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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto "Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, 
Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)", 
em fase de Projeto de Execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto), a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
relativo ao projeto de execução da "Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, 
Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)", cujo 
proponente é a REN-Rede Elétrica Nacional, S.A. . 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas alíneas 
a) e b)-i), n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei acima referido, estando enquadrado, considerando os 
elementos que integram o projeto, ao abrigo das seguintes disposições: 

 Linha dupla Castelo Branco-Fundão, com cerca de 55,3 km e com dois circuitos, um a 400 kV e 
outro a 220 kV 

Anexo I, n.º 19 

"Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou 
superior a 220 KV e cujo comprimento seja superior a 15 km"; 

 Subestação do Fundão a 400/220 kV (com uma área de cerca de 5 ha) e abertura da linha 
Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão a 220 kV (com cerca de 7 km) 

Anexo II, n.º 3-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) 

(...) 
– Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha 
(...)". 

Através do ofício n.º S052668-201609-DAIA.DAP, de 28/09/2016, a APA, I.P., na qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade com o artigo 
9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste 
(APA, I.P./ARH Tejo e Oeste), Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), 
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 
(LNEG, I.P.), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), 
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de 
Gestão Ambiental/Divisão de Gestão do Ar e Ruído (APA, I.P./DGA/DGAR), e Instituto Superior de 
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 
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Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão 
 APA/ARH Tejo Oeste – Dr.ª Tânia Pontes 
 ICNF/DCNF Centro – Dr.ª Paula Gonçalves 
 DGPC – Dr. João Marques 
 LNEG – Dr. Paulo Alves e Dr. Narciso Ferreira 
 CCDR Centro – Arq. Luís Gaspar 
 DGEG – Eng. Rogério Dias 
 APA/DGA/DAR – Eng.ª Margarida Guedes 
 ISA/CEABN – Arq. João Jorge 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de agosto de 2016, é da responsabilidade da empresa 
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A., tendo sido elaborado entre janeiro e agosto de 2016. 
É composto pelos seguintes volumes: 

 Volume 1 – Resumo Não Técnico  
 Volume 2 – Relatório Síntese 
 Volume 3 – Anexos Técnicos 
 Volume 4 – Peças Desenhadas 
 Volume 5 – Estudo das grandes condicionantes ambientais e seleção do local da subestação e dos 

corredores para as linhas 
 Volume 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental (Linhas e Subestação) 
 Volume 7 – Plano de Acessos 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de dezembro de 2016; 
 Resumo Não Técnico reformulado, datado de dezembro de 2016; 
 Elementos Complementares, datados de janeiro de 2017. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução, sendo discriminadas, em anexo ao presente 
Parecer, as peças remetidas. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 
em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto da "Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV 
(Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a 
Subestação do Fundão)", abreviadamente designado como Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV, foi a 
seguinte: 

 Análise da conformidade do EIA. 
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais – 
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização 
(Geral; Recursos Hídricos; Sistemas Ecológicos; Património Cultural; Geologia; Ordenamento do 
Território; Socioeconomia). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. 

 Declaração da conformidade do EIA a 21 de dezembro de 2016. 
 Solicitação de nova apresentação da informação da delimitação da área de implantação do 

projeto em análise (Linha e Subestação do Fundão), em formato shapefile (ESRI), no sistema de 
coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763). Esta informação foi 
apresentada em 3 de janeiro de 2017. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, desde 28 de 
dezembro de 2016 a 24 de janeiro de 2017. 

 Visita ao local, efetuada em 19-20 de janeiro de 2017, tendo estado presentes os representantes 
da CA (da APA/DAIA, da APA/DCOM, do ICNF/DCNF Centro, da DGPC, da CCDR/Centro, da 
DGEG, do ISA/CEABN), da REN-Rede Elétrica Nacional, S.A., da empresa que elaborou o EIA e do 
projetista. 

