a sua fácil 
estabilização. A modelação teve também em consideração os sentidos da drenagem 
natural existente e a drenagem superficial projetada para a plataforma da subestação. 
 
Sobre as zonas de aterro correspondentes aos taludes de maior inclinação será 
espalhada uma camada de terra vegetal, de modo a permitir o revestimento destas 
superfícies com vegetação de porte arbustivo. 
 
Durante a fase de obra, em função da quantidade de material efetivamente disponível 
para a constituição das elevações, a modelação poderá ser ajustada de modo a 
minimizar os volumes de empréstimo ou a remover para vazadouro. Assim, as cotas das 
zonas de aterro compreendidas entre o topo das elevações e a plataforma da 
subestação poderão ser elevadas ou rebaixadas, consoante as necessidades. De 
qualquer modo, destes ajustamentos nunca poderão resultar taludes de pendente 
superior a 1:5. 
 
A vegetação proposta corresponde ao coberto vegetal caraterístico da região, tendo-se 
selecionado plantas bem adaptadas às condições edafoclimáticas existentes, que 
respeitam a sensibilidade ecológica do local e exigirão muito pouca manutenção após a 
fase de instalação. São propostas as seguintes tipologias e respetivos métodos de 
instalação: 
 
 

 Plantação de árvores (exclusivamente espécies autóctones): 

• Constituição de cortinas arbóreas, constituídas por carvalhos-cerquinhos, 
pontuadas com alguns zambujeiros, no cimo das elevações anteriormente 
descritas; 

• Constituição de uma segunda cortina arbórea, com as mesmas espécies 
vegetais, na base da elevação do lado poente da subestação, contribuindo para 
um aspeto mais “naturalizado” do aterro, quando visualizado a partir da A12 ou da 
EN118; 

• Criação de alinhamentos de oliveiras ao longo do acesso viário à subestação; 

• Constituição de maciços densos de pinheiros-mansos na generalidade dos 
terrenos da propriedade da REN; 

 
 
 

 Hidrossementeiras: 

• Revestimento da generalidade do terreno propriedade da REN com prado de 
sequeiro (espécies de porte herbáceo); 

• Revestimento das zonas de aterro correspondentes aos taludes de maior 
inclinação (ou seja, nos locais onde ficará espalhada 
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Através do recurso à hidrossementeira cria-se assim uma homogeneidade em toda a 
área de intervenção, além de permitir uma mais rápida e eficaz recolonização vegetal, 
diminuindo o potencial de erosão quer dos taludes, quer do restante solo. O estrato 
herbáceo, constituído por espécies pioneiras de origem autóctone ou naturalizadas, tem 
um papel crucial na estabilização dos taludes, dado que são as primeiras a fixar o 
terreno, protegendo-o rapidamente contra os efeitos de erosão e criando condições 
favoráveis ao aparecimento de espécies espontâneas que as substituirão. A cobertura 
dos taludes com a decapagem da terra viva do local funcionará como uma segunda 
sementeira, pois a terra contém as sementes das plantas atualmente presentes, 
garantindo a diversidade e a velocidade de proliferação das espécies existentes. 
 
Da análise efetuada, conclui-se assim que durante a fase de exploração os impactes 
podem ser classificados de negativos, permanentes e de magnitude reduzida a 
moderada (caso do impacte visual dos pórticos que constituem elementos de projeto de 
difícil minimização pela altura e o seu avistamento), e globalmente não significativos 
para o acesso e edifícios da subestação e significativo para os pórticos (Quadro V. 68).  
 
Embora a concretização do PIP se prolongue bastante no tempo, tendo continuidade já 
na fase de funcionamento da subestação, pode considerar-se avaliar-se os seus 
impactes como de sinal positivo, confinados à instalação e envolvente imediata e de 
magnitude moderada, considerando-se ainda assim como não significativos, aquando 
da conclusão plena desta intervenção (Quadro V. 68). 
 
Relativamente ao efeito de intrusão visual, diretamente relacionado com a capacidade de 
absorção visual em cada uma das bacias visuais, verifica-se que estas têm uma 
capacidade de absorção visual média, sendo os impactes não significativos. 
 
 
 
 
10.4.2 Linhas 

As duas novas linhas, Alcochete – Fanhões e Alcochete – Palmela, um pouco mais a Sul 
da primeira, têm associada a presença de 7 e 8 apoios cada e respetivos cabos 
condutores. A sua extensão é reduzida, rondando os 2 km, sendo a zona de incidência 
localizada ao trecho entre a futura Subestação e a Linha Palmela – Fanhões, existente, 
abrangendo uma área de uso essencialmente agrícola, com poucos observadores 
permanentes na sua envolvente. 
 
Conforme se apresentou no ponto 10.2 (Quadro V. 61) o impacte visual das linhas sobre 
áreas de qualidade visual elevada é a seguinte: 
 

• Linha Alcochete – Fanhões – 565,89 ha (15,97% da área total da bacia visual); 
• Linha Alcochete – Palmela – 546,91 ha (13,76% da área total da bacia visual); 
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Verifica-se assim que em termos relativos e face à totalidade da bacia visual de cada 
linha, os valores de afetação de zonas de qualidade visual mais elevada são 
semelhantes e com pouca expressão no conjunto da bacia. 
 
No referente ao impacte visual das linhas sobre áreas de sensibilidade visual elevada é, 
conforme expresso no ponto 10.2 (Quadro V. 65), a seguinte: 
 

• Linha Alcochete – Fanhões – 1147,34 ha (32,37% da área total da bacia visual); 
• Linha Alcochete – Palmela – 1127,61 ha (28,37% da área total da bacia visual); 

 
 
Verifica-se de igual modo que em termos relativos e face à totalidade da bacia visual de 
cada linha, os valores de afetação de zonas de sensibilidade visual mais elevada são 
semelhantes, com expressão moderada no conjunto da bacia. 
 
O impacte que se gerará pela presença destas novas linhas, associadas à futura 
subestação, afeta assim de forma moderada áreas de qualidade e sensibilidade visual 
elevada, que se caracterizam contudo por fraca densidade populacional e assim de 
potenciais recetores permanentes. 
 
A alteração agora introduzida na paisagem não trará modificações muito significativas à 
zona, uma vez que nela ocorre já um conjunto de outras linhas elétricas e a par desta 
situação há que realçar a desativação de uma extensão de cerca de 1,5 km da Linha 
Palmela – Fanhões, decorrente da criação destas duas novas linhas de 1, 4 km e 1,2 km 
de extensão, correspondentes à abertura total dessa linha existente para a futura 
subestação de Alcochete. 
 
Relativamente ao efeito de intrusão visual, diretamente relacionado com a capacidade de 
absorção visual em cada uma das bacias visuais, verifica-se que estas têm uma 
capacidade de absorção visual média. 
 
Face ao exposto, e da análise do Quadro V. 69 conclui-se que os impactes na paisagem 
durante a fase de exploração das novas são negativos, diretos e significativos. 
 
A recuperação que ocorrerá da zona anteriormente afeta ao troço da Linha Palmela – 
Fanhões entre os apoios 36 e 40 (1,5 km), revela-se como tendo um impacte positivo 
significativo, contribuindo para atenuar o efeito da presença das duas novas linhas. 
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10.4.3 Impactes Cumulativos 

Na figura seguinte (FIG. V. 8), apresenta-se a carta de impactes cumulativos da 
paisagem que foi elaborada, contemplando as principais áreas industriais existentes na 
área do projeto bem como, os pórticos da subestação e as linhas elétricas existentes e a 
construir, com os postes que lhe estão associados. Está prevista a construção da Linha 
LACT-FN e da linha LACT-PM, e linhas de ligação sendo estas duas linhas projetos do 
presente projeto para a necessária ligação à Rede Nacional de Transportes através da 
abertura da atual linha Palmela / Fanhões para a futura Subestação de Alcochete, com 
desativação do troço da linha compreendida entre as duas futuras derivações.  
 
A Subestação de Alcochete e linhas de ligação terão efeitos cumulativos sobre a 
qualidade visual e as características paisagísticas deste território, a que se junta o 
desenvolvimento previsto da rede viária nesta zona, a construção da A33, e com a 
provável consolidação dos núcleos de vocação industrial existentes na sua envolvente. 
 
Esta área de novos e potenciais projetos está contudo localizada na área contígua à A12 
e às linhas elétricas já existentes, marcando / acentuando uma zona de charneira entre 
as áreas mais urbanizadas / ocupadas a oeste e as áreas agrícolas / florestais / naturais 
a este. 
 
 
 
 
10.5 Fase de Desativação 

No caso de uma muito pouco provável desativação / desmontagem da subestação e 
linhas associadas, o tipo de operações será semelhante ao referido para a fase de 
construção, já que será necessária a instalação de estaleiro de obra, a que acresce o 
desmonte das estruturas (procedimento inverso ao da construção das mesmas), pelo 
que os impactes negativos seriam semelhantes. 
 
Deste modo, os impactes em termos gerais são considerados negativos, diretos e não 
significativos (Quadro V. 70). 
 
Posteriormente a recuperação que ocorrerá na zona anteriormente afeta ao projeto, 
revela-se como tendo um impacte positivo e não significativo a significativo 
consoante o anterior impacte da presença dos diferentes elementos do projeto e da 
qualidade e sensibilidade visual da zona, contribuindo globalmente para a melhoria da 
qualidade visual da paisagem (Quadro V. 70). 
 
 
 
 
10.6 Alternativa Zero 

Com a adoção da Alternativa Zero manter-se-ão as características da paisagem 
atualmente existentes. 
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Quadro V. 68 – Classificação de Impactes para o descritor Paisagem na Fase de Exploração – Subestação  

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Introdução de novos 
elementos construídos 
(plataforma, edifícios e 
equipamentos da 
subestação e acesso à 
EN118) 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
/Moderada 

(1/3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS (15) /  
- S (17) 

Recuperação e 
integração paisagística 
da área envolvente à 
subestação  

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Reversível 
(1) 

Moderada 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(+) NS 
(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 69 – Classificação de Impactes para o descritor Paisagem na Fase de Exploração das novas Linhas  

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Presença de novos 
elementos construídos 
(apoios e cabos aéreos) 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Moderada 
(3) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Não minimizável 
nem 

compensável 
(3) 

(-) S 
(22) 

Recuperação da área 
anteriormente afeta ao 
troço desativado da 
Linha Palmela - 
Fanhões 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Moderada 
(3) 

Moderado 
(3) 

Confinado mas 
localizado 

(2) 

Minimizável 
(1) 

(+) S 
(20) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 70 – Classificação de Impactes para o descritor Paisagem na Fase de Desativação – Subestação e Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Desmonte de 
estruturas, circulação 
de maquinaria pesada e 
deposição de materiais 
de construção e 
aumento de ruído e 
poeiras, implicando 
uma desorganização 
espacial e funcional da 
paisagem 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(10) 

Recuperação da área 
anteriormente afeta ao 
projeto e melhoria da 
qualidade visual 

Provável 
(2) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
/Moderada 

(1/3) 

Reduzida 
/Moderada 

(1/3) 

Não confinado 
mas localizado 

(2) 

Minimizável 
(1) 

(+) NS (15) /  
(+) S (20) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 
 



Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal à escala
1:25.000: 432-Montijo, Raster M888, 5 edição de 2009; 433-Faias
(Montijo), Raster M888, 3 edição de 2007, 443-Moita, Raster M888 5
edição de 2009. Referência NE_575/2015.
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11. SOCIOECONOMIA 

11.1 Metodologia 

Neste ponto far-se-á a identificação e avaliação dos impactes socioeconómicos gerados 
pela Subestação de Alcochete e linhas associadas, nas fases de construção, exploração 
e desativação.  
 
Para avaliação dos impactes na fase de construção apresenta-se um enquadramento 
geral dos aspetos relativos à construção da subestação e linhas associadas com 
interesse para a análise socioeconómica, seguida da avaliação dos impactes ao nível da 
demografia, emprego, atividades económicas e qualidade de vida das populações locais. 
 
No que respeita à fase de exploração, os impactes socioeconómicos gerados pelo 
projeto serão identificados e avaliados globalmente face às características e âmbito 
regional e local do projeto. 
 
Os impactes na fase de desativação da subestação e linhas associadas serão 
identificados e avaliados segundo a metodologia adotada para a fase de construção. 
 
Será igualmente avaliada a Alternativa Zero. 
 
 
 
11.2 Fase de Construção 

11.2.1 Construção da Subestação e novas Linhas 

A construção da subestação em estudo e linhas associadas, para a respetiva ligação à 
Rede Nacional de Transporte, implica várias fases de trabalho, entre elas a instalação 
dos estaleiros, operações de desmatação e escavação e preparação do terreno para a 
implantação das plataformas da subestação e respetivo acesso e abertura de eventuais 
acessos para os apoios, seguido das atividades de construção das infraestruturas da 
subestação e montagem de apoios e linha. Compreendem ainda a desmontagem dos 
apoios do troço da Linha Palmela – Fanhões (P36 a P40). A todas estas ações está 
também associado o transporte dos materiais de construção e dos diferentes 
componentes da subestação e linhas. 
 
Todas estas operações exigirão mão-de-obra, podendo esta ser composta por locais ou 
não. Para além desta força de trabalho, será empregue no projeto outra mão-de-obra, 
nomeadamente em: 
 

• Tarefas de projeto e gestão da obra, de construção de equipamentos, no 
fornecimento de equipamentos e serviços vários, etc. Esta mão-de-obra será 
empregue diretamente no projeto mas exercerá a sua atividade fora da sua área 
de influência imediata; 

 
• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza, 

serralharia, carpintaria, manutenção e reparação automóvel, etc., é uma mão-de-
obra envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja atividade se situa em geral 
na área de influência próxima do projeto. 
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As atividades e a mão-de-obra atrás enumeradas terão impactes socioeconómicos, os 
quais se descrevem em seguida. 
 
 

 Demografia 
 
O principal impacte desta obra ao nível da demografia será um aumento da população 
presente na área de intervenção, correspondente à mão de obra a afetar aos trabalhos 
de construção, que poderá rondar a meia centena para a subestação e um valor mais 
reduzido para as linhas. A previsão é que os trabalhadores permaneçam na zona apenas 
durante o horário de trabalho, uma vez que com a localização da obra na região de 
Lisboa é muito provável que sejam residentes nesta mesma região e se desloquem a 
casa diariamente. Não se espera haver, portanto, aumento populacional temporário da 
população na zona, sendo os impactes inexistentes. 
 
 
 

 Emprego 
 
A contratação da mão-de-obra, a qual será da responsabilidade do construtor, constitui 
um impacte positivo e com algum significado, uma vez que numa obra deste tipo poderá 
ser necessário envolver cerca de uma centena de trabalhadores, alguns deles 
especializados para a instalação dos apoios e colocação dos cabos. 
 
Também o aumento da procura de serviços, na zona, pode contribuir para criar um ou 
outro posto de trabalho, ainda que temporário, nas empresas da região, nomeadamente 
nas ligadas ao sector da restauração. 
 
Assim, o impacte deste projeto no emprego é positivo, direto e não significativo pelos 
valores absolutos envolvidos e a tipologia de região. 
 
 
 

 Atividades Económicas 
 
Prevê-se que a execução desta obra possa ter alguma influência positiva ao nível da 
dinamização das atividades económicas na envolvente, o que se fica a dever ao aumento 
da procura de produtos e serviços gerados pelos trabalhadores da obra.  
 
A par disto, alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios devido à 
procura gerada pela obra, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e 
reparação automóvel, venda de combustível, etc.  
 
Este incremento na atividade económica representa um impacte positivo, direto embora 
não significativo. 
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 Qualidade de Vida 
 
Para além da perturbação gerada pela construção da obra no local, associadamente, 
existe também o transporte de materiais e equipamentos, o que envolve 
obrigatoriamente a circulação de veículos pesados nas vias rodoviárias existentes. Estas 
atividades darão origem a perturbações locais devido ao ruído provocado pela 
maquinaria e à libertação de poeiras o que poderá causar incómodo às populações.  
 
Ainda que se preveja uma duração da obra de cerca de 12 meses, o confinamento das 
atividades à área de intervenção e a praticamente ausência de população próxima, 
conduz a que os impactes na qualidade de vida da envolvente sejam não significativos. 
 
Além disso, considera-se a aplicação de um conjunto de medidas de carácter preventivo 
ou de controle dos efeitos destas ações, relacionadas com as circulações e o transporte 
de cargas, a minimização de poeiras e outras perturbações do ambiente e a execução 
dos trabalhos dentro das condições regulamentares, nomeadamente em relação ao ruído 
provocado. 
 
Os recetores sensíveis mais próximos do projeto e com caracter permanente 
correspondem a Rilvas, junto à Linha Palmela – Fanhões e ao extremo oeste da Linha 
Alcochete – Fanhões, à Quinta do Passil a sul da subestação e a sudeste do inicio da 
Linha Alcochete – Palmela e ao edificado de uma propriedade agrícola a norte da zona 
central da Linha Alcochete - Fanhões. Estes três recetores localizam-se contudo a mais 
de 100 m do local de obra, sendo os trabalhos pontuais e localizados ao longo do 
período de obra, pelo que não são expectáveis impactes significativos.  
 