 Análise técnica do EIA e respetivo aditamento, dos elementos complementares, bem como a 
consulta dos elementos de Projeto da "Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo 
Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação 
do Fundão)", com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos 
serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por 
base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA/ARH Centro 
emitiu parecer sobre Recursos Hídricos (incluindo Qualidade da Água e Domínio Hídrico), o 
ICNF/DCNF Centro sobre Sistemas ecológicos (Fauna e flora; Habitats e ecossistemas), a DGPC 
sobre Património Cultural, o LNEG sobre Geologia (incluindo Geomorfologia, Tectónica, 
Sismicidade e Património Geológico), a CCDR Centro sobre Solos e Uso do Solo, Ordenamento do 
Território e Condicionantes, Sócio-economia, a DGEG sobre Aspetos Técnicos do Projeto, a 
APA/DGA/DAR sobre Ambiente Sonoro, o ISA/CEABN sobre Paisagem. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação do mesmo. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
Avaliação, 3. Enquadramento e Objetivos do Projeto, 4. Antecedentes, 5. Descrição do Projeto, 
6. Análise Específica, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Condicionantes, 
Elementos a Apresentar, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização. 
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3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV encontra-se inserido no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede de Transporte (PDIRT) 2016-2025 que compreende a concretização de um novo 
eixo a 400 kV entre a Subestação da Falagueira (já existente) da Rede Nacional de Transporte (RNT) de 
eletricidade e a zona do Fundão. 

Estando integrado no mencionado novo eixo a 400 kV definido no PDIRT, o projeto objeto da presente 
avaliação será concretizado pelo prolongamento da atual Linha Falagueira-Castelo Branco 3 1, até à zona 
do Fundão, onde será construída uma nova subestação 400/220 kV e a partir da qual será também 
estabelecida a ligação com a rede de 220 kV local (Linha Penamacor-Ferro2, já existente). 

Deste modo, permitindo concretizar um dos novos eixos a 400 kV previstos no PDIRT, o projeto está 
integrado num dos cinco vetores principais de investimento no período 2016-2020, Desenvolvimento 
Estratégico da Rede, e que neste caso materializa os objetivos estratégicos relativos à política energética, 
segurança do abastecimento, qualidade de serviço e competitividade. 

Assim, integrando a RNT de eletricidade, o projeto da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV tem por 
objetivo reforçar a capacidade da RNT, melhorando o abastecimento nesta zona interior do país, e 
permitindo também que a energia produzida nos parques eólicos da Beira Interior e norte da Serra da 
Estrela possa ser devidamente aproveitada e integrada na rede, uma vez que atualmente está sujeita a 
restrições de operação devido à falta de capacidade da rede para a receber. 

Acresce que a articulação entre as redes de 400 kV e 220 kV, através da futura Subestação do Fundão, 
irá criar condições para transferir para o novo eixo a 400 kV uma parte importante da potência que flui 
pelas redes locais de 220 e 150 kV (em grande parte proveniente de centros electroprodutores 
renováveis), criando nesta região interior uma capacidade adicional da ordem dos 500 MW. 

As intervenções previstas no PDIRT 2016-2025 para a Área 5 – Beira Interior e onde se inclui o presente 
projeto encontram-se ilustradas na Figura 1. Por sua vez, as infraestruturas do Eixo Falagueira-Fundão 
prevista no PDIRT 2016-2025 encontram-se representadas na Figura 2, segundo a qual a concretização 
das mesmas encontra-se prevista no âmbito dos reforços na RNT a realizar entre 2016 e 2018. 

Refira-se que este eixo já constava do PDIRT 2012-2017 (2022), de julho de 2011, tendo sido adiado em 
resultado da retração verificada nos últimos anos sobre a taxa de evolução dos objetivos nacionais de 
energias renováveis. 

Em síntese, a concretização do projeto da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV está prevista nos reforços 
da RNT, a realizar entre 2016 e 2020, destinando-se a cumprir os seguintes objetivos principais: 

 Aumentar a capacidade de receção de energia de origem renovável (da ordem dos 500 MW), 
permitindo que a energia produzida nos parques eólicos da Beira Interior e norte da Serra da 
Estrela possa ser devidamente aproveitada e integrada na rede; 

 Eliminar as restrições atualmente existentes à receção de energia; 
 Transferir para o nível de 400 kV uma parte apreciável da energia produzida nesta região ou que 

aqui aflui vinda de regiões mais a norte, constituindo uma alternativa aos atuais eixos de 220 e 
150 kV, de menor capacidade; 

                                                 
1 Para a qual foi realizado o respetivo procedimento de AIA (processo AIA n.º 2346), tendo sido emitida a respetiva DIA em 

21/07/2011 com decisão favorável condicionada. 
2
 Para a qual foi realizado o respetivo procedimento de AIA (processo AIA n.º 1281), tendo sido emitida a respetiva DIA em 
16/05/2005 com decisão favorável condicionada. 
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 Melhorar a segurança de abastecimento da energia fornecida à Rede de Distribuição dos 
concelhos que atravessa, não só em termos do aumento da capacidade de oferta, como também 
na melhoria da qualidade de serviço. 

A Subestação do Fundão terá uma instalação faseada das respetivas tipologias e equipamentos, a 
concretizar em duas fases distintas: instalação inicial e configuração final. O objetivo imediato desta 
Subestação é permitir estabelecer a ligação entre as redes de 400 e 220 kV através do estabelecimento 
do eixo a 400 kV Fundão-Falagueira, com o prolongamento da atual linha Falagueira-Castelo Branco 3 até 
à instalação, onde se interliga com a rede de 220 kV, prevendo-se a entrada em serviço desta primeira 
fase, correspondente à designada instalação inicial, em 2017. 

Por outro lado, apesar da expansão da Subestação do Fundão se encontrar prevista até à designada 
configuração final, a mesma não tem de momento qualquer horizonte temporal definido, prevendo-se 
que a sua concretização ocorra após o ano 2025. 
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Figura 1 - Esquema Ilustrativo das Intervenções Previstas 
na RNT até ao Horizonte 2025, para a Beira Interior 

(PDIRT 2016-2025). 

 Figura 2 - infraestruturas do Eixo Falagueira-Fundão prevista 
no PDIRT 2016-2025. 

[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 
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4. ANTECEDENTES 

A seleção da solução para os corredores do traçado das linhas incluídas no presente projeto e para a 
localização da subestação decorreu das conclusões resultantes do Estudo das Grandes Condicionantes 
Ambientais, de março de 2015, correspondente à 1ª fase dos estudos ambientais do projeto. Este estudo 
abrangeu uma vasta área delimitada pelos dois pontos a ligar, identificando todas as grandes 
condicionantes ambientais e de servidões administrativas, tendo sido estudadas várias alternativas que 
foram evoluindo com base nas avaliações ambientais e dos pareceres das diversas entidades contactadas. 
Consequentemente, foram efetuados vários ajustes, em resultado das condicionantes identificadas, tendo 
conduzido ao corredor identificado como mais favorável ambientalmente, para o qual foi desenvolvido o 
respetivo projeto de execução, com a definição de um traçado no interior desse corredor com maior 
viabilidade considerando o território atravessado. 

Numa 2ª fase foi elaborado o EIA referente ao projeto de execução desenvolvido. 

A elaboração do Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais teve início em 2011, tendo sido definida 
inicialmente uma área de estudo compreendida entre a Subestação de Castelo Branco e a Subestação de 
Ferro, uma vez que à época era objetivo construir uma nova ligação entre as subestações referidas, 
assim como uma nova subestação, denominada Subestação da “Covilhã” 400/220/60 kV e o desvio da 
nova linha para a nova subestação. 

A área de estudo inicial (representada na Erro! A origem da referência não foi encontrada.) foi 
definida de modo a: 

 Acompanhar o corredor das linhas elétricas de 150 kV (Gardunha-Castelo Branco) e 220 kV 
(Castelo Branco-Ferro 1/2) existentes; 

 Salvaguardar a região da Barragem de Santa Águeda, bem como de alguns aglomerados 
populacionais, nomeadamente Soalheira, Póvoa da Atalaia, Atalaia do Campo, Orca, entre outros. 

Tendo por base a área de estudo acima referida foram consultados vários organismos e entidades 
públicas e privadas, no sentido de se obterem informações específicas em relação a situações no âmbito 
das respetivas competências. 