Quanto aos acessos para a obra, a zona de projeto é servida por estradas nacionais de 
boas características (EN118 e EN4) que numa extensão muito curta estão ligadas com 
uma via rodoviária principal, a A12, que permite assim que os trajetos até ao local do 
projeto sejam curtos, se efetuem em vias adequadas e com o mínimo de perturbação 
sobre povoações que são também escassas, sendo apenas de destacar o Passil a norte 
da área de estudo (EN118), mas a que se associa também uma envolvente industrial e 
Rilvas no extremos NE, junto à EN4. É de salientar também que o volume de tráfego 
expectável associado à construção do projeto será pouco significativo, quando 
comparado com o tráfego rodoviário registado nas principais vias de circulação da região 
onde se desenvolve o projeto, nomeadamente na EN4. 
 
De referir ainda que a área do projeto da subestação é atravessada, junto ao seu canto 
noroeste, por uma linha de média tensão que alimenta uma unidade agroindustrial 
existente a sul da subestação Fabrica da Alirações); durante os trabalhos haverá 
necessidade de deslocar esta linha elétrica, reposicionando-a fora da plataforma da 
subestação, o que deve ser executado com a perturbação mínima do fornecimento 
energético à referida unidade, devendo esses trabalhos ser coordenados com os 
responsáveis dessa instalação fabril. 
 
Salienta-se ainda que durante os trabalhos estará em funcionamento um sistema de 
atendimento do público que permitirá receber reclamações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimento relacionados com os trabalhos em curso e possibilitar a intervenção na 
correção de alguma situação negativa que entretanto possa vir a ocorrer. 
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Os impactes na qualidade de vida local são assim classificados como negativos e 
diretos, mas não significativos. No Quadro V. 71 apresenta-se a classificação geral 
dos impactes identificados na fase de construção. 
 
 
 
11.2.2 Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40 

A desativação do troço da Linha Palmela - Fanhões consiste na remoção integral dos 
apoios e cabos instalados, não implicando a execução de demolições ou outros trabalhos 
de vulto. 
 
Sendo assim, as atividades e mão-de-obra necessárias à fase de desativação do troço 
da linha elétrica apresenta os impactes socioeconómicos, os quais se encontram 
classificados no Quadro V. 72 e se descrevem em seguida. 
 
 

 Demografia 
 
Tal como na fase de construção, o principal impacte a nível da demografia na fase de 
desativação será um aumento da população presente na área de intervenção. 
 
Dado o curto prazo de tempo estimado para a desmontagem da linha, a reduzida mão-
de-obra e a localização do projeto, o impacte classifica-se como inexistente. 
 
 

 Emprego 
 
Devido à reduzida mão-de-obra a utilizar, os impactes são considerados como positivos 
não significativos. 
 
 

 Atividades Económicas 
 
Pelos motivos, já apresentados na fase de construção, aplica-se a mesma situação de 
impactes. Durante a fase de desativação o impacte nas atividades económicas é assim 
positivo mas não significativo. 
 
 

 Qualidade de Vida 
 
A desativação das linhas implica o transporte de materiais e equipamentos, o que 
envolve a circulação de veículos pesados e máquinas. Esta movimentação, à 
semelhança do descrito de forma global para a fase de construção, dará origem a 
perturbações devido aos ruídos provocados pela maquinaria e à libertação de poeiras, o 
que poderá causar incómodo às populações, mais próximas dos apoios das linhas 
elétricas. No entanto, tal como referido para a fase de construção, estes impactes além 
de terem um carácter pontual e localizado são passíveis de minimização com a adoção 
de medidas de mitigação adequadas, pelo que apesar de negativos, são não 
significativos, devido ao caráter temporário e localizado.  
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Quadro V. 71 – Classificação de impactes para o Descritor Socioeconomia na Fase de Construção – Subestação e Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Emprego 
Certo 

(3) 
Temporário 

(1) 
Ocasional 

(2) 
Reversível 

(1) 
Reduzida 

(1) 
--- 

Não confinado, mas 
localizado 

(2) 
--- 

(+) NS 
(10) 

Atividades Económicas 
Provável 

(2) 
Temporário 

(1) 
Ocasional 

(2) 
Reversível 

(1) 
Reduzida 

(1) 
--- 

Não confinado, mas 
localizado 

(2) 
--- 

(+) NS 
(9) 

Qualidade de vida 
Provável 

(2) 
Temporário 

(1) 
Ocasional 

(2) 
Reversível 

(1) 
Reduzida 

(1) 
Moderado 

(2) 

Não confinado, mas 
localizado 

(2) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(12) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 

 

Quadro V. 72 – Classificação de impactes para o descritor Socioeconomia na Fase de Desativação da Linha Palmela – Fanhões (entre P36 e P40), 
Novas Linhas e Subestação 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Atividades económicas / 
Emprego 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Não confinado, mas 
localizado 

(2) 
- 

(+) NS 
(10) 

Interferência do projeto 
com as populações 
(atividades económicas 
/qualidade de vida) 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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11.3 Fase de Exploração 

Para a fase de exploração serão avaliados os impactes ao nível da demografia, 
atividades económicas e emprego e qualidade de vida decorrentes do funcionamento do 
projeto na sua globalidade. 
 
 

 Demografia 
 
Na fase de exploração não são esperados quaisquer impactes a nível demográfico, uma 
vez que a linha elétrica funcionará de forma “autónoma”, sem que seja necessária a 
presença de técnicos no local, com exceção dos períodos de manutenção e/ou 
reparação. Por sua vez, a subestação funcionará com número reduzido de trabalhadores 
(4/5 trabalhadores) e que não terão qualquer significado na demografia local. 
 
 

 Atividades Económicas e Emprego 
 
O número de trabalhadores afetos à subestação será reduzido (4/5 trabalhadores), 
servindo apenas para assegurar operações de controle e de manutenção dos 
equipamentos instalados. O mesmo acontece com as linhas, cujo número reduzido de 
trabalhadores apenas corresponde às visitas periódicas de técnicos que asseguram a 
manutenção e o regular funcionamento destas. Sendo assim, nesta fase não há qualquer 
impacte direto no emprego local, pois serão usados técnicos dos quadros da REN. 
 
Os impactes previsíveis nas atividades económicas locais estão relacionados com o facto 
da infraestrutura em estudo permitir uma maior disponibilidade de energia elétrica, o que 
é fundamental para a instalação de novas empresas na região, e que indiretamente 
poderá fomentar postos de trabalho. 
 
Refira-se que o projeto irá criar um novo ponto de apoio local à rede de distribuição com 
reflexos positivos na otimização e desenvolvimento das redes elétricas de serviço público 
na fronteira transporte – distribuição, que proporcionará uma melhoria da qualidade de 
abastecimento elétrico na região, ao mesmo tempo que permite fazer face ao 
crescimento dos consumos nas zonas de Alcochete e Montijo. 
 
O impacte do projeto nas atividades económicas e emprego é assim positivo, indireto e 
significativo, sobretudo pela sua importância regional justificando a implantação do 
projeto (Quadro V. 73). 
 
 

 Qualidade de Vida  
 
Durante a fase de exploração não existe a emissão de poluentes atmosféricos em 
quantidade, nem são gerados níveis de ruído que conduzam a situações de 
incomodidade das populações locais, como se pode constatar pela avaliação de 
impactes dos respetivos descritores (ambiente sonoro e qualidade do ar). 
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Os principais impactes negativos são decorrentes da presença visual da subestação e 
das linhas na proximidade a áreas habitadas, com redução da qualidade estética dos 
espaços resultantes da sua presença, assim como, da perceção de risco da população, 
que de acordo com estudos científicos desenvolvidos não tem justificação. Em relação ao 
projeto, este não atravessa áreas habitadas, tendo apenas na proximidade, a cerca de 
100 m, três recetores permanentes e inserindo-se o projeto numa zona já alterada com a 
A12 adjacente, unidades industriais e várias outras linha elétricas, considerando-se 
assim os impactes da sua presença como negativos, mas não significativos. 
 
Por outro lado, embora a implantação do projeto não envolva a expropriação dos 
terrenos onde são implementadas os apoios e a subestação, a utilização de terrenos 
particulares (apenas no caso dos apoios, uma vez que a subestação localizar-se-á num 
terreno da REN) implica o pagamento de verbas aos seus proprietários, considerando-se 
estes impactes como positivos e permanentes, apesar de não significativos. 
 
 
 
11.4 Fase de Desativação 

As subestações e linhas elétricas são equipamentos com um tempo de vida útil bastante 
alargado, não se prevendo com rigor uma data para a sua desativação. Geralmente, 
durante a sua vida útil ocorrem atualizações tecnológicas que a prolongam ainda mais. 
 
No entanto, os impactes resultantes da eventual desativação da subestação e linhas 
associadas são semelhantes aos referidos para a fase de construção, dada a 
necessidade de trabalhos de desmantelamento e de retirada de equipamentos, remoção 
integral dos apoios e cabos instalados, que exigiriam operações semelhantes às da 
construção. 
 
Sendo assim as atividades e mão-de-obra necessárias à fase de desativação terão os 
impactes positivos não significativos idênticos à fase de construção e impactes 
negativos também não significativos na qualidade de vida da envolvente devido ao 
caráter temporário e localizado das intervenções e reduzida presença humana na 
envolvente. Estes impactes são semelhantes aos avaliados para a desativação do troço 
da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios 36 e 40, para cujo quadro de avaliação 
global se remete (Quadro. IV.72). 
 
 
 
11.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero apresenta-se com um impacte negativo e significativo na 
Socioeconomia, uma vez que a não concretização do projeto inviabiliza um projeto de 
elevado interesse local e regional, previsto no Plano de Desenvolvimento e Investimento 
da REN, face à necessidade de dar resposta ao acréscimo e concentração de consumos 
na região e indiretamente, pela ligação direta que terá com a Linha Palmela /Fanhões 
(através de duas curtas linhas), possibilitar a interligação com as Subestações de 
Palmela e Fanhões, sem necessidade de uma nova linha até à Subestação de Palmela, 
esta muito mais extensa e com maiores impactes e custos associados. 
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Quadro V. 73 – Classificação de impactes para o Descritor Socioeconomia na Fase de Exploração – Subestação e Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Atividades 
Económicas e 
Emprego 

Melhoria da 
qualidade de 
serviço da 
distribuição de 
energia 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diária 
(3) 

Reversível 
(1) 

Elevada 
(5) 

--- 
Não confinado 

(3) 
--- 

(+) S 
(17) 

Interferência 
com as 
populações 

Desvalorização 
das áreas 
afetadas e 
envolvente / 
Redução da 
qualidade estética 
dos espaços / 
Aumento da 
sensação de risco 

Provável 
(2) 

Permanente 
(2) 

Diária 
(3) 

Reversível 
(1) 

Reduzida  
(1) 

Reduzido   
(1) 

Não confinado, 
mas localizado 

(2) 

Não 
Minimizável 

(3) 

(-) NS 
(15) 

Pagamento aos 
proprietários, 
referente à 
expropriação das 
áreas ocupadas 
pelos apoios das 
linhas  

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Raro 
(1) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida  
(1) 

--- 
Confinado à 
instalação 

(1) 
--- 

(+) NS 
(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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12. PATRIMÓNIO 

12.1 Metodologia 

Neste ponto, procede-se à avaliação dos impactes do projeto, tendo em conta a 
caracterização efetuada. A avaliação realiza-se para as fases de construção, exploração 
e desativação e ainda Alternativa Zero. 
 
 
 
12.2 Fase de Construção e Fase de Exploração 

12.2.1 Subestação de Alcochete 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas 
tiveram resultados nulos, ou seja, não foram identificadas ocorrências patrimoniais à 
superfície do terreno. 
 
Por conseguinte, face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e às 
características específicas da empreitada, não se prevêem impactes patrimoniais 
negativos diretos e indiretos. 
 
Como a ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não significa a sua 
inexistência no subsolo, sugere-se, como medida preventiva de impactes negativos, a 
realização de acompanhamento arqueológico no decorrer da empreitada, sempre que se 
verifique movimentação de terras, para prevenir quaisquer interferências com património 
não identificado. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto proposto 
para a subestação de Alcochete e acesso, sendo os impactes classificados de 
inexistentes. 
 
 
 
12.2.2 Linhas 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas 
tiveram resultados nulos, ou seja, não foram identificadas ocorrências patrimoniais à 
superfície do terreno. 
 
Por conseguinte, face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e às 
características específicas da empreitada, não se prevêem impactes patrimoniais 
negativos diretos e indiretos. 
 
Convém salientar que nesta fase de projeto não foram definidas as zonas de depósito e 
empréstimo de terras. Por este motivo, não foi possível observar o terreno nestes locais, 
nem proceder à respetiva avaliação de impactes patrimoniais. 
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Como a ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não significa a sua 
inexistência no subsolo, sugere-se, como medida preventiva de impactes negativos, a 
realização de acompanhamento arqueológico no decorrer da empreitada, sempre que se 
verifique movimentação de terras, para prevenir quaisquer interferências com património 
não identificado. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto das linhas 
associadas à subestação de Alcochete, sendo os impactes classificados de 
inexistentes. 
 
 
 
 
12.3 Fase de Desativação 

À semelhança do descrito para as fases de construção e exploração, os impactes no 
património são inexistentes. 
 
 
 
 
12.4 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção 
da situação atual. 
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13. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

13.1 Metodologia 

No presente ponto avaliam-se os impactes do projeto no ordenamento do território e 
condicionantes. 
 
Estes impactes resultam da ocupação física do território pelo projeto da subestação e 
linhas associadas, com os eventuais condicionamentos que tal ocupação possa implicar 
à sua utilização e gestão, sendo iniciados na fase de construção e prolongando-se pela 
fase de exploração. Acrescem a estes impactes os que resultam direta ou indiretamente 
do funcionamento do projeto, e que por isso são inerentes à fase de exploração.  
 
Em termos das implicações com os instrumentos de gestão territorial, é feita a 
abordagem aos seguintes aspetos: 
 

− Verificar a conformidade ou concordância do projeto com as orientações e 
regulamentações estabelecidas nos instrumentos de gestão territorial com 
incidência na área de intervenção. Neste ponto é averiguada de que forma a 
ocupação física do território pelo projeto irá alterar ou condicionar os usos 
propostos nesses instrumentos. 
 

− Verificar quais as interferências e grau de compatibilidade do projeto com as 
servidões e restrições de utilidade pública e outras condicionantes legalmente 
estabelecidas com incidência na área de intervenção. 

 
 
Para além de uma análise qualitativa, é feita uma análise quantitativa das áreas 
afetadas, correspondentes às classes e categorias de uso do solo constantes da Planta 
de Ordenamento do PDM abrangido e das condicionantes legais interferidas.  
 
Por fim, é também feita a avaliação dos impactes resultante de uma eventual 
desativação global do projeto, avaliando-se em seguida a Alternativa Zero 
 
 
 
 
13.2 Ordenamento 

Do ponto de vista do Ordenamento do Território, a área do projeto, tal como descrito no 
Capítulo IV, encontra-se abrangida por vários instrumentos de planeamento de âmbito 
nacional, regional e municipal. De entre esses planos, o PDM de Alcochete pelos 
condicionamentos diretos que introduz no território e respetivos usos, reveste-se 
naturalmente de maior importância, pela articulação direta com o território, importando 
assim proceder à sua análise mais detalhada. 
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13.2.1 Instrumentos de Âmbito Nacional 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo (RH5) 
 
Conforme avaliado nos Recursos Hídricos e Qualidade da Água, concluiu-se que não são 
expectáveis impactes com qualquer significado nos recursos hídricos, tendo o projeto 
restabelecido e respeitado as distâncias mínimas de localização dos apoios às linhas de 
água atravessadas. Neste sentido não se prevê que o projeto a implementar vá contra os 
objetivos definidos no Plano de Bacia do Tejo, que tem como objetivo a preservação dos 
recursos hídricos. 
 
 
Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML) 
 
A área da subestação não se insere em qualquer área mais restritiva, onde existam 
objetivos de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais 
ou manutenção e fomento de corredores ecológicos. Da implantação do projeto da 
subestação não se verificam assim impactes.  
 
A área de desenvolvimento das novas linhas, assim como, o troço a desativar da Linha 
Palmela – Fanhões, ocorre na sua quase totalidade num “corredor ecológico” do PROF, 
com objetivos de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos 
florestais e manutenção e fomento do próprio corredor ecológico.  
 
Da implantação do projeto não se verificam impactes com significado, tendo em conta a 
sua reduzida extensão e a afetação de usos corresponder apenas aos locais dos apoios, 
não havendo interferências na funcionalidade do corredor ecológico, nem ao nível das 
funções subjacentes às sub-regiões onde se localizam. A desativação do troço da Linha 
Palmela – Fanhões revelar-se-á pelo contrário, como uma ação positiva para a 
conetividade local. 
 