Adicionalmente foram realizadas reuniões nas câmaras municipais dos concelhos abrangidos pela área de 
estudo definida em 2011 (Castelo Branco, Fundão, Covilhã e Idanha-a-Nova), constituindo uma exceção o 
concelho de Idanha-a-Nova, que não manifestou interesse na referida reunião. Nestas reuniões, cada 
uma das câmaras municipais manifestou os seguintes aspetos: 

 Câmara Municipal de Castelo Branco 
Solicitou que se procedesse ao alargamento da área de estudo inicial para Nascente das 
povoações de Vale da Torre e Zebras para que, no caso de ser selecionado um corredor situado 
na parte Nascente da área de estudo, a linha se posicionasse suficientemente afastada das 
povoações referidas. Foi ainda solicitado que os apoios da linha ficassem posicionados a uma 
distância mínima de 30 a 50 m de estradas nacionais. Por fim, o município alertou para a 
necessidade de se salvaguardar a Barragem de Santa Águeda e a respetiva área de proteção. 

 Câmara Municipal do Fundão 
Informou que considerava mais adequado para o desenvolvimento da linha elétrica, um corredor 
que se posicionasse na parte Nascente da área de estudo. 

 Na Câmara Municipal da Covilhã 
O município evidenciou a preocupação inerente ao elevado número de linhas elétricas que se 
desenvolvem no concelho, tendo no entanto consciência da relevância do projeto. Foi solicitado o 
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alargamento da área de estudo inicial no sentido de ser avaliado um traçado para a linha elétrica, 
paralelo à linha Castelo Branco-Ferro, a 220 kV. Foi ainda referido que deveria ser analisada a 
possibilidade de ampliar uma subestação existente em detrimento de construir uma nova 
subestação; essa ampliação, a considerar, teria de ocorrer na Subestação de Ferro. 

A ampliação da Subestação de Ferro foi equacionada e analisada, tendo-se, no entanto, revelado inviável 
face: 

 À existência de uma linha de água, com alguma expressão, afluente do rio Zêzere, na envolvente 
próxima à subestação; 

 À proximidade de recetores sensíveis; 
 À grande dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de chegada de novas linhas à subestação 

ampliada, decorrente das inúmeras linhas já existentes, ficando assim comprometido o projeto de 
novas linhas, designadamente ligações para norte e nordeste, bem como de novas ligações de 
produção de energia de origem eólica que poderão surgir de Leste (zona de Penamacor). 

Foi também considerada a possibilidade de proceder à ampliação da Subestação de Ferro numa zona a 
sudoeste da subestação existente, por forma a não ocorrer interferência com a linha de água existente. 
No entanto, esta solução não foi igualmente considerada viável dado que: 

 Mantinham-se as dificuldades associadas à chegada das novas linhas devido às inúmeras linhas 
existentes; 

 A A23 condicionaria também a chegada de linhas à subestação segundo a orientação Oeste; 
 A ampliação conduziria à colocação da plataforma de 400 kV na proximidade do Gasoduto 

Portalegre-Guarda, o que seria inexequível exceto se se revelasse viável o respetivo desvio. 

Adicionalmente identificaram-se, na envolvente à Subestação de Ferro, na área potencial para a sua 
ampliação, outras condicionantes ambientais que dificultariam a implantação do projeto, nomeadamente 
sítios de valor Patrimonial e áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional 
(REN). 

Em resultado das reuniões realizadas com os municípios acima referidos e atendendo, especificamente, 
às pretensões dos municípios de Castelo Branco e Covilhã foram realizados os seguintes ajustes na área 
de estudo inicial: 

 No concelho de Castelo Branco, a área de estudo foi alargada na zona Este na proximidade da 
povoação de Zebras, por forma a considerar que, no caso do corredor selecionado se desenvolver 
na zona Este da área de estudo, garantir-se um maior afastamento à povoação de Zebras; 

 No concelho da Covilhã e na área norte do concelho do Fundão, procedeu-se ao alargamento da 
área de estudo, na sua extremidade Poente, por forma a avaliar-se a possibilidade da linha a 
construir se desenvolver ao longo do corredor da Linha Castelo Branco-Ferro 1/2, a 220 kV, 
existente; 

 No concelho do Fundão procedeu-se, nesta fase, a um outro alargamento da área de estudo, 
designadamente a Este da povoação da Capinha. Este ajuste decorreu da necessidade de incluir 
uma potencial localização da Subestação do Fundão numa zona limite da área de estudo. 

Posteriormente e seguindo a indicação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em particular no 
que concerne à área de proteção à Barragem de Santa Águeda, foi efetuado um novo ajuste na área de 
estudo, o que veio a dificultar o estabelecimento de um corredor para o desenvolvimento da linha em 
áreas não condicionadas, junto à povoação de Alcains. 
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Para além disso, a área de estudo inicial foi deslocalizada cerca de 5 km para sul na zona de confluência 
que se desenvolve a Este e a Oeste da Barragem de Santa Águeda por forma a alargar a área potencial 
para o desenvolvimento da linha. 

Também a extremidade Nordeste da área de estudo (zona onde se perspetivava a implantação da 
Subestação da "Covilhã"), de acordo com orientação da Câmara Municipal do Fundão, foi ligeiramente 
alargada por forma a abranger um maior número de possíveis áreas para a implantação desta 
infraestrutura, bem como para o desenvolvimento das linhas que lhe estão associadas. 

Uma vez estabelecida a nova área de estudo (Erro! A origem da referência não foi 
encontrada.Erro! A origem da referência não foi encontrada.) foi efetuada nova consulta às 
entidades consultadas em dezembro de 2011. 

Entretanto, por razões de planeamento e recalendarização das infraestruturas, a REN, S.A. suspendeu o 
processo tendo sido retomado em julho de 2014. 

Com o retomar do projeto foi considerada a área de estudo final de 2011 (representada na Figura 3), 
tendo sido efetuada nova consulta às entidades de modo a atualizar a informação e a respetiva 
pronúncia. Foram também novamente realizadas reuniões na Câmara Municipal de Castelo Branco e na 
Câmara Municipal do Fundão, em que se apresentou a área de estudo e algumas localizações alternativas 
para a nova Subestação do Fundão. 

Não foram realizadas reuniões na Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e na Câmara Municipal da Covilhã, 
uma vez que os corredores das linhas e as localizações alternativas para a subestação não abrangem 
áreas significativas dos referidos concelhos e estas câmaras entenderam não se justificar. 

Da análise da informação recebida das entidades, assim como das reuniões realizadas nas câmaras 
municipais, concluiu-se que permanecia viável a área de estudo final considerada em 2011 (Figura 4). 
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Figura 3 - Área de estudo inicial. Figura 4 - Enquadramento Administrativo da Área de Estudo Final. 

[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto da "Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão 
e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)" será concretizado mediante o 
prolongamento da atual Linha Castelo Branco-Falagueira 3, a 400/150 kV. Inclui a construção das 
seguintes infraestruturas: 

 Troço Castelo Branco-Fundão (LFR.FDA, troço CC-FDA) 

Envolve a construção de uma linha elétrica dupla entre as zonas de Castelo Branco e do Fundão, 
desenvolvendo-se na continuidade da atual Linha Falagueira-Castelo Branco 3, a 400/150 kV. 
Iniciando-se imediatamente antes da Subestação de Castelo Branco (a partir do atual apoio P113 
da Linha Falagueira-Castelo Branco 3 a 150 kV/400 kV) termina na futura Subestação do Fundão. 

Esta linha, com 55,287 km de extensão e 156 apoios, terá dois circuitos, um a 400 kV e outro a 
220 kV, sendo que nesta fase só será ligado o circuito de 400 kV. 

Para a sua concretização será necessária a realização das seguintes modificações/adaptações em 
linhas da RNT existentes: 

 Na Linha Falagueira–Castelo Branco 1/2, a 150 kV, no vão 109–110, com a construção de um 
poste adicional (duplo circuito em triângulo) para rebaixamento dos cabos e passagem da 
LFR.FDA, envolvendo cerca de 0,2 km de linha e um novo apoio; 

 No Ramal da Linha Castelo Branco-Ferro 1/2, a 220 kV, para a Subestação de tração da 
Fatela, no vão 2–3, através da construção de um novo poste (duplo circuito em esteira 
horizontal) para rebaixamento dos cabos e passagem da LFR.FDA, envolvendo cerca de 
0,2 km de linha, um novo apoio e a desmontagem do atual apoio P2. 

 Subestação do Fundão a 400/220 kV (SFDA) 

A implantar no final do Troço Castelo Branco-Fundão, numa plataforma plana com uma área total 
de 50 085 m2. 