 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 
 
A área de projeto não se insere em nenhuma área de conservação, encontrando-se 
contudo próximo do limite sul do Estuário do Tejo, onde o apoio mais próximo (P7) da 
Linha Alcochete – Fanhões, se encontra a cerca de 100 m. 
 
Devido a esta proximidade, foram por isso, introduzidas no projeto, medidas preventivas 
para evitar a colisão de aves, correspondendo à sinalização do tipo BFD em todos os 
vãos das duas novas linhas (ver avaliação no descritor Fatores Biológicos e Ecológicos) 
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13.2.2 Instrumentos de Âmbito Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT 
AML) 
 
No sentido de dar corpo à Visão Estratégica preconizada, O PROT assume um conjunto 
de linhas estratégicas de desenvolvimento para a AML e estabelece, nomeadamente ao 
nível das “Infraestruturas Energéticas”, que “as infraestruturas energéticas são 
fundamentais e estratégicas nos processos de crescimento e desenvolvimento, pelo que 
devem ser asseguradas redes e corredores adequados à instalação e ao 
desenvolvimento dos projetos e das atividades estruturantes da AML.” 
 

Pelo exposto se conclui, que o projeto tendo como objetivo global, a melhoria do 
abastecimento energético a esta região da AML, se enquadra assim nos objetivos 
estratégicos de desenvolvimento regional preconizados no PROT-AML, sendo impactes 
a concretizar em fase de exploração. 
 
 
 
13.2.3 Instrumentos de Âmbito Municipal 

13.2.3.1 Fase de Construção 

Do ponto de vista do ordenamento municipal importa avaliar de forma mais detalhada os 
impactes pelas implicações mais diretas que poderão haver com o território, os usos e as 
condicionantes definidas. 
 
Qualquer uso e/ou ocupação do solo não enquadrado nos Instrumentos de Ordenamento 
Municipal são considerados impactes negativos, sendo que a sua significância 
dependerá da natureza de cada espaço. 
 
Assim, na fase de construção, os impactes encontram-se no geral, associados às 
seguintes ações de projeto: 
 
 
Subestação: 
 

• Construção da plataforma da subestação; 

• Construção do acesso; 

• Instalação dos estaleiros e depósito temporário de terras. 
 
Linhas  
 

• Abertura de caboucos para a instalação dos apoios das novas linhas; 

• Abertura de acessos; 

• Remoção dos apoios no traçado a desativar da Linha Palmela - Fanhões e 
consequente movimentação de terras, para fecho dos caboucos;  

• Instalação do(s) estaleiro(s) e parque de materiais; 
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a) Subestação  
 
De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Alcochete, apresentada no Capítulo 
IV, verifica-se que tanto a subestação como o acesso, bem como, o estaleiro da 1ª fase 
das obras, afetarão apenas Espaços Agroflorestais.  
 
De referir que uma área marginal do terreno, a adquirir pela REN para a subestação, 
afetará Espaços Naturais de Categoria I que se encontram associados à envolvente da 
Vala do Passil, mas onde não haverá qualquer ocupação. Apenas aí se fará a 
implantação do coletor de drenagem das águas pluviais para restituição dos caudais na 
linha de água. 
 
No Quadro V. 74 apresenta-se a área a afetar pelas às várias infraestruturas do projeto. 
 

Quadro V. 74 – Afetação de Espaços de Ordenamento - Subestação 

Infraestruturas 
Espaço Agroflorestal 

(ha) 
Plataforma da subestação 4,2 

Acesso 0,2 

Estaleiro 0,2 

Depósito temporário de terras 0,3 

Total 4,9 

 
 
Prevê-se assim, no total, uma afetação de 4,9 ha. Contudo em 0,5 ha, a afetação é 
temporária estando associada ao estaleiro e ao depósito de terras. 
 
No âmbito da presente avaliação importa ainda analisar a compatibilização do projeto da 
subestação com as orientações de ordenamento para cada espaço de uso. Assim, e 
como se viu anteriormente nos “Espaços Agroflorestais” é permitida a instalação de 
equipamentos especiais, como subestações elétricas (n.º 7 do art.º 28 do regulamento do 
PDM), e de que resultará sempre a necessária ligação à RNT, pelo que do regulamento 
do PDM, não se considera haver impedimentos à sua implantação.  
 
A Câmara de Alcochete refere também que não tem prevista a implantação de quaisquer 
outras infraestruturas ou equipamentos no local. 
 
Os impactes no ordenamento municipal, associados à implantação da subestação, são 
assim globalmente classificados de negativos (pela ocupação de território), diretos mas 
não significativos, uma vez que a área abrangida, quer a nível temporário, quer a nível 
permanente é reduzida e da sua implantação não existem impedimentos de uso no 
Regulamento do PDM. 
 
No Quadro V. 76 apresenta-se a classificação dos impactes identificados para o descritor 
Ordenamento para a Fase de Construção da Subestação.  
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b) Novas Linhas 
 
De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Alcochete, apresentada no Capítulo 
IV, verifica-se que as novas linhas se desenvolvem maioritariamente em áreas 
classificadas como “Espaço Agroflorestal” e de forma mais reduzida em áreas 
classificadas como “Espaços Naturais de Categoria I”, correspondentes ao 
desenvolvimento da Linha Alcochete – Fanhões marginal e pontualmente à margem da 
Vala do Passil e ao atravessamento da Ribeira Vale dos Vinte e Um pela Linha Alcochete 
– Palmela e ao troço a desativar da Linha Palmela - Fanhões. 
 
No Quadro V. 75 identificam-se as áreas de afetação temporária e de afetação 
permanente dos apoios e dos vãos das duas linhas. Relativamente aos apoios, prevê-se 
uma afetação de área de aproximadamente 400 m2

 por apoio, sendo que apenas 120 m
2
 

serão afetados de forma permanente. 
 
Os impactes específicos associados à sobrepassagem dos cabos, apesar de ocuparem 
uma área muito superior que os apoios, são considerados residuais uma vez que os 
cabos ficam suspensos, não afetando o uso do solo, pelo que os mesmos consideram-se 
como inexistentes. 
 

Quadro V. 75 – Afetação de Espaços de Ordenamento – Linhas  

Classes 
Apoios da Linha 

Elétrica 

Área Afetada de Forma 
Temporária 

Área Afetada de Forma 
Permanente 

Apoios (m2) Linha (ha) Apoios (m2) Linha (ha) 

Linha Alcochete - Fanhões 

Espaço 
Agroflorestal 

P1, P2, P3 (50%), P4, 
P5, P6 e P7 

2 600 6,13 780 6,13 

Espaço 
Natural de 
Categoria I 

P3 (50%) 200 0,3 60 0,30 

Linha Alcochete - Palmela 

Espaço 
Agroflorestal 

P1, P1A, P2, P3, P4, e 
P7 

2 400 6,70 720 6,70 

Espaço Natural 
de Categoria I 

P5 e P6 800 2,90 240 2,90 

 
 
 
No âmbito da presente avaliação importa de seguida analisar a compatibilização do 
projeto das linhas com as orientações de ordenamento para cada um destes espaços de 
uso.  
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Assim, e como se viu anteriormente nos “Espaços Agroflorestais” é permitida a instalação 
de equipamentos especiais, como subestações elétricas (n.º 7 do art.º 28 do regulamento 
do PDM), e de que resultará sempre a necessária ligação à RNT, pelo que do 
regulamento do PDM, não se considera haver impedimentos à sua implantação.  
 
Relativamente aos “Espaços Naturais de Categoria I” são constituídos pelas áreas mais 
sensíveis do território municipal do ponto de vista biofísico e que correspondem às áreas 
que integram a Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo que, neste âmbito, o 
regulamento do PDM remete para a legislação da REN, onde os projetos das linhas 
elétricas são compatíveis com os objetivos de proteção desses ecossistemas. De referir 
ainda que o regulamento do PDM enumera no seu artigo 22.º as atividades interditas nos 
Espaços Naturais, sendo que nenhuma das atividades enumeradas corresponde ao 
presente projeto. 
 
Os impactes no ordenamento municipal, associados à implantação da linha, são assim 
globalmente classificados de negativos (pela ocupação de território, no caso dos 
apoios), diretos, mas não significativos, uma vez que a área abrangida, quer a nível 
temporário, quer a nível permanente é reduzida e da sua implantação não existem 
impedimentos de uso. 
 
No que respeita à instalação do(s) estaleiro(s) e parque de materiais, e como é prática 
habitual dos projetos da REN, S.A., estes são sempre que possível localizados em locais 
previamente infraestruturados existentes na proximidade, pelo que o impacte, apesar de 
negativo e direto prevê-se não significativo. 
 
Durante a fase de construção serão sempre que possível utilizados ou melhorados 
acessos já existentes, sendo que só pontualmente será necessário a abertura de 
pequenos novos troços para acesso ao local de implantação do apoio. 
 
A largura máxima de um acesso é de cerca de 4 m a fim de possibilitar a passagem de 
gruas para montagem dos apoios, prevendo-se que no total a extensão máxima de 
acessos a criar seja muito reduzida e localizada pelo que os impactes são negativos, 
diretos e não significativos. 
 
No Quadro V. 77 apresenta-se a classificação dos impactes identificados para o descritor 
Ordenamento para a Fase de Construção das novas Linhas.  
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Quadro V. 76 – Classificação de Impactes para o Descritor Ordenamento na Fase de Construção – Subestação  

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de Espaços 
Agroflorestais 
associados à 
plataforma da 
subestação e acesso 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diária 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(15) 

Afetação de Espaços 
Agroflorestais 
associados à instalação 
do estaleiro e depósito 
de terras temporário 

Certo 
(3) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 
 

Quadro V. 77 – Classificação de Impactes para o Descritor Ordenamento na Fase de Construção – Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de Espaços 
Agro-florestais e 
Espaços Naturais de 
Categoria I  

Certo 

(3) 

Temporário / 
Permanente 

(1/2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 
reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(14/15) 

Afetação de espaços de 
ordenamento 
(Estaleiros e Acessos) 

Certo 

(3) 

Temporário  

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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c) Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40 
 
Na desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões as atividades associadas à 
remoção dos apoios da linha elétrica e dos cabos condutores implicarão, embora com 
menor significado, impactes semelhantes aos descritores para a fase de construção das 
novas linhas.  
 
Os três apoios a remover e os acessos a criar neste âmbito, localizam-se no Espaço 
Natural de Categoria I. Da execução das intervenções, os impactes são considerados 
como negativos, diretos e não significativos. Posteriormente verificar-se-á, no 
entanto, um impacte positivo decorrente da desocupação das áreas onde se localizam 
os 3 apoios (360 m2

, ou seja, 120 m
2
 por apoio), pelo que se tratando no essencial, de 

áreas classificadas como Espaço Natural de Categoria I será um impacte direto e 
significativo. Estes impactes são idênticos aos que se avaliam para a fase de 
desativação e que se apresentam no Quadro V. 78. 
 
 
 
13.2.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração prevê-se que a subestação de Alcochete e Linhas associadas 
tenha impactes inexistentes no ordenamento dado que não implica a afetação de novas 
áreas, sendo uma infraestrutura à qual a Câmara de Alcochete não identifica qualquer 
impedimento à sua instalação no local. 
 
Haverá contudo, em termos das orientações setoriais de ordenamento, nomeadamente 
ao nível do PROT-AML e do projeto de desenvolvimento socioeconómico regional, 
impactes classificados de positivos e significativos, decorrentes da entrada em 
exploração da Subestação de Alcochete e da sua ligação à Rede através das novas 
linhas a construir. As novas infraestruturas energéticas permitirão dotar a região de 
condições adequadas ao nível dos consumos existentes e futuros, promovendo a 
melhoria da qualidade de vida e possibilidade de desenvolvimento das atividades 
económicas. No Quadro V. 79 apresenta-se assim a classificação global de impactes 
para esta fase. 
 
 
 
13.2.3.3 Fase de Desativação 

Na Fase de Desativação não são expectáveis impactes acrescidos no ordenamento, 
dado que não se prevê a afetação de áreas adicionais e da execução das intervenções.  
 
Posteriormente verificar-se-á um impacte positivo decorrente da desocupação das áreas 
onde se localizam as estruturas, que será um impacte direto e não significativo nos 
espaços de ordenamento (Quadro V. 78). 
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Quadro V. 78 – Classificação de Impactes para o Descritor Ordenamento na Fase de Desativação da Linha Palmela – Fanhões (entre P36 e P40), 
Novas Linhas e Subestação 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Reabilitação do local pela 
remoção de apoios da Linha 
Palmela / Fanhões 

Certo 

(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) S 

(17) 

Reabilitação do local da 
subestação e das linhas pela 
sua eventual desativação 

Provável 

(2) 

Permanente 
(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida (1) / 
Moderada (3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(14) / (16) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 
 

Quadro V. 79 – Classificação de Impactes para o Descritor Ordenamento na Fase de Exploração – Subestação e Linhas  

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 
Afetado/ 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Funcionamento da nova 
infraestrutura / melhoria do 
serviço de abastecimento 
energético 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Elevada 

(5) 

Moderada 

(3) 

Não confinado 
à instalação 

(3) 

Minimizável 

(1) 

(+) S 

(23) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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13.3 Condicionantes 

13.3.1 Fase de Construção 

 
a) Subestação  

 
O processo de definição do local de implantação da Subestação de Alcochete a partir da 
identificação prévia das condicionantes ambientais mais significativas, permitiu que os 
potenciais impactes negativos fossem logo evitados ou minimizados. 
 
Do conjunto das quatro localizações analisadas no EGCA (Volume 4 do EIA), a 
localização agora em avaliação constitui-se como a mais favorável, pelos menores 
condicionamentos ambientais e mais fácil ligação à RNT. 
 
Contudo verifica-se ainda a interferência com área da Reserva Ecológica Nacional, 
conforme se identifica na Carta Síntese de Condicionantes. 
 
O município de Alcochete não possui Carta de REN publicada, sendo a fornecida a 
respeitante à REN bruta do PDM. 
 
Face ao carácter arenoso dos solos e tendo em conta os ecossistemas da REN definidos 
segundo o Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, a zona poderá enquadrar-se na 
categoria “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. 
 
Contudo, a área de ocupação da subestação e acesso representa uma área toral de 
cerca de 4,4 ha, que se pode considerar como pouco significativa em termos de área de 
impermeabilização, tendo um carácter muito localizado e pouco impactante em temos da 
área total de REN do concelho de Alcochete, que é efetivamente muito vasta. 
 
Para além disso, o projeto ao estar contemplado no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da RNT 2012-2017 (PDIRT), onde é considerado como um dos principais 
investimentos para este período, é também abrangido no âmbito do artigo 21.º do DL nº 
239/2012 que refere que “nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante 
interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do 
Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do 
membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam 
realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.” 
 
Nestes casos de infraestruturas públicas, a declaração de impacte ambiental favorável ou 
condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação. 
 
Como se verificou no EGCA a localização escolhida de ente as quatro alternativas 
avaliadas corresponde à mais favorável ambientalmente e na sua comunicação a 
Câmara Municipal de Alcochete refere, inclusive, que considera esta localização 
compatível com o PDM. 
 
No cômputo geral os impactes nas condicionantes são assim classificados de negativos, 
diretos e não significativos (Quadro V. 81). 
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b) Novas Linhas 
 
A generalidade dos impactes nas condicionantes identificadas ocorre durante esta fase, 
já que a construção do novo traçado das linhas elétricas implicam a verificação da sua 
viabilidade regulamentar e da sua adequação às condicionantes que possam incidir 
sobre este território. 
 
À semelhança do já descrito para o ordenamento, os impactes nesta fase encontram-se, 
no essencial, associados à abertura de caboucos para a instalação dos apoios, 
considerando-se os impactes referentes à sobrepassagem dos cabos como 
inexistentes. Podem ainda estar associados à instalação do(s) estaleiro(s) e parque de 
materiais e à abertura de acessos.  
 
O impacte dependerá da afetação das condicionantes identificadas no Capítulo IV: 
 
 

• REN 
 
Os impactes em áreas de REN prendem-se com a instalação dos novos apoios das 
linhas elétricas. Conforme já referido anteriormente para a construção de cada apoio é 
necessária uma área de trabalho de 400 m2

, sendo que apenas 120 m
2
 serão afetados 

de forma permanente. 
 
No Quadro V. 80 apresentam-se as áreas de REN afetadas na construção dos apoios e 
ocupação das linhas. Na globalidade a afetação de áreas de REN consubstancia um 
impacte negativo, não significativo. 
 
Em relação à abertura de acessos, os acessos aos apoios 5 e 7 da Linha Alcochete – 
Fanhões e apoio 6 da Linha Alcochete – Palmela poderão afetar esta condicionante. 
Devido à reduzida extensão os impactes previstos com esta atividade são considerados 
como negativos, diretos e não significativos. 
 
A forma de procedimento a ter em conta para a implantação do projeto em área de REN 
e de acordo com a alínea i) do ponto II do Anexo II do Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de 
Novembro, consta de um Pedido de Comunicação Prévia à CCDR de Lisboa e Vale do 
Tejo. 
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Quadro V. 80 – Afetação Global de Condicionantes – Linhas Alcochete – Fanhões e Alcochete – Palmela e Troço a Desativar da Linha Palmela – 
Fanhões 

Condicionantes Linha Elétrica Vão Apoios 

N.º de 
Apoios 

N.º de 
Apoios 

Área a afetar temporariamente Área a afetar permanentemente 
Observação 

A construir A Remover Apoios (m2) Linha (ha) Apoios (m2) Linha (ha) 

RAN Palmela – Fanhões  - P38 e P39 0 2 800 4,76 0 0 
Pedido de Autorização em fase 

de Licenciamento 

REN 

Alcochete – Fanhões - 
P5, P6 

(50%) e P7 
3 0 1 000 3,53 300 3,53 

Comunicação Prévia em fase de 
Licenciamento 

Palmela – Fanhões - P38 e P39 0 2 800 5,34 0 0 
Pedido de Autorização em fase 

de Licenciamento 

Montado 

Alcochete – Fanhões - P2 e P3 2 0 800 1,70 
impacte 

inexistente 
1,70 

Não se prevê o abate de 
elementos arbóreos 

Palmela – Fanhões - P37 - 1 400 1,85 
impacte 

inexistente 
0 

Não se prevê o abate de 
elementos arbóreos 

Domínio Hídrico 

Alcochete – Fanhões - - - - 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
P3 a 70 m (Vala do Passil); 

Palmela – Fanhões P37-P40 P38 e P39 - 2 800 4,46 0 0 Parecer da CCDR-LVT 

Rede Elétrica 

Alcochete – Fanhões P5-P6 - - - 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
Intersecção com a Linha 1043-

LPA.PM1 

Palmela – Fanhões P38-P39 - - - 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
impacte 

inexistente 
Intersecção com a Linha 1044-

LPA.PM2 

Zonas 
Ameaçadas por 

Cheias 
Palmela – Fanhões P37-P40 P38 e P39 - 2 800 4,46 0 0 Parecer da CCDR-LVT 
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• Montado de Sobro 
 
A área de estudo atravessa duas manchas de montado de sobro, uma no início das duas 
linhas, e a outra no final da Linha Alcochete – Palmela. Na primeira mancha não existe 
qualquer interferência por apoios da Linha Alcochete – Palmela, sendo que apenas isso 
se verifica na segunda mancha com dois apoios (P6 e P7). No traçado da linha Alcochete 
– Fanhões isso acontece entre os apoios P2 e P3. 
 
Apesar destes apoios se encontrarem nesta tipologia da área, de acordo com a fotografia 
aérea, a localização dos postes não implica o abate de elementos arbóreos, pelo que o 
impacte é inexistente. 
 
No que respeita à abertura de acessos, como é prática habitual dos projetos da REN, 
S.A. estes são abertos contornando os elementos arbóreos existentes, pelo que não se 
esperam também impactes. 
 
 
 

• Domínio Público Hídrico 
 
Para os cursos de água atravessados pela Linha Elétrica, o Domínio Hídrico é delimitado 
por uma faixa non aedificande de 10 m de largura ao longo dos cursos de água não 
navegáveis nem flutuáveis. De acordo com o já avaliado no ponto Recursos Hídricos e 
Qualidade de Água e tendo por base a distribuição dos apoios da linha, não se 
identificam quaisquer impactes do Domínio Público Hídrico, garantindo-se, para os 
apoios mais próximos as linhas de água, as respetivas distâncias legais. O impacte é 
assim inexistente: 
 

Linha de Água Linha N.º do Apoio Distância (m) 

Vala do Passil 
Alcochete - 

Fanhões 
P3 70 

Ribeira Vale dos Vinte e Um 
Alcochete - 

Palmela 
P5 57 

Vala sem Nome 
Alcochete - 

Palmela 
P6 67 

 
 
 

• Rede Elétrica 
 
Na área de estudo desenvolvem-se duas linhas de 150 kV, nomeadamente a Linha 1043-
LPA.PM1 e a Linha 1044-LPA.PM2, com sentido norte – sul, sendo que a primeira é 
atravessada pela Linha Alcochete – Fanhões e a segunda é atravessada pela Linha 
Alcochete – Palmela. Uma vez que o projeto se articulou de forma a harmonizar este 
atravessamento, o impacte classifica-se como inexistente, pois as futuras linhas 
passarão superiormente às existentes (12 m), cumprindo a distância regulamentar  
(8,5 m). 
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• Rede Rodoviária 
 
A área de estudo desenvolve-se no corredor aprovado para a futura A33 – Autoestrada 
A12 (Montijo) / A13, da BRISA, de acesso ao Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), cujo 
projeto foi submetido a procedimento de AIA, tendo sido emitida uma Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada a 30 de junho de 2010, e da qual foi já 
solicitada pela BRISA a respetiva prorrogação. 
 
O corredor da futura A33 é atravessado pela Linha Alcochete – Palmela, no vão P2 - P3, 
prevendo-se que a altura dos condutores inferiores em relação à prevista A33, seja 
superior a 24 metros. Uma vez que a altura indicada é muito superior aos valores de 
segurança definidos pelo RSLEAT (8,5 m), o impacte considera-se como inexistente. 
 
O final da Linha Alcochete - Fanhões na zona do Apoio P6 desenvolve-se apenas nos 
limites deste corredor, pelo que não advirão quaisquer impactes desta situação. 
 
 
 

• Zonas Ameaçadas pelas Cheias  
 
O PDM em vigor designa estas áreas como áreas da Jurisdição do Instituto da Água. 
 
A área de estudo contempla duas zonas que se inserem nestas condições, sendo que o 
corredor da Linha Alcochete – Fanhões, se desenvolve apenas paralelamente a uma 
destas áreas, correspondendo às margens da Vala do Passil e o corredor da Linha 
Alcochete – Palmela, atravessa uma dessas áreas no vão P5-P6, correspondente à 
Ribeira Vale dos Vinte e Um e a um afluente desta vala. 
 
Os impactes são assim inexistentes. 
 
 
 

c) Desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões entre os apoios P36 e P40 
 
Na fase de desativação dos três apoios da Linha Palmela – Fanhões, os impactes 
associados são equivalentes, para todas as condicionantes aos da fase de construção. 
 
A desafetação permanente de áreas de RAN e REN (Apoios P38 e P39) consubstancia 
um impacte que positivo, direto e moderadamente significativo. 
 
A remoção destes três apoios não implica o abate de elementos arbóreos de montado, 
pelo que este impacte se classifica como inexistente. 
 
A remoção deste troço retirará um cruzamento entre a Linha Palmela - Fanhões e a 
Linha de 150 kV e a Linha 1044-LPA.PM2. Este cruzamento efetua-se no vão P38 - P39 
da Linha Palmela – Fanhões. 
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No que concerne a Zonas Ameaçadas pelas Cheias, a maior parte do troço da Linha 
Palmela - Fanhões a desativar desenvolve-se na área correspondente à Ribeira Vale dos 
Vinte e Um, localizando-se inclusive nesta área, os apoios P38 e P39, a remover. 
 
No Quadro V. 80 apresenta-se uma síntese das condicionantes existentes e afetações e 
no Quadro V. 82 apresenta-se a classificação dos impactes identificados pela 
desativação deste troço da Linha Palmela – Fanhões que são classificados de positivos, 
diretos e significativos. 
 
 
 
 
13.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração prevê-se que a Subestação de Alcochete e Linhas tenha impactes 
inexistentes sobre as condicionantes legais, estando a sua implantação devidamente 
autorizada face à aprovação ambiental, que se espera venha a obter. 
 
 
 
 
13.3.3 Fase de Desativação 

Na fase de desativação os impactes associados à remoção das linhas e da subestação 
são equivalentes, para todas as condicionantes, aos da fase de construção, sendo 
negativos e não significativo, atendendo ao facto da área a afetar ser apenas 
temporária, correspondente à remoção das estruturas. 
 
A execução das intervenções implica a afetação de áreas de REN que sendo um impacte 
negativo, é não significativo, atendendo ao facto da área a afetar ser apenas 
temporária, correspondente à remoção das estruturas. Em relação às restantes 
condicionantes não existe afetação destas condicionantes, pelo que os impactes 
consideram-se como inexistentes. 
 
Posteriormente verificar-se-á um impacte positivo decorrente da desocupação das áreas 
onde se localizam as estruturas. 
 
No Quadro V. 82 apresenta-se a classificação dos impactes identificados para a fase de 
desativação da Linha Palmela – Fanhões que se aplicam também à desativação global 
do projeto. 
 
 
 
 
13.4 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção 
do local com as características atuais, descritas na situação de referência. 
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Quadro V. 81 – Classificação de impactes para o Descritor Condicionantes na Fase de Construção – Subestação e Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de áreas 
integradas na REN 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diária 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Confinado à 
Instalação 

(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 
 

Quadro V. 82 – Classificação de impactes para o Descritor Condicionantes na Fase de Desativação da Linha Palmela – Fanhões (entre P36 e P40) e 
Novas Linhas 

Impacte 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Afetação de Áreas de 
REN para remoção das 
estruturas 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Eliminação da afetação 
de áreas de REN pela 
remoção das estruturas 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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14. ANÁLISE DE RISCO 

14.1 Introdução 

No presente ponto apresenta-se uma análise sumária dos principais riscos associados à 
Subestação de Alcochete, tendo em conta as respetivas características e as medidas de 
proteção adotadas. 
 
Começa-se por identificar as fontes de risco associadas à subestação em estudo, que 
estão relacionadas, no essencial, com a ocorrência de incêndios e efeito dos campos 
eletromagnéticos gerados seguida da identificação das medidas de redução de risco 
adotadas no projeto. 
 
Apresentam-se os níveis dos campos elétricos e magnéticos gerados pela subestação, 
os quais são comparados com os critérios definidos pelas organizações internacionais e 
legislação nacional como níveis seguros. 
 
Finalmente, apresentam-se as principais conclusões no âmbito da Análise de Risco. 
 
 
 
 
14.2 Identificação dos Riscos Associados à Subestação 

A construção e a presença da Subestação de Alcochete, pelo tipo de equipamento a 
instalar e pelo funcionamento da sua componente elétrica, implicam um conjunto de 
efeitos ambientais com um potencial de risco sobre a sua área envolvente, dos quais se 
destacam o risco de incêndio e o efeito dos campos eletromagnéticos. 
 
Em seguida analisa-se cada uma das situações de riscos anteriores. 
 
 
 
14.2.1 Incêndio 

O risco de incêndio associado a uma subestação elétrica apresenta duas vertentes 
distintas: a subestação estar na origem do incêndio ou ser afetada por um incêndio 
externo. 
 
No caso em análise, a probabilidade do funcionamento da subestação estar na origem 
de um incêndio é muito reduzida, uma vez que o projeto contempla um conjunto de 
medidas minimizadoras do risco de incêndio, dos quais se salienta: 
 

− Muros pára-fogos no transformador; 
 

− Painéis de linha com proteção contra sobretensões; 
 

− Proteção da subestação contra descargas atmosféricas diretas. 
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Adicionalmente, a subestação encontra-se vedada, estando o espaço compreendido 
entre a instalação e a vedação livre de materiais favoráveis à propagação de incêndio. 
 
Relativamente à probabilidade da subestação ser afetada por um incêndio externo, dado 
que esta se encontra rodeada de áreas florestadas, o risco é moderado. 
 
Tendo em conta as opções de conceção adotadas para a subestação, os riscos da 
Subestação de Alcochete originar um incêndio são minimizados, no entanto, tendo em 
conta a envolvência da subestação, o risco de vir a ser afetada por incêndio apresenta-se 
como moderado. 
 
 
 
 
14.2.2 Efeito dos Campos Eletromagnéticos 

a) Valores Limite 
 
O Conselho Europeu emitiu em 1999 uma recomendação sobre os valores limite de 
exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos (CEM), na gama de 
frequências de 0 Hz – 300 GHz (Recomendação do Conselho, de 12 de Julho de 1999, 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias 1999/519/CE, L199, de 1999-07-30), a qual 
foi transposta para Portugal através da Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro. 
 
No ponto 10 da referida Recomendação é mencionada a adoção pelo Comité Científico 
da Comissão das recomendações do ICNIRP (International Commission on Non-Ionising 
Radiation Protection) sobre “Níveis de Referência” para exposição do público e dos 
trabalhadores expostos durante algumas horas diárias (exposição ocupacional) a campos 
elétricos e magnético a 50 Hz, os quais se apresentam no Quadro V. 83. 
 

Quadro V. 83 – Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características de Exposição 
Campo Elétrico 

(kV/m) 
Densidade de Fluxo 

Magnético (µT) 

Público em geral (em permanência) 5 100 

Trabalhadores (exposição ocupacional) 10 500 

 
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem dedicado atenção aos efeitos na saúde dos 
campos eletromagnéticos. Na série “Critérios de Saúde Ambiental” (EHC – 
Environmental Health Criteria) existem monografias dedicadas aos campos elétricos de 
frequência na gama 0 – 100 Hz, designada por frequência extremamente baixa (ELF – 
Extremely Low Frequency). 
 
Parte da investigação entretanto realizada sugeriu que a exposição a campos 
magnéticos podia produzir diversos efeitos na saúde, tais como cancro, alterações de 
comportamento, perdas de memória ou doenças de Parkinson e de Alzheimer. 
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Embora a investigação conduzida fosse insuficiente para substanciar estes efeitos, as 
preocupações suscitadas e a perceção do risco tornaram necessário e urgente um 
programa que fornecesse um consenso científico e uma clarificação destas  
questões, assim em 1996 a OMS iniciou o Projeto Internacional CEM (International EMF 
Project). 
 
Em Outubro de 2001, a OMS publicou uma Folha Informativa sobre os campos 
eletromagnéticos e saúde pública. Essa publicação atualiza e sintetiza a posição da OMS 
sobre o assunto, tendo em conta os mais recentes estudos (IARC – International Agency 
for Research on Cancer / Agência Internacional de Investigação do Cancro, Conselho de 
Saúde dos Países Baixos, Advisory Group of the National Radiological Protection Board 
in the United Kingdom / Grupo Consultivo da Direção Nacional de Proteção Radiológica 
do Reino Unido). 
 
São as seguintes as principais conclusões deste documento: 
 

• Os campos magnéticos de frequência extremamente baixa são classificados 
pelo IARC como “possivelmente carcinogénico em humanos”, a mais fraca 
categoria usada pelo IARC para classificar potenciais carcinogénico (categorias 
por ordem descendente: “é carcinogénico”, “é provavelmente carcinogénico”, “é 
possivelmente carcinogénico”). O IARC classifica nesta mesma categoria as 
emissões de motores a gasolina e o café, por exemplo.  
 

A fim de esclarecer o significado técnico preciso da designação “possivelmente 
carcinogénico em humanos”, usada pelo IARC, a mesma Folha Informativa da 
OMS indica que “esta classificação é usada para identificar um agente para o 
qual existe evidência limitada de carcinogeneidade em humanos e menos do 
que a evidência suficiente de carcinogeneidade em experiências com animais. 
Portanto, a classificação está baseada na força da evidência científica e não na 
força da carcinogeneidade ou no risco de cancro com origem no agente”. 

• Não há evidências consistentes que a exposição a campos de frequência 
extremamente baixa no nosso ambiente possa provocar danos diretos a 
moléculas biológicas. Dado que parece improvável que os campos de 
frequência extremamente baixa possam iniciar cancro, têm sido desenvolvidos 
numerosos estudos para determinar se esses campos podem influenciar o 
aparecimento de cancro. Dois estudos epidemiológicos recentes relativos a 
populações expostas a campos magnéticos superiores a 0,3 a 0,4 µT, 
comparadas com populações expostas a valores inferiores, indicam um 
acréscimo de leucemia em crianças. No entanto, subsistem incertezas sobre o 
papel dos campos eletromagnéticos ou de outros fatores neste acréscimo da 
incidência de leucemia. 
 

A OMS entende que os valores de referência da exposição ao público 
recomendados pelo ICNIRP (coincidentes com os da União Europeia) 
constituem a medida suficiente para garantir a saúde pública, principalmente 
porque aqueles valores foram estabelecidos com coeficientes de segurança de 
50. 
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b) Campos Eletromagnéticos da Subestação 
 
A Portaria n.º 1421/2004 de 23 de Novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o 
quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público 
em geral aos campos eletromagnéticos, constante da Recomendação do Conselho da 
União Europeia n.º 1999/519/CE de 12 de Julho de 1999, a qual, por sua vez, se baseia 
na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying 
Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP-International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 
 
As recomendações apontam os valores máximos de 5 kV/m (rms) e 100 µT (rms) para os 
campos elétrico e magnético a que o público em geral poderá estar permanentemente 
exposto. 
 
Na vizinhança imediata das subestações, os campos eletromagnéticos à frequência 
industrial a que o público em geral poderá estar exposto serão originados essencialmente 
pelas linhas aéreas que amarram nos pórticos.  
 
Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em 
linhas similares de todo o mundo, pode concluir-se que os valores dos campos sob 
qualquer linha da REN, de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites 
referidos. 
 
As subestações, por constituírem áreas integralmente vedadas, cujo acesso está 
exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado, não permitem o acesso 
do público em geral ao seu interior, pelo que este tipo de infraestruturas não se enquadra 
no âmbito de aplicação da referida Portaria. 
 
 
 
 
14.3 Recomendações e Conclusões 

Tendo em conta a Análise de Risco apresentada, conclui-se que a Subestação de 
Alcochete integra medidas de minimização de riscos adequadas, de modo a cumprir os 
regulamentos de segurança aplicáveis e as orientações das organizações internacionais 
e legislação nacional relativas aos efeitos dos campos elétricos e magnéticos na saúde 
pública e dos trabalhadores. 
 
Recomenda-se a adoção no projeto, construção e exploração da subestação das 
medidas de proteção ambiental e segurança, nomeadamente: 
 

• Elaboração de Procedimentos de Operação e Manutenção adequados à 
subestação em estudo; 
 

• Formação adequada dos trabalhadores utilizados na construção e exploração / 
manutenção da subestação. 

 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Setembro 2015 Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V 
Rev.01 

V-175

 
 
15. SÍNTESE DE IMPACTES. IMPACTES CUMULATIVOS 

15.1 Introdução 

Na sequência da avaliação de impactes por áreas temáticas apresentada anteriormente, 
apresenta-se, neste ponto, uma avaliação global dos impactes identificados integrando 
ainda a análise da alternativa zero, ou seja a alternativa correspondente à não realização 
do projeto. 
 
As conclusões da avaliação global de impactes para as fases de construção, exploração 
e desativação do projeto, assim como a alternativa zero apresentam-se na forma de uma 
matriz global de impactes para a subestação e para as linhas associadas. 
 
Finalmente, são ainda analisados e avaliados os eventuais impactes cumulativos. 
 
 
 
 
15.2 Síntese de Impactes 

15.2.1 Metodologia 

A avaliação global dos impactes associados à implantação da Subestação de Alcochete 
e das Linhas Associadas será apresentada sob a forma de uma matriz síntese, onde se 
pretende traduzir os seus impactes por área temática e para as fases de construção, 
exploração e desativação e alternativa zero. 
 
Esta matriz tem por objetivo apresentar uma síntese global da relação de significância 
dos impactes em termos absolutos e da sua qualificação positiva ou negativa.  
 
Assim, a matriz global de impactes corresponde a uma tabela de dupla entrada, que 
relaciona as atividades previstas no projeto com os diversos indicadores de impactes. 
 
No eixo horizontal da matriz apresentam-se as fases de projeto e a alternativa zero e no 
eixo vertical os impactes gerados sobre os diversos fatores do ambiente eventualmente 
afetados, divididos em fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores 
biológicos e ecológicos e fatores humanos e socioeconómicos. 
 
As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e 
quantitativos referentes aos descritores que são: 
 

• Natureza do Impacte 

+ Positivo 

- Negativo 

x Inexistente 
 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V Setembro 2015 

Rev.01 

V-176

 
• Significância 

1 Não significativo 

2 Moderadamente significativo 

3 Significativo 

 
• Duração 

T Temporário 

P Permanente 

 
Os impactes considerados correspondem aos que se ponderam após a aplicação das 
medidas de mitigação recomendadas para cada área temática. O preenchimento da 
matriz permite uma identificação dos impactes e uma primeira qualificação destes 
constituindo um resumo da análise realizada dos descritores. 
 
 
15.2.2 Avaliação Global de Impactes 

No Quadro V. 84 e no Quadro V. 85 apresenta-se a matriz global de avaliação de 
impactes ambientais, para as fases de construção, exploração e desativação do projeto 
da subestação e das linhas associadas, respetivamente. 
 
Da análise das referidas matrizes constata-se que é na fase de construção que se 
observam os principais impactes negativos associados ao projeto, os quais se 
apresentam, no geral, não significativos pela magnitude reduzida e carácter temporário 
dos mesmos. Na socioeconomia os impactes apresentam-se positivos devido à criação 
de emprego e consequente dinamização das atividades económicas locais, sendo 
contudo também não significativos. 
 
Na fase de exploração do projeto em vários descritores não se identificam impactes. Os 
impactes negativos ocorrem na hidrologia, qualidade da água, ambiente sonoro, 
resíduos, fatores ecológicos e na paisagem, em que se classificam como impactes não 
significativos, com exceção da paisagem, onde os impactes visuais de algumas das 
estruturas do projeto são significativos dada a sua maior altura e consequente visibilidade 
(pórticos da subestação e apoios das linhas). Em termos socioeconómicos e de 
ordenamento o projeto apresenta-se globalmente com impactes positivos significativos 
face a contribuir para a disponibilidade de energia elétrica local e regional, o que 
permitirá a instalação de empresas e criação de postos de trabalho. 
 
Importa ainda referir que da desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões, 
associada à implementação do novo projeto, ocorrem impactes positivos pela libertação 
desse local das antigas infraestruturas e que são de carater não significativo na maioria 
dos descritores a significativos, no caso da fauna. 
 
À Alternativa Zero, ou seja, à não concretização do projeto, estão associados impactes 
negativos significativos, na socioeconomia e no ordenamento. 
 
Globalmente, e da implantação do projeto, considerado prioritário para a região, conclui-
se que os impactes negativos da sua implementação são na generalidade não 
significativos e controláveis com a adoção das medidas de minimização. 
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Quadro V. 84 – Matriz Global de Avaliação de Impactes – Subestação  

 IMPACTES SOBRE OS FATORES AMBIENTAIS 
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FASE DE CONSTRUÇÃO -1T/P -1T/P X -1T/P -1T
 

-1T -1T -1T -1T/P -1T/P -1T/P -1T/P X +1T
 

-1T -1P X X 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
X X X -1P X -1P -1P -1P +1P 

-1P /  
+1P 

X 
-1/2P  
/+1P 

X 
+2P /  
-1P 

X +2P X -1P 

FASE DE DESATIVAÇÃO 
-1T 

-1T / 
+1P 

X 
-1T / 
+1P 

-1T -1T -1T -1T 
-1T / 
+1P 

-1T /  
+2P 

-1T / 
+1P 

-1T / 
+1P 

X +1T -1T +1P X X 

ALTERNATIVA ZERO X X X X X X X X X X X X X +2P +2P +2P x X 

(
*

)
 – Pontualmente poderão apresentar uma magnitude moderada 

 
Natureza do Impacte 

+  Positivo 

-   Negativo 

X   Inexistente 

Significância do Impacte 

1 – Não significativo 

2 – Significativo 

3 – Muito significativo 

Duração do Impacte 

T – Temporário 

P – Permanente  

 



   
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. II – Relatório Síntese – Capitulo V Setembro 2015 

Rev.01 

V-178

 
 

Quadro V. 85 – Matriz Global de Avaliação de Impactes – Linhas 

 IMPACTES SOBRE OS FATORES AMBIENTAIS 

FATORES 
FÍSICOS 

QUALIDADE DO 
AMBIENTE 

BIOLÓGICOS HUMANOS E SOCIOECONÓMICOS 

F
A

T
O

R
E

S
 D

E
 R

IS
C

O
 

 
 
 
 
 
 
FASE DO 
PROJETO 
 
 

G
E

O
L

O
G

IA
 E

 
G

E
O

M
O

R
F

O
L

O
G

IA
 

S
O

L
O

S
 

C
L

IM
A

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 H
ÍD

R
IC

O
S

 

A
R

 

Á
G

U
A

 

A
M

B
IE

N
T

E
 S

O
N

O
R

O
 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 

F
L

O
R

A
 /

 V
E

G
E

T
A

Ç
Ã

O
 

F
A

U
N

A
 

U
S

O
 D

O
 S

O
L

O
 

P
A

IS
A

G
E

M
 

SOCIOECONOMIA 

O
R

D
E

N
A

M
E

N
T

O
 E

 
C

O
N

D
IC

IO
N

A
N

T
E

S
 

P
A

T
R

IM
Ó

N
IO

 

D
E

M
O

G
R

A
F

IA
 

E
M

P
R

E
G

O
 /

 
A

T
IV

ID
A

D
E

S
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
E

 
V

ID
A

 

FASE DE CONSTRUÇÃO 
-1T/P -1T/P X -1T/P -1T

 
-1T -1T -1T 

-1T/P / 
-2P 

-1T/P -1T/P -1T/P X +1T
 

-1T -1P X X 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
X X X X X X -1P -1P -1P -1P  X 

-2P/  
+2P 

X 
+2P /  
-1P 

X +2P X -1P 

FASE DE DESATIVAÇÃO 
-1T 

-1T / 
+1P 

X 
-1T / 
+1P 

-1T -1T -1T -1T 
-1T / 
+1P 

-1T /  
+1/2P 

-1T / 
+1P 

-1T / 
+2P 

X +1T -1T +1P X X 

ALTERNATIVA ZERO X X X X X X X X X X X X X -2P -2P -2P x X 

 (*) – Pontualmente poderão apresentar uma magnitude moderada 
 

Natureza do Impacte 

+  Positivo 

-   Negativo 

X   Inexistente 

Significância do Impacte 

1 – Não significativo 

2 – Significativo 

3 – Muito significativo 

Duração do Impacte 

T – Temporário 

P – Permanente  
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15.3 Impactes Cumulativos 

15.3.1 Introdução 

Neste ponto realiza-se uma análise dos potenciais impactes cumulativos do projeto da 
Subestação de Alcochete e Linhas associadas, os quais estão associados a outros 
projetos que se encontram previstos para o local. 
 
Para análise dos impactes cumulativos foram consideradas a localização da Subestação 
de Alcochete, as duas linhas que farão o desvio da Linha Palmela – Fanhões até à sua 
ligação à futura subestação, o corredor previsto da Autoestrada A33 e a presença de 
várias linhas elétricas na envolvente do projeto, bem como de outras infraestruturas 
rodoviárias. 
 
Tendo em vista a análise dos impactes cumulativos gerados pelos referidos projetos, 
conforme orientação da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, apresenta-se de seguida 
uma introdução do conceito de efeitos cumulativos e a metodologia geral adotada na 
avaliação seguida da sua aplicação concreta à situação em estudo. 
 
 
 
15.3.2 Metodologia Geral 

Genericamente, pode-se considerar que a identificação e a avaliação dos impactes 
cumulativos decorrem da necessidade de estudar e compreender quais os efeitos de 
ações associadas a diferentes projetos, ao longo do espaço e do tempo que, 
individualmente, podem até ser pouco representativos em termos de impacte, mas que 
coletivamente, tornam-se significativas. 
 
Constitui orientação importante deste tipo de análise, que esta se centre nos recursos, 
nos ecossistemas ou nas comunidades humanas suscetíveis de serem afetados ou não 
pelo projeto. 
 
Assim, entende-se constituir base importante da análise o conhecimento adquirido sobre 
as características da zona, traduzido na situação atual do ambiente, assim como das 
características do projeto, que possibilitou a identificação dos seus componentes 
sensíveis e/ou relevantes. Adicionalmente houve que definir, quer o âmbito temporal da 
análise, quer o âmbito espacial, isto é, a área suscetível de ser afetada cumulativamente 
pelos efeitos dos projetos. 
 
Este processo encontra-se materializado numa matriz de identificação das ocorrências 
prováveis de impactes cumulativos. 
 
A área de análise centra-se fundamentalmente na zona onde os projetos são 
espacialmente convergentes. Contudo para alguns descritores a área poderá ser mais 
alargada. 
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15.3.3 Identificação e Avaliação de Impactes Cumulativos 

Conforme já referido anteriormente, na zona envolvente à Subestação de Alcochete 
existem ou estão projetados vários projetos. 
 
Associadas à subestação de Alcochete encontram-se as futuras linhas aéreas que a ela 
se veem ligar e que constituem projetos complementares. 
 
Serão ainda considerados os impactes cumulativos resultantes da presença de várias 
linhas elétricas e rodoviárias na envolvente e ainda impactes cumulativos associados ao 
corredor da Autoestrada A33, que possui DIA favorável e da qual já foi solicitada a 
respetiva prorrogação, sendo intenção da BRISA a sua concretização. 
 
As principais atividades geradoras de impactes ambientais no estabelecimento de 
qualquer uma das infraestruturas distribuem-se de um modo geral, pelas duas primeiras 
fases do projeto, ou seja a construção e a exploração. 
 
Na fase de construção, desenvolvem-se diferentes ações de limpeza da vegetação, 
movimentação de terras, transporte de materiais e movimentação de máquinas e 
veículos. Estas ações conduzem à produção de resíduos de matéria vegetal, podendo 
aumentar a erosão e o transporte de partículas sólidas. Os impactes ambientais 
decorrentes incidem na qualidade do ar, com o aumento de emissões de poeiras e 
partículas poluentes, estas últimas com maior expressão durante a fase de 
movimentação de terras, na afetação do solo, no ruído e a nível visual. 
 
Na fase de exploração e manutenção, os principais impactes decorrem da presença das 
infraestruturas e dos seus efeitos. São identificáveis no geral impactes ao nível do ruído, 
dos efeitos visuais, dos efeitos eletromagnéticos e dos riscos de colisão da avifauna com 
os cabos aéreos e/ou apoios, nos casos das linhas. 
 
Refira-se contudo, no que respeita à fase de construção, que a maioria dos impactes só 
assumiria significado se os projetos fossem temporalmente semelhantes, facto que não 
se prevê nesta fase atendendo à diferente fase de desenvolvimento dos vários projetos, 
essencialmente ao nível dos descritores de qualidade. 
 
No Quadro V. 86 identificam-se os fatores onde é possível a ocorrência de impactes 
cumulativos resultantes da implantação da subestação e dos restantes projetos previstos 
para o local. 
 
A localização da Subestação de Alcochete numa área que se encontra em processo de 
consolidação de usos e de desenvolvimento territorial implica a consideração de 
impactes cumulativos em diversos fatores ambientais, relacionados com a presença de 
diversas áreas dispersas com usos industriais e logísticos e com a previsão do 
desenvolvimento da rede viária nesta zona, sobretudo a construção da A33. 
 
Todas estas intervenções concorrem para efeitos cumulativos de sinal contrário. 
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Por um lado, considera-se como potencialmente positivo o processo de ordenamento e 
de consolidação destas áreas urbanas de vocação mista e industrial, que atualmente 
apresentam bastante desorganização espacial, para o que a subestação pode contribuir, 
juntamente com as referidas vias, delimitando melhor a área de expansão deste tipo de 
usos e a zona de transição para territórios de características mais agrícolas e florestais, 
sobretudo se tal se vier a refletir nos instrumentos de gestão do território aplicáveis a 
esta zona e a esta escala. 
 
Por outro lado, esta contínua artificialização e alteração do território acentuará de forma 
sensível o efeito de redução da recarga do aquífero superficial em toda a envolvente 
destas infraestruturas e o consequente acréscimo do escoamento na Vala do Passil. 
 
Também se pode esperar um efeito cumulativo ao nível do aumento dos níveis de ruído 
ambiente e de desqualificação visual da área, embora a situação atual já seja de baixa 
qualidade visual; nestes últimos casos, de qualquer modo, considera-se que o contributo 
da subestação para esses efeitos será menor, quer pelo respeito pelos níveis de ruído 
durante o seu funcionamento quer pela melhoria visual que será trazida pela aplicação 
do PIP da subestação à sua envolvente imediata. 
 
Quanto à ecologia e diversidade biológica, também a artificialização deste território se 
considera negativa, a que acresce a futura presença de linhas elétricas a convergirem 
para a subestação. Ainda assim, as condições de projeto e o menor efeito relativo da 
subestação nesse processo de transformação dos habitats, comparativamente ao que 
poderá ocorrer com a construção da A33, por exemplo, leva a que se considere que a 
contribuição da Subestação de Alcochete para o impacte global sobre a biodiversidade 
seja reduzido. 
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Quadro V. 86 – Identificação dos Potenciais Impactes Cumulativos Associados à Subestação de Alcochete e Linhas Associadas 

Fatores Ambientais Subestação de Alcochete 
Linhas Elétricas Associadas à 

Subestação 
Linhas Elétricas Existentes Autoestrada A33 

Análise de Impactes Cumulativos 
e Grau de Afetação do 

Recurso/Descritor 

Geologia e 
Hidrogeologia 

Alteração da topografia com criação 
de escavações aterros e 

terraplenagens para a construção 
da plataforma da subestação e 

acesso 

Impactes gerados pela implantação 
de novos acessos (provisórios) e 
implantação das estruturas dos 

apoios. 

Não tem impactes 

Alteração da 
topografia com 

criação de 
escavações aterros e 
terraplenagens para a 

construção da 
plataforma da 
autoestrada 

O impacte é pouco significativo no 
âmbito do descritor pois na 

generalidade dos projetos as 
intervenção não implicam grandes 
afetações das unidades geológicas 

existentes nem na topografia 

 

Afetação: pouco significativa tendo 
em conta a natureza e dimensão da 

generalidade dos projetos 

Solos e Uso do Solo 

Afetação de solos sem aptidão 
agrícola 

 

Utilização de terrenos ocupados 
atualmente por matos 

Afetação de solos de fraca aptidão 
agrícola, no local de implantação dos 

apoios 

 

Pontual afetação de área de montado 
e área agrícola 

Afetação de solos de fraca 
aptidão agrícola 

 

Pontual afetação de áreas 
agrícolas e montados 

Afetação no geral de 
solos de fraca aptidão 
agrícola, na zona da 

plataforma da 
autoestrada 

 

Afetação de áreas 
agrícolas, matos e 

montado  

No que respeita às linhas os 
impactes são pouco significativos 
atendendo ao facto das principais 
afetações se localizarem apenas 

nas zonas dos apoios. No que 
respeita à subestações a área a 

afetar é também pouco significativa 
sendo afetados em grande parte 
matos. A afetação será maior em 
relação à A33, apesar de serem 
solos no geral de fraca aptidão 

agrícola. 

 

Afetação: pouco significativa tendo 
em conta a natureza e dimensão da 

generalidade dos projetos bem 
como as características da área a 

afetar. 

Clima Não tem impactes Não tem impactes. Não tem impactes Não tem impactes Não tem impactes 
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(Cont.) 

Fatores Ambientais Subestação de Alcochete 
Linhas Elétricas Associadas à 

Subestação 
Linhas Elétricas Existentes Autoestrada A33 

Análise de Impactes Cumulativos 
e Grau de Afetação do 

Recurso/Descritor 

Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água 

Afetação de pequenas linhas de 
água afluentes para a construção 
da plataforma da subestação as 
quais correspondem a pequenas 

depressões no terreno, não 
apresentando, aquando dos 

levantamentos de campo qualquer 
caudal. 

 

Na fase de exploração não são 
expectáveis impactes com qualquer 

significado 

Não são expectáveis impactes com 
qualquer significado atendendo ao 

facto da localização dos apoios tem 
de a dar cumprimento à legislação do 

domínio público hídrico 

Não são expectáveis impactes 
com qualquer significado 

Afetação de linhas de 
água para a 

construção da 
plataforma da 
autoestrada. 

 

No que respeita à fase 
de exploração, o 

projeto da referida 
infraestrutura deverá 
apresentar medidas 

minimizadoras 

Afetação: Pouco significativa 
atendendo à tipologia dos projetos. 
No caso das linhas de água mais 

significativas as intersecções com a 
mesma devem garantir o respetivo 

restabelecimento 

Qualidade do Ar 

Emissão de poeiras durante a fase 
de construção associada à 
realização de escavações e 
movimentação de veículos e 

máquinas. 

Emissão de poeiras na fase de 
construção devido à realização de 
escavações para montagem das 

fundações dos apoios e circulação de 
veículos e máquinas. 

Não tem impactes 

Emissão de poeiras 
durante a fase de 

construção associada 
à realização de 
escavações e 

movimentação de 
veículos e máquinas. 

 

Emissão de poluentes 
atmosféricos 

provenientes dos 
escapes dos 
automóveis. 

O impacte é pouco significativo uma 
vez que apenas na fase de 
construção são expectáveis 

impactes negativos, localizando-se 
o recetor mais próximo da 

globalidade dos projetos a mais de 
300m. Para além disso a fase de 

construção dos projetos deverá ser 
temporalmente divergente. Na fase 

de exploração, apenas a 
Autoestrada A33 apresenta 

impactes que deverão ser pouco 
significativos. 

 

Afetação: Pouco significativa. 
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(Cont.) 

Fatores Ambientais Subestação de Alcochete 
Linhas Elétricas Associadas à 

Subestação 
Linhas Elétricas Existentes Autoestrada A33 

Análise de Impactes Cumulativos 
e Grau de Afetação do 

Recurso/Descritor 

Ambiente Sonoro 

Na fase de construção será 
gerado algum ruído devido à 

realização de operações ruidosas 
(até 200 m de distância) e à 

circulação de veículos e 
máquinas. Contudo o recetor 

sensível mais próximo localiza-se 
a mais de 300 m. 

 

Da análise efetuada à fase de 
exploração, conclui-se a ausência 

de incumprimento dos valores 
legislados. 

Na fase de construção será gerado 
algum ruído devido à realização de 

operações ruidosas e à circulação de 
veículos e máquinas. 

 

No que respeita às linhas de ligação à 
subestação e em resultado do estudo 

acústico desenvolvido para este 
projeto verifica-se que não existem 
incumprimentos da legislação em 

vigor. 

Não existem incumprimentos da 
legislação em vigor 

Na fase de construção 
será gerado algum 

ruído devido à 
realização de 

operações ruidosas e 
à circulação de 

veículos e máquinas. 

 

No que respeita à fase 
de exploração e caso 

se registem 
incumprimentos da 

legislação o projeto da 
referida infraestrutura 
apresentará medidas 

minimizadoras 

O impacte é pouco significativo na 
fase de construção atendendo à 

distância dos recetores e ao facto 
desta fase ser temporalmente 

divergente para a globalidade doo 
projetos. 

 

Na fase de exploração não são 
expectáveis impactes significativos 
atendendo ao factos dos projetos 

terem de dar cumprimentos à 
legislação em vigor. 

 

Afetação: pouco significativa, não 
se prevendo o incumprimentos da 

legislação em vigor. 

Factores 
Biológicos 

e 
Ecológicos 

Flora e 
Vegetação 

Afetação de matos, na zona da 
plataforma da subestação e 

acesso 

Afetação de área de floresta mista, 
matos é áreas agrícolas na zona dos 

apoios 

Afetação pontual de áreas 
agrícolas e florestais nos locais 

dos apoios 

Afetação de área de 
floresta de produção, 

e áreas agrícolas 

Todos os projetos no local em 
análise se localizam fora de áreas 
de conservação da natureza. Não 

foram identificadas situações 
sensíveis localmente 

Apesar de todos os projetos 
implicarem a fragmentação de 
habitats, a disponibilidade na 

envolvente de habitats de 
características idênticas permite 

assegurar o reequilíbrio ecológico. 

Afetação: pouco significativa, uma 
vez que os projetos apresentam, 

tipologias diferentes tendo 
incidências diferentes nas espécies 

ocorrentes. 

Fauna 

Fragmentação de habitats e 
distúrbio causado pelas máquinas 

e trabalhadores na fase de 
construção. 

 

Na fase de exploração não são 
expectáveis impactes 

Fragmentação de habitats e distúrbio 
causado pelas máquinas e 

trabalhadores na fase de construção 

No que respeita às linhas elétricas, na 
bibliografia relativa a projetos de 

natureza idêntica, é-lhes atribuída 
alguma mortalidade no que respeita à 

avifauna, especialmente por 
electrocução e por colisão. 

Foram inseridas medidas de 
minimização no projeto. 

Na fase de exploração não são 
expectáveis impactes face às 

medidas já instaladas 

Fragmentação de 
habitats e distúrbio 

causado pelas 
máquinas e 

trabalhadores na fase 
de construção 

Potenciais impactes 
por atropelamento e 

efeito barreira 
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(Cont.) 

Fatores Ambientais Subestação de Alcochete 
Linhas Elétricas Associadas à 

Subestação 
Linhas Elétricas Existentes Autoestrada A33 

Análise de Impactes Cumulativos 
e Grau de Afetação do 

Recurso/Descritor 

Paisagem 

Na fase de construção, impacte 
visual derivado do conjunto da obra 
in loco e impactes sobre a estrutura 

da paisagem motivados pela 
implantação da subestação e do 

acesso 

 

Na fase de exploração impactes 
reduzidos nos recetores mais 

próximos devido à presença das 
estruturas definitivas. 

Impacte visual derivado do conjunto 
da obra in loco e impactes sobre a 

estrutura da paisagem devido à 
abertura de novos acessos 

(provisórios) e implantação de 
estruturas de apoio da linha elétrica 

durante a fase de construção. 

Posteriormente, os impactes são 
devidos à presença da linha elétrica e 

dos respetivos apoios. 

Os impactes são devidos à 
presença das linhas elétricas e 

dos respetivos apoios. 

Impacte visual 
derivado do conjunto 

da obra in loco e 
impactes sobre a 

estrutura da paisagem 
devido à abertura de 

novos acessos 
(provisórios) e 
implantação da 

autoestrada. 

 

Posteriormente, os 
impactes são devidos 

à presença da 
autoestrada 

Atendendo ao reduzido número e 
localização dos recetores sensíveis 
localizados a grande distância dos 

vários projetos, e atendendo ao 
facto de ser uma zona de charneira, 

localizando-se numa transição, 
entre uma zona urbana e uma zona 

de montado. 

 

Afetação: atendendo ao facto de 
que alguns projetos serão alvo de 

projeto de integração paisagística e 
devido ao reduzido número de 

observadores a afetação prevê-se 
pouco significativa. De referir ainda 
que o projeto da A33 deverá ser o 

projeto com maior impacte visual na 
zona, tendo em conta a sua 

natureza e área de ocupação. 

Socioeconomia 

Efeitos positivos sobre fatores 
socioeconómicos (emprego e 

atividades económicas) na fase de 
construção. 

 

Durante a fase de exploração 
prevê-se uma melhoria do 

abastecimento e distribuição da 
energia a nível local e regional. 

Permite também alimentar o Novo 
Aeroporto de Lisboa com 
importantes repercussões 

económicas 

Efeitos positivos sobre fatores 
socioeconómicos (emprego e 

atividades económicas) na fase de 
construção. 

 

Durante a fase de exploração da 
infraestrutura a observância das 

distâncias mínimas regulamentares 
entre cabos elétricos de alta tensão e 
edifícios conduzem à diminuição dos 
campos elétricos e magnético para 

valores negligenciáveis à minimização 
dos seus eventuais efeitos na saúde 

pública. 

A observância das distâncias 
mínimas regulamentares entre 
cabos elétricos de alta tensão e 
edifícios conduzem à diminuição 

dos campos elétricos e 
magnético para valores 

negligenciáveis à minimização 
dos seus eventuais efeitos na 

saúde pública. 

Efeitos positivos sobre 
fatores 

socioeconómicos 
(emprego e atividades 
económicas) na fase 

de construção e 
exploração. 

Melhoria do sistema de distribuição 
de energia elétrica para a região e 
fornecimento de energia ao NAL, 

associado ao aumento das 
acessibilidades com a Autoestrada 
A33 com importantes repercussões 

económicas. 

 

Afetação: positiva contribuindo para 
o desenvolvimento socioeconómico 

da zona. 
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(Cont.) 

Fatores Ambientais Subestação de Alcochete 
Linhas Elétricas Associadas à 

Subestação 
Linhas Elétricas Existentes Autoestrada A33 

Análise de Impactes Cumulativos 
e Grau de Afetação do 

Recurso/Descritor 

Património Sem afetação Sem afetação Sem afetação 

O projeto poderá 
eventualmente afetar 

elementos 
patrimoniais 

As zonas sujeitas a movimentações 
de terras poderão eventualmente 

afetar elementos patrimoniais. 

 

Afetação: pouco significativa, não 
se conhecendo a afetação de 

elementos patrimoniais por outros 
projetos. 

Ordenamento e 
condicionantes 

Em termos de Ordenamento 
desenvolve-se em Espaços 

Agroflorestais marginados por 
Espaços Naturais de Categoria I 

 

Do ponto de vista das 
condicionantes legais afetará 
Reserva Ecológica Nacional 

Em termos de Ordenamento 
desenvolve-se maioritariamente em 

Espaços Agroflorestais e 
marginalmente em Espaços Naturais 

de Categoria I 

 

Do ponto de vista das condicionantes 
legais afetará RAN, REN e Zonas 

Ameaçadas pelas Cheias 

Desenvolvem-se em REN, RAN 
e em Zonas Ameaçadas pelas 

Cheias  

Abrange terrenos 
integrados na Reserva 
Ecológica Nacional e 
na Reserva Agrícola 

Nacional  

Atendendo às áreas a afetar não 
são expectáveis impactes 
cumulativos com qualquer 

significado, referindo-se apenas a 
ocupação de REN e RAN com 
maior significância pela A33. 

 

Afetação: negativa e significativa 
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CAPÍTULO VI  

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Em função da identificação e avaliação de impactes decorrentes da análise do projeto e 
da sua relação com a área de implantação, apresentam-se neste capítulo as medidas de 
interesse para a minimização ou potenciação dos impactes identificados. 
 
A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se em três objetivos ou 
momentos fundamentais: evitar os impactes; minimizar os impactes não evitáveis; 
compensar os impactes não evitáveis ou minimizáveis. 
 
Estas medidas são apresentadas da seguinte forma: 
 

• Medidas de carácter geral respeitantes à fase de construção e que consistem num 
conjunto de boas práticas ambientais, a ser tomado em consideração pelo 
adjudicatário da Obra / Dono de Obra, e que integram as Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção, definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) para esta fase dos projetos; 
 

• Medidas específicas em relação a alguns dos descritores analisados no EIA e que 
decorrem da avaliação específica efetuada anteriormente face à relação do 
projeto com o local. Estas medidas repartem-se entre a fase de construção e a 
fase de exploração. 

 
 
No final apresenta-se uma síntese da importância das medidas para a minimização dos 
impactes negativos identificados, os quais ocorrem, no essencial, na fase de construção. 
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2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL 

2.1 Medidas de Caráter Geral 

No Quadro VI. 1 apresenta-se a listagem das medidas de minimização de carácter geral 
a adotar durante a fase de construção. Estas medidas encontram-se estruturadas de 
acordo com a Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção disponível 
no sítio da internet da APA, com os ajustes que se entenderam necessários face à 
especificidade do projeto. 
 

Quadro VI. 1 – Medidas de Carácter Geral 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

1 

Desenvolvimento de uma campanha de informação da população 
na envolvente próxima do protejo (Passil e Quinta do Passil), 
através da câmara municipal e junta de freguesia de Alcochete. A 
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 
calendarização e eventuais afetações à população, 
designadamente a afetação das acessibilidades. A população 
será ainda informada acerca da data de início das obras e do seu 
regime de funcionamento. 

1 Socioeconomia 

2 
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para 
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 
reclamações. 

2 Socioeconomia 

3 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para 
os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das 
obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 
ambientais e às medidas de minimização a implementar, 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos, com particular destaque para a prevenção da 
contaminação do meio ambiente. 

3 Todos  

4 

Implementar o Plano de Integração Paisagística (PIP) da 
subestação de forma a garantir o enquadramento paisagístico 
adequado que garanta a atenuação das afetações visuais 
associadas à presença das obras e respetiva integração na área 
envolvente. 

5 
Paisagem 

Socioeconomia 

5 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) 
proposto (EIA - Volume 3) e que contempla as medidas de 
minimização aqui indicadas e que deverá ser complementado 
com as medidas eventualmente propostas na DIA, sem prejuízo 
de outras que se venham a verificar necessárias. 

Este PAA propõe a implementação de um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) das obras e ser elaborado pelo adjudicatário da 
empreitada antes do início da execução da obra, e previamente 
sujeito à aprovação do dono da obra, de acordo com as 
especificações técnicas da REN. 

6 Todos 
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(cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra 

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

6 

Os estaleiros devem ter em conta a localização definida no 
projeto e no EIA (Capítulo III) que constituem áreas localizadas 
dentro do terreno adquirido pela REN para a subestação. Sempre 
que se tornem necessárias outras eventuais áreas de apoio à 
obra, como locais de deposição de terras, devem 
preferencialmente ser escolhidas áreas já utilizadas para o 
mesmo fim. 

7 Todos 

7 

O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de 
acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes 
resultantes do seu normal funcionamento e garantir um melhor 
enquadramento paisagístico e atenuação das afetações visuais 
associadas à presença das obras e respetiva integração na área 
envolvente. 

8 
Paisagem 

Socioeconomia 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos 

8 
As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto 
vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às 
zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

9 
Solos 

Uso do Solo 

9 

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à 
decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, 
para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra, 
conforme atrás já define o projeto.  

10 

Solos 

Uso do Solo 

Paisagem 

Escavações e Movimentação de Terras 

10 
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo 
que os solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre 
as mesmas áreas. 

14 
Geologia 

Solos 

11 

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e 
movimentação de terras de forma a minimizar a exposição dos 
solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 
erosão hídrica e o transporte sólido. 

15 

Recursos 
Hídricos 

Qualidade do Ar 

12 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em 
períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as 
devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e 
evitar o respetivo deslizamento. 

16 Geologia 

13 

Tal como preconizado no projeto, utilizar os materiais 
provenientes das escavações como material de aterro, de modo 
a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora 
da área de intervenção). 

17 Geologia 

14 

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou 
que estejam em excesso, devem ser armazenados em locais 
com características adequadas para depósito previamente a 
serem encaminhados para destino final adequado. 

18 

Geologia 

Solos 

Uso do Solo 

15 

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com 
vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em 
locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, 
até esses materiais serem encaminhados para destino final 
adequado. 

19 

Solos 

Gestão de 
Resíduos 
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(cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Escavações e Movimentação de Terras (Cont.) 

16 

A seleção das zonas de depósito para as terras sobrantes deve 
excluir as seguintes áreas:  

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas inundáveis;  

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada 
infiltração);  

• Perímetros de proteção de captações;  

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da 
Reserva Ecológica Nacional (REN)  

• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no 
âmbito da conservação da natureza;  

• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de 
fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 
azinheiras;  

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

• Áreas de ocupação agrícola;  

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

• Zonas de proteção do património.  

21 Todos 

17 

A seleção dos locais de empréstimo para a execução das obras 
deve respeitar os seguintes aspetos:  

• As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais 
próximos do local de aplicação, para minimizar o transporte;  

• As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:  

• Terrenos situados em linhas de água, leitos e margens 
de massas de água;  

• Zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração 
elevada, perímetros de proteção de captações de água;  

• Áreas classificadas da RAN ou da REN;  

• Áreas classificadas para a conservação da natureza;  

• Outras áreas onde as operações de movimentação das 
terras possam afetar espécies de flora e de fauna 
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 
azinheiras;  

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

• Áreas com ocupação agrícola;  

• Áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

• Zonas de proteção do património.  

22 Todos 

Construção e Reabilitação de Acessos 

18 

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais 
da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos 
acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras 
devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações 
na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão 
ocupadas pelo acesso. 

23 

Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

19 

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e 
sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a 
segurança e a minimização das perturbações nas atividades das 
populações. 

24 Socioeconomia 
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(cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Construção e Reabilitação de Acessos (Cont.) 

20 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área 
do projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, 
possibilitando a sua normal utilização por parte da população 
local. 

25 Socioeconomia 

21 
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de 
tráfego submeter previamente os respetivos planos de alteração à 
entidade competente, para autorização. 

26 Socioeconomia 

22 

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de 
forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por 
ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

27 e 37 
Socioeconomia 

Paisagem 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

23 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados 
para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para 
os estaleiros, das terras de empréstimo e materiais excedentários 
a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 
interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores 
sensíveis. 

28 

Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

24 
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, 
deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a 
minimizar a emissão de poeiras. 

29 
Socioeconomia 

Qualidade do Ar 

25 
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou 
do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, 
de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

30 
Socioeconomia 

Qualidade do Ar 

26 

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os 
equipamentos que originem o menor ruído possível. 31 

Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

27 

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. 

32 
Ambiente 
Sonoro 

28 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas 
e veículos afetos 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. 

33 

Ambiente 
Sonoro 

Qualidade do Ar 

Recursos 
Hídricos 

Solos 

29 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na 
proximidade de habitações sejam realizadas preferencialmente no 
período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em 
vigor. 

34 
Ambiente 
Sonoro 

30 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra 
para a via pública deverá ser feita de forma a evitar a sua 
afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos 
veículos.  

38 

Socioeconomia 

Qualidade do Ar 

Paisagem 
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 (cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

31 

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, 
considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos 
na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 
definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 
destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 
resíduos 

40 
Gestão de 
Resíduos 

32 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos 
produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade 
com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é 
admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 
margens e leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

41 
Gestão de 
Resíduos 

33 São proibidas queimas a céu aberto. 42 Qualidade do Ar 

34 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e 
equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo 
ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e 
posterior envio para reciclagem. 

43 
Gestão de 
Resíduos 

35 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser 
armazenados em recipientes adequados e estanques, para 
posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 
reciclagem. 

45 
Gestão de 
Resíduos 

36 
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos 
gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de 
acompanhamento de resíduos. 

46 
Gestão de 
Resíduos 

37 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos 
provenientes dos estaleiros, de acordo com a legislação em vigor 
– ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em 
tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados 
para tratamento. 

47 
Gestão de 
Resíduos 

38 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, 
deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário 
com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por 
operador licenciado. 

49 

Gestão de 
Resíduos 

Solos 
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(cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase Final da Execução das Obras 

39 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a 
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção 
de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 
materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no 
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início 
dos trabalhos. 

50 Todos 

40 
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como 
acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos que 
tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

51 Socioeconomia 

41 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais 
infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas 
em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da 
obra. 

52 

Socioeconomia 

Ordenamento e 
Condicionantes 

42 
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos 
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas 
obras de construção. 

53 
Recursos 
Hídricos 

 
 
 
 
2.2 Medidas de Minimização Específicas 

A seguir apresenta-se uma listagem das medidas de minimização em relação a alguns 
dos descritores analisados no EIA e que decorrem da avaliação específica efetuada 
anteriormente face à relação do projeto com o local. Estas medidas repartem-se entre a 
fase de construção e a fase de exploração. 
 
 
 
 
2.2.1 Fase de Construção 

2.2.1.1 Geologia, Solos e Uso dos Solo 

FC 1 – No final da obra deve proceder-se ao revolvimento dos solos não pavimentados 
nas áreas utilizadas para apoio, de modo a descompactá-los e arejá-los, reconstituindo 
assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio de forma a promover o melhor 
sucesso do Projeto de Integração Paisagística. 
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2.2.1.2 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

FC 2 – Implementar na via de acesso, a passagem hidráulica prevista, para 
restabelecimento do talvegue intercetado ao km 0+225. 
 
FC 3 – Apesar das escavações previstas na subestação não atingirem as profundidades 
a que se identificou o nível freático nas sondagens realizadas (a mais de 6,4 m), 
constituem áreas particularmente favoráveis à acumulação de água pluvial, e à receção 
de exsurgências de águas subterrâneas nos taludes, em situações de pluviosidade 
intensa. Assim, como forma de evitar a acumulação de águas nestas áreas, e quando 
necessário, poderá ser efetuada a sua remoção através de bombagem contínua, e 
encaminhamento das águas para a Vala do Passil. 
 
FC 4 – Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem e linhas de água que possam ter sido afetados pelas obras de construção. 
 
 
 
2.2.1.3 Fatores Biológicos e Ecológicos 

FC 5 – Evitar a destruição desnecessária de manchas de vegetação aquando da 
movimentação de pessoas e máquinas. Esta recomendação é particularmente importante no 
âmbito da construção das novas linhas e desativação do troço da Linha Palmela – Fanhões, 
no que se refere à preservação e recuperação da vegetação ripícola que se desenvolve ao 
longo das linhas de água, nomeadamente na Ribeira do Vale dos Vinte e Um e afluente. 

 
FC 6 – Instalação de BFD´s em todos os vãos das novas linhas Alcochete – Fanhões e 
Alcochete - Palmela. A distribuição a utilizar será do tipo intensiva, ou seja, a colocação 
de BFD com 30 cm de diâmetro, de fixação dupla, em cores laranja a branco de 10 em 10 
m em cada cabo de guarda, dispostos alternadamente (em perfil resultam num 
espaçamento aproximado de 5 em 5 m). 
 
 
 
2.2.1.4 Gestão de Resíduos 

FC 7 – Pormenorização e implementação, na fase de construção, dos Planos de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da Subestação e das 
Linhas, elaborado nos termos do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março, e incluídos no 
Anexo 6 do EIA, nos quais se procede à caracterização sumária da obra e à identificação 
e classificação dos resíduos em conformidade com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de 
Março; 
 
FC 8 – 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. 
 
FC 9 – A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de 
betonagem. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, 
deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, 
para que fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, no aterro das 
fundações. 
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2.2.1.5 Paisagem 

FC 10 – Reposição dos locais intervencionados no âmbito da desativação do troço da 
Linha Palmela – Fanhões, nomeadamente nos locais dos apoios, promovendo a sua 
recuperação e integração na paisagem, nomeadamente através da aplicação de 
hidrossementeira. 
 
 
 
2.2.1.6 Socioeconomia 

FC 11 – As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a 
abertura de fundações, devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, 
para assegurar a proteção de pessoas, culturas e gado. 
 
FC 12 – Assegurar que os trajetos dos veículos utilizam as vias principais existentes até 
ao local do projeto, nomeadamente a A12, a EN4 e a EN118, via esta onde se estabelece 
a articulação com o acesso a construir desde a via pública até à plataforma da 
Subestação. 
 
FC 13 – A circulação nas vias locais (EN4 e EN118) e particularmente junto à 
aglomerado do Passil (EN118) e de Rilvas (EN4), deve ser feita a velocidade reduzida, 
respeitando os limites de circulação e o facto de haver habitações junto à via. 
 
FC 14 – A segurança e higiene do espaço dentro e fora do estaleiro e na própria obra, 
devem ser asseguradas, salvaguardando também eventuais acidentes com pessoas não 
afetas à obra. 
 
 
 
2.2.1.7 Ordenamento e Condicionantes 

FC 15 – Conduzir as obras de construção da plataforma e acessos em áreas REN de 
forma a não serem afetadas áreas suplementares de solos integrados nesta 
condicionante legal, evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local 
elementos grosseiros provenientes da escavação. 
 
FC 16 – Proceder, em fase de licenciamento dos projetos das novas linhas, à elaboração 
do processo relativo ao Pedido de Autorização de Utilização de Solos da RAN, tendo em 
conta a localização de alguns novos apoios nestas áreas, bem como, a desativação de 
apoios existentes (ver localização no Quadro V.80 do Capitulo V do EIA). 
 
FC 17 - Caso venha a ser necessário um eventual corte e/ou decote de sobreiros ou 
azinheiras, este deverá ser previamente autorizado nos termos da legislação em vigor. 
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2.2.1.8 Património 

FC 18 – Efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as atividades que impliquem 
remoção ou movimentação de terras, incluindo a desmatação, abertura de acessos ou 
melhoramento de caminhos existentes, preparação das áreas de estaleiro. Este 
acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, no caso 
das ações inerentes à realização do projeto não serem sequenciais mas sim simultâneas. 
Convém ainda destacar que não foram definidas neste estudo as áreas de estaleiro e 
acessos das linhas. Por conseguinte, será necessário fazer, numa fase prévia à obra, 
prospeções arqueológicas nos locais selecionados para a implantação daquelas zonas 
funcionais. 
 
FC 19 - Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 
constantes no Estudo Patrimonial apresentado no Anexo 4 do EIA e identificar eventuais 
vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
 
FC 20 – Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento 
arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares 
(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Antes da 
adoção de qualquer medida de mitigação deverá compatibilizar-se a localização dos 
elementos do projeto, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento 
visual. Caso seja detetado um novo local com interesse patrimonial este deverá ser alvo 
de comunicação à REN, ao empreiteiro e à DGPC, pelos canais que vierem a ser 
acordados em obra. 
 
FC 21 - Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, as 
medidas necessárias para evitar a destruição de sítios com valor patrimonial que venham 
a ser identificados, bem como, os procedimentos e normas a cumprir durante o 
Acompanhamento Arqueológico. 
 
 
FC 22 - As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais que venham a ser 
identificados na zona abrangida pelo projeto são as seguintes: 
 
• Sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado na Carta de 

Condicionantes Patrimoniais e nos trabalhos realizados no Acompanhamento 
Arqueológico que se localizem a menos de 50 m das áreas a intervencionar, desde 
que não seja afetado diretamente pelo projeto. Caso se verifique a existência de 
ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser vedadas com recurso a 
painéis: 

 A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área 
afetada pela obra. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já 
existentes. 

 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, 
que deverão ser regularmente repostas. 
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• No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, garantir a salvaguarda pelo 
registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva da totalidade dos 
vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra.. 

• No caso de se encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o 
acompanhamento arqueológico, garantir a salvaguarda pelo registo arqueológico da 
totalidade dos vestígios a afetar diretamente pela obra. Numa primeira etapa deverão 
ser realizadas sondagens arqueológicas manuais: 

 As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação 
e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do 
local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

 Caso se confirme a conservação in situ de contextos arqueológicos deverá ser 
realizada a sua escavação integral. 

 
FC 23 – As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do 
seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação. 
 
 
 
 
2.2.2 Fase de Exploração 

2.2.2.1 Solos, Fatores Biológicos e Ecológicos e Paisagem 

FE 1 – Manutenção de todos os revestimentos vegetais executados no PIP da 
subestação em boas condições, como forma de proteção contra a erosão e constituição 
de uma verde que enquadra a subestação e valoriza ambiental e paisagisticamente o 
local. 
 
 
 
2.2.2.2 Qualidade do Ar 

FE 2 – Manutenção dos equipamentos utilizados na subestação, principalmente os 
disjuntores que contém SF6, de forma a reduzir as emissões. 
 
FE 3 – Em caso de esvaziamento dos compartimentos que contém SF6 essa operação 
será sempre realizada de forma controlada para um depósito de trasfega apropriado com 
vista ao seu posterior tratamento. 
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2.2.2.3 Gestão de Resíduos 

FE 4 – Para a fase de exploração, deverá ser garantida a triagem, acondicionamento, e 
encaminhamento dos resíduos produzidos a destino final licenciado, de acordo com a sua 
classificação. A recolha, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos deverá 
realizar-se, de acordo com a legislação em vigor, em matéria de gestão de resíduos. 
 
FE 5 – Deverá ser feita uma verificação periódica, por exemplo, aquando da necessidade 
de manutenção da subestação, da câmara de retenção de óleos, de forma a verificar a 
necessidade de a esvaziar para encaminhar o óleo que contém para destino final 
adequado. 
 
 
 
 
2.3 Síntese das Medidas de Minimização para a Redução de Impactes 

Em termos globais, considera-se que as medidas gerais recomendadas terão uma 
importância significativa na fase de construção, em particular induzidas por uma gestão 
adequada da obra, bem como pela implementação de um Projeto de Integração 
Paisagística (PIP) da subestação que permitirá, face à natureza do projeto, enquadrá-lo 
da melhor forma possível no território envolvente aquando da entrada em exploração.  
 
Na fase de exploração o próprio projeto em si constituirá um impacte positivo em termos 
socioeconómicos e de ordenamento, sendo que do ponto de vista dos restantes impactes 
com ocorrência no território de carácter negativo, eles são localizados e não 
significativos. A única exceção verifica-se na Paisagem, em que dada a altura dos 
pórticos da subestação e dos apoios das linhas, a minimização do seu impacte visual é 
difícil, sendo assim assumidos como novos elementos estruturais na paisagem de carater 
negativo mas assimilável face à envolvente onde existe já um conjunto de outras linhas 
elétricas, infraestruturas rodoviárias e industrias. 
 
No Quadro VI. 2 apresenta-se uma síntese das medidas de minimização atrás 
consideradas e da respetiva importância para a redução de impactes. 
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Quadro VI. 2 – Quadro Síntese das Medidas de Minimização e sua Importância para a 
Redução de Impactes 

Fator 
ambiental 

Principais medidas de 
minimização 

Importância das 
Medidas de 

minimização 

Significância 
do Impacte 

(Pré-
minimização) 

Impacte 
Residual (pós-
minimização / 
medidas de 

melhoramento) 

Geologia 

Reaproveitamento das terras 
movimentadas no próprio projeto, 
reduzindo impactes no exterior. 

Localização de estaleiros da 
subestação e acessos de obra em 
zonas afetas ao projeto, não 
afetando novas áreas e respetivo 
substrato geológico. 

Importante Não significativo Não significativo 

Solos e Uso do 
Solo 

Localização de estaleiros da 
subestação e acessos de obra em 
zonas afetas ao projeto não 
afetando novas áreas. 

Localização da subestação e dos 
apoios das novas linhas em locais 
onde os usos do solo são menos 
sensíveis ou que menos interferem 
com a atividade agrícola. 

Cuidados no planeamento e 
execução da obra minimizando a 
afetação de usos. 

Recuperação dos locais 
intervencionados no âmbito da 
desativação do troço da Linha 
Palmela – Fanhões. 

Cuidados a respeitar aquando da 
desativação dos espaços ocupados 
pelas áreas de apoio à obra, 
promovendo a sua recuperação e 
integração paisagística. 

Muito Importante Não significativo Não significativo 

Recursos 
Hídricos e 
Qualidade da 
Água 

Localização dos apoios das novas 
linhas respeitando distâncias legais 
às linhas de água presentes na 
zona. 

Projeto de drenagem da 
subestação tendo em conta as 
características hidrológicas do 
local.  

Cuidados ambientais no 
planeamento e execução da obra. 

Equipamentos adequados e em 
boas condições de funcionamento. 

Tratamento de águas residuais do 
estaleiro. 

Muito importante Não significativo Não significativo 

Qualidade do 
Ar 

Controlo na obra das emissões de 
poeiras e de outros poluentes 
atmosféricos na fase de construção 
(cuidados nas operações de 
transporte materiais pulverulentos, 
manutenção e funcionamento de 
equipamentos) 

Pouco Importante Não significativo Não significativo 
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Fator 
ambiental 

Principais medidas de 
minimização 

Importância das 
Medidas de 

minimização 

Significância 
do Impacte 

(Pré-
minimização) 

Impacte 
Residual (pós-
minimização / 
medidas de 

melhoramento) 

Ambiente 
Sonoro 

Controlo do ruído em obra. 
Programação da obra / Delimitação 
dos horários de trabalho. 

Esclarecimentos à população sobre 
as atividades e horários de 
funcionamento. 

Importante Não significativo Não significativo 

Gestão de 
Resíduos 

Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos. 

Cuidados na execução da obra. 
Formação e sensibilização dos 
trabalhadores. 

Importante Não significativo Não significativo 

Fatores 
Biológicos e 
Ecológicos 

Cuidados na execução da obra. 
Formação e sensibilização dos 
trabalhadores. 

Localização de estaleiros da 
subestação e acessos de obra em 
zonas afetas ao projeto não 
afetando novas áreas. 

Localização da subestação e dos 
apoios das novas linhas em locais 
onde os usos do solo são menos 
sensíveis. 

Instalação de BFD´s em todos os 
vãos das novas linhas para 
minimização de impactes na 
avifauna. 

Muito importante Não significativo Não significativo 

Paisagem 

Vedação das áreas de obra e 
cuidados na integração 
paisagísticas das áreas de 
trabalho. 

Localização de estaleiros da 
subestação e acessos de obra em 
zonas afetas ao projeto não 
afetando novas áreas. 

Implementação do Projeto de 
Integração Paisagística para 
recuperação e integração do 
projeto da subestação no território. 

Recuperação dos locais 
intervencionados no âmbito da 
desativação do troço da Linha 
Palmela – Fanhões. 

Muito Importante Significativo 
Não significativo 
a pontualmente 

Significativo 
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Fator 
ambiental 

Principais medidas de 
minimização 

Importância das 
Medidas de 

minimização 

Significância 
do Impacte 

(Pré-
minimização) 

Impacte 
Residual (pós-
minimização / 
medidas de 

melhoramento) 

Socioeconomia 

Informação da obra à população. 

Localização de estaleiros da 
subestação e acessos de obra em 
zonas afetas ao projeto não 
afetando novas áreas. 

Cuidados na execução da obra 
para redução da perturbação sobre 
a envolvente. 

Cumprimento das normas de 
segurança rodoviária nas vias 
usadas pela obra.  

Assegurar a segurança e a higiene 
da área de obra e envolvente. 

Vedação das áreas de obra e 
cuidados na sua integração 
paisagística. 

Importante Não significativo Não significativo 

Ordenamento 
do Território e 
Condicionantes 

Localização da subestação e dos 
apoios das novas linhas em locais 
com menor interferência com 
condicionantes legais e que do 
ponto de vista de ordenamento não 
apresenta incompatibilidades. 

Localização de estaleiros da 
subestação e acessos de obra em 
zonas afetas ao projeto não 
afetando novas áreas. 

Muito Importante Não significativo Não significativo 

Património 

Proceder a novas prospeções 
arqueológicas sistemáticas após a 
desmatação, para confirmar as 
observações constantes do EIA e 
identificar eventuais vestígios 
arqueológicos, numa fase prévia à 
escavação. 

Efetuar o acompanhamento 
arqueológico de todas as atividades 
que impliquem remoção ou 
movimentação de terras, incluindo 
as escavações. 

Importante Não significativo Não significativo 
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CAPÍTULO VII 
PROGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A monitorização é definida no artigo 2º, alínea l) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, como o “processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado 
do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado projecto e descrição 
periódica desses efeitos por meio de relatórios, com o objectivo de permitir a avaliação 
da eficácia das medidas previstas na DIA e na decisão de verificação de conformidade 
ambiental do projeto de execução para evitar, minimizar ou compensar os impactes 
ambientais significativos decorrentes da execução do respectivo projecto”. 
 
Face às características do projeto é possível prever desde já a necessidade de proceder 
ao Acompanhamento e Gestão Ambiental da Obra, sendo aliás política da REN, 
assegurar sempre a Supervisão e Acompanhamento Ambiental da Obra. 
 
Para a fase de exploração, define-se um programa específico de monitorização do 
Ambiente Sonoro, para confirmação dos impactes previstos no âmbito do EIA, 
nomeadamente quanto à não violação dos limites legais. 
 
 
No Volume 3 – Plano de Acompanhamento Ambiental da obra apresentam-se as 
diretrizes a que deve obedecer o Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra e 
no ponto seguinte deste capítulo apresenta-se o programa de monitorização proposto 
para o Ambiente Sonoro para a fase de exploração da Subestação de Alcochete e 
linhas associadas. 
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2. MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO (FASE DE EXPLORAÇÃO) 

O programa de monitorização deve ser implementado após a entrada em exploração do 
projeto (subestação e linhas), para verificação dos impactes estimados sobre os 
recetores da envolvente. 
 
Os níveis de ruído produzidos atualmente na zona do projeto em avaliação estão 
caracterizados no Capítulo IV, com base no levantamento de campo realizado, pelo que 
não se justifica a realização de medições de ruído específicas antes do início da 
exploração da Subestação de Alcochete e Linhas Associadas. 
 
 
i)  Parâmetros a Monitorizar 
 
As campanhas de monitorização a realizar consistirão na medição in situ dos valores do 
nível sonoro equivalente (LAeq) nos três períodos de referência (período diurno, 
entardecer e noturno) assumidos pelos indicadores de ruído definidos no Decreto-Lei  
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (Ld, Ln e Le em dB(A)). 
 
Para averiguar da existência ou não de características impulsivas do ruído dentro do 
intervalo de tempo de avaliação deverá ser monitorizado o nível sonoro contínuo 
equivalente, LAeq, em simultâneo com característica impulsiva e fast. 
 
 
 
ii)  Locais e Frequência das Amostragens 
 
Deverão ser realizadas medições do ruído junto à subestação e novas linhas nos Pontos 
de Avaliação que estão considerados no EIA, de forma a comprovar as previsões dos 
níveis sonoros efetuadas no âmbito do “Estudo de Condicionamento Acústico da 
Subestação de Alcochete” e nas simulações efetuadas no EIA para os recetores na 
envolvente às novas linhas. 
 

Quadro VII. 1 – Coordenadas dos pontos de monitorização do Ambiente Sonoro 

Ponto de 
monitorização 

Coordenadas (m) 

X Y 

R1 133098,1100 193359,7500 

R2 132965,4800 192864,9600 

R3 133462,7700 192734,6400 

R4 133485,8400 193298,9400 

R5 134622,9900 193863,7400 

R6 135277,5100 192905,4600 
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FIG. VII. 1 – Locais de Monitorização do Ambiente Sonoro 

 
 
Considera-se adequada a realização de apenas uma campanha de medição do ruído, 
durante o 1º ano de exploração da subestação, durante os períodos diurno, entardecer e 
noturno. 
 
O prosseguimento de ações de monitorização do ruído ficará dependente dos resultados 
dessa primeira campanha e da existência de eventuais reclamações. 
 
 
 
iii)  Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 
 
Serão efetuadas medições “in situ”, utilizando um tipo de monitorização direta por 
amostragem no espaço, e discreta no tempo. As medições deverão ser efetuadas tendo 
em conta o definido no Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro e as normas portuguesas 
aplicáveis, nomeadamente: 
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• Norma Portuguesa NP1730-1 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente – 
Parte 1, grandezas fundamentais e procedimentos; 

 
• Norma Portuguesa NP1730-2 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente – 

Parte 2, recolha de dados relevantes para o uso do solo; 
 

• Norma Portuguesa NP1730-3 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente – 
Parte 3, aplicação de limites do ruído. 

 
 
Nesta fase, os equipamentos necessários à realização do Programa de Monitorização 
são os seguintes: 
 

• Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado 
pelo Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de 
Acústica, para medição “in situ” dos níveis sonoros. 

 
 
 
iv)  Relação entre os Factores Ambientais a Monitorizar e o Projeto 
 
Deverá ser efetuado o registo das condições meteorológicas (humidade, direção e 
velocidade do vento e precipitação) registadas durante os períodos de medição. 
 
 
 
v) Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados 
dos programas de monitorização 
 
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em 
conformidade com a legislação, poderá ter que se proceder à implementação de medidas 
de minimização, nomeadamente isolamento sonoro de fontes de ruído. 
 
 
 
vi)  Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios de Revisão do 

Programa de Monitorização 
 
Os relatórios deverão ser entregues até um mês após a realização das campanhas de 
monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em 
cada campanha.  
 
Os relatórios deverão seguir a estrutura definida na Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. 
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CAPÍTULO VIII  
LACUNAS DE CONHECIMENTO E CONCLUSÕES 

 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo final sintetizam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na 
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e apresentam-se as conclusões 
principais dos estudos realizados. 
 
 
 
 
2. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma segura, a situação atual do 
ambiente na zona de influência do projeto e avaliar os principais impactes associados ao 
projeto, não existindo incertezas significativas em relação aos fatores ambientais. 
 
 
 
 
3. CONCLUSÕES 

O projeto do Subestação de Alcochete é um projeto que se encontra inserido no Plano 
de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT) 2012-2017 e que 
tem como projetos complementares os projetos do desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 
400 kV desde o Apoio P36 para a Subestação de Alcochete – Linha Alcochete – 
Palmela, a 400 kV e desde o Apoio P40 para a Subestação de Alcochete – Linha 
Alcochete – Fanhões, a 400 kV, que têm como objetivo a ligação desta subestação à 
Rede Nacional de Transporte (RNT). 
 
Desta abertura total da Linha Palmela-Fanhões para a subestação de Alcochete ocorrerá 
a consequente desativação do troço compreendido entre os apoios P36 e P40, 
transformando a atual Linha Palmela – Fanhões em duas novas linhas, com início na 
futura subestação de Alcochete: Linha Alcochete – Fanhões e Linha Alcochete – 
Palmela. 
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A futura Subestação de Alcochete a 400 / 60 kV, pretende melhorar as condições de 
alimentação aos consumos da EDP-Distribuição localizados a sul do Tejo, na zona do 
Montijo e, num horizonte mais alargado, contribuir também para suportar o previsível 
aumento de consumos nesta região, e nomeadamente os que possam decorrer da ainda 
previsível construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), em Alcochete.  
 
Os estudos ambientais desenvolvidos confirmaram a favorabilidade ambiental da solução 
de projeto preconizada e a inexistência de impactes significativos no ambiente, tendo-se 
verificado ainda a compatibilidade do projeto com as figuras de ordenamento locais, 
regionais e nacionais. 
 
Em todos os fatores de interesse ambiental foram avaliados os impactes nas fases de 
construção, exploração e desativação do projeto. 
 
Os principais impactes identificados são pontuais, essencialmente temporários. Esses 
impactes prendem-se com a ocupação do território, e com as perturbações associadas à 
fase de construção. De forma permanente refere-se o impacte paisagístico da 
subestação e dos apoios das novas linhas, mas também o seu benefício em termos 
socioeconómicos e de ordenamento que justificam a construção do projeto e interesse 
para a região. 
 
A implantação da subestação faz-se numa zona bastante alterada, junto à autoestrada 
A12, áreas industriais próximas e um conjunto de outras linhas de alta tensão próximas, 
onde se fará a sua ligação à Rede Nacional de Transporte. 
 
A localização do projeto e a existência de impactes negativos não significativos 
associados à sua construção e exploração, decorre também em grande parte do 
procedimento seguido no desenvolvimento do projeto e do EIA, com o estudo prévio de 
varias alternativas para a localização do projeto e a seleção da mais favorável 
ambientalmente para um território onde não se identificaram valores naturais ou culturais 
particularmente relevantes, nem usos sociais com significado, e que se inscreve numa 
faixa de território onde se faz sentir desde há anos uma dinâmica de transformação e 
infraestruturação que permite um melhor enquadramento à subestação e sem que esta, 
por sua vez, perturbe esse processo de desenvolvimento territorial, enquadrando-se nas 
disposições de ordenamento do território para esta área. 
 
No caso das novas linhas a dominância de usos agrícolas (regadio) que ocorrem na área 
de estudo em conjunto com o corredor definido para a A33, uma mancha de montado e 
algum edificado disperso na envolvente, constituíram os condicionamentos territoriais 
que foram tidos em conta na definição do traçado, tendo o posicionamento adotado para 
a localização dos apoios permitido minimizar impactes em termos dos usos e 
condicionantes existentes. As condicionantes legais existentes (REN, RAN e Montado) 
têm ocorrência localizada, o que associado à tipologia de projeto com implantação 
pontual no solo (apoios) permite assim antever impactes pouco significativos.  
 
As medidas de minimização introduzidas no projeto, em termos da sinalização preventiva 
adequada da linha, atenuarão também os potenciais impactes decorrentes da presença 
da nova linha para a avifauna. 
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Complementarmente a desativação do troço da Linha Palmela - Fanhões, associada ao 
presente projeto, revela-se positiva para o local pela eliminação das infraestruturas 
(postes e cabos aéreos), libertando visualmente a zona, bem como o seu uso para outros 
fins. 
 
Conclui-se assim, que o projeto é favorável ambientalmente devendo serem asseguradas 
as medidas de minimização preconizadas no Estudo de Impacte Ambiental, bem como 
no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra. 
 
A consideração das medidas adequadas no decurso das atividades construtivas, às 
quais se circunscrevem a maioria dos impactes ambientais negativos identificados, 
permite assegurar a minimização dos impactes, determinando impactes residuais pouco 
relevantes. 
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1
 da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural 

(DGPC). 

Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC
 2

 da responsabilidade da 
Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana

3
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IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército - https://www.igeoe.pt/index.php?id=14. 
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5
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141/97, DR, 1ª série-B, n.º 193, 22/08/1997, 4349-4363. 

Plano de Pormenor do Passil Norte, retificado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 
62/2001, DR, 1ª série-B, n.º 126 de 31/06/2001, 7229 – 7234. 

Plano Diretor Municipal de Benavente retificado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 
164/95, DR, 1ª série-B, n.º 282, 07/12/1995, 7646-7688. 
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patrimonio+cultural/arqueologico/?WBCMODE=presentatiloginfologinFO, 25/09/2014). 
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25/09/2014). 
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alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/patrimonio+cultural/estatuaria/?WBCMODE=presentatil
oginfologinFO, 25/09/2014). 

                                                
 

(1) http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 

(2) http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 

(3) http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300- 

11ff2619a4d2 

(4) http://www.igeoe.pt/ 

(5) https://maps.google.pt/ 
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Câmara Municipal de Alcochete: Informação Geográfica: Cartografia Temática: Património 
Arquitetónico e Arqueológico (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/inf_geografica/cart_tematica/pat_arq_arq/?WBCMODE=PresenloginFOl
oginFO, 26/09/2014). 

Câmara Municipal de Alcochete: Informação Geográfica: Planos Municipais de Ordenamento do 
Território (http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/inf_geografica/pl_mun_ord_territ/, 26/09/2014). 

Câmara Municipal de Alcochete: Plano Diretor Municipal (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/plano+director+municipal/?WBCMODE=presentatiloginfologinFO, 
26/09/2014. 

Câmara Municipal de Benavente: Serviços Municipais: Mapas online (http://websig.cm-
benavente.pt/index.php, 26/09/2014). 

Município de Benavente: Atividade Municipal: Discussão Pública do PDM  (http://www.cm-
benavente.pt/atividade-municpal/ordenamento-do-territorio, 26/09/2014). 

Município de Benavente: Atividade Municipal: Ordenamento do território  (http://www.cm-
benavente.pt/atividade-municpal/ordenamento-do-territorio, 26/09/2014). 

Município de Benavente: Conhecer Benavente: Turismo: Património Arqueológico  (http://www.cm-
benavente.pt/conhecer-benavente/turismo/patrimonio-arqueologico, 26/09/2014). 

Município de Benavente: Conhecer Benavente: Turismo: Património Arquitetónico (http://www.cm-
benavente.pt/conhecer-benavente/turismo/patrimonio-arquitetonico, 26/09/2014). 

Geo Portal: Município de Benavente (http://websig.cm-benavente.pt/index.php?module=pdm, 
26/09/2014). 

 

 

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)/ Lei n.º 58/2007, de 4 de 
Setembro 

DGT - Direção-Geral do Território - http://www.dgterritorio.pt/ 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo/Resolução de Conselho de Ministros 16 –F/2013 
de 22 de Março 

Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (PBH Tejo)/Decreto Regulamentar n.º 18/2001 de 7 de 
Dezembro 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML)/ Decreto 
Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de Outubro 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT AML)/ RCM 
n.º 68/2002, de 8 de abril 

Plano Diretor Municipal de Alcochete (PDM)/ RCM  n.º 141/97, de 22 de Agosto 
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