 Abertura da Linha Penamacor-Ferro (LNC.FE), a 220 kV, para a Subestação do Fundão 

Envolve a construção de uma nova linha com 7,033 km e 22 apoios, para estabelecer a ligação 
da futura Subestação do Fundão à Linha Penamacor-Ferro existente e localizada mais a norte. 

A construção terá início a partir da zona do atual apoio P57 da linha Penamacor-Ferro, dando 
assim origem a duas novas ligações a 220 kV: Penamacor-Fundão e Fundão-Ferro. Para o efeito, 
o apoio P57 será substituído por um novo poste P22/57 (integrado no âmbito da Abertura LNC.FE 
para SFDA) de duplo circuito em bandeira, a partir do qual se fará a abertura desta linha para a 
futura SFDA. 

 

Localização 

De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o projeto insere-se na região Centro (NUT II), 
integrando a NUT III Beira Interior Sul (concelhos de Castelo Branco e da Idanha-a-Nova) e a NUT III 
Cova da Beira (concelhos do Fundão e da Covilhã). 

A Linha dupla inicia-se na atual Linha Falagueira-Castelo Branco 3, imediatamente antes da subestação 
de Castelo Branco, na freguesia de Benquerenças, a noroeste da sede de concelho de Castelo Branco, 
desenvolvendo-se então segundo um alinhamento sudoeste-nordeste até sensivelmente à zona de Alcains 
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onde inflete para norte, entrando no concelho do Fundão, apenas marginando de forma muito pontual o 
concelho de Idanha-a-Nova. 

O traçado da Linha dupla, continuando sempre no concelho do Fundão mantém-se sensivelmente com 
esta direção até à zona da Mata da Rainha, infletindo para um alinhamento sudeste-noroeste, 
estabelecendo-se no final do seu traçado a futura Subestação do Fundão, situada na União de Freguesias 
de Fundão, Valverde, Donas Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo. 

Por sua vez, o traçado da Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão inicia-se a 
norte da futura Subestação do Fundão, no concelho do Fundão, com uma orientação, primeiro oeste-este 
e depois sul-norte até à zona de interseção com a Linha Penamacor-Ferro, no limite sul do concelho da 
Covilhã, freguesia de Ferro. 

Os concelhos e freguesias interferidas pelo projeto, considerando as infraestruturas que o integram, 
sistematizam-se no Quadro 1 e na Figura 5. 
 

Quadro 1- Concelhos e freguesias interferidos pelo projeto. 

[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha 
Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 

Concelho Freguesia Infraestrutura do projeto 

Castelo Branco 

Benquerenças 

LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• apoio P113/114 da Linha Falagueira-Castelo Branco3 (LFR.CC3) (existente) 
• 1 novo apoio na Linha Falagueira-Castelo Branco1/2 (LFR.CC1/2) 
 9 novos apoios, do P115 ao P123 

Castelo Branco 
LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 

• 29 novos apoios, do P124 ao P152 

Alcains 
LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 

• 15 novos apoios, do P153 ao P167 
UF de Escalos de Cima e 
Lousa 

LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• 11 novos apoios, do P168 ao P177 e o P180 

Lardosa LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• 22 novos apoios, P178, P179 e do P181 ao P200 

Fundão 

Orca LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• 30 novos apoios, do P201 ao P230 

UF de Vale de Prazeres e 
Mata da Rainha 

LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• 14 novos apoios, do P231 ao P244 

Alcaide 

LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• 9 novos apoios, do P245 ao P253 
• 1 novo apoio P2 no Ramal da Linha Castelo Branco-Ferro 1/2 (LCC.FE1/2) 

para a Fatela 
• desmontagem do atual P2 do Ramal da Linha Castelo Branco-Ferro 1/2 

(LCC.FE1/2) para a Fatela 

Enxames LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• 4 novos apoios, do P254 ao P258 

Fatela 

LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• 7 novos apoios, do P259 ao P265 

Abertura LNC.FE para SFDA, incluindo: 
• 2 novos apoios, do P5/P74 ao P6/P73 

UF Fundão, Valverde, 
Donas, Aldeia de Joanes e 
Aldeia Nova do Cabo 

LFR.FDA, troço CC-FDA, incluindo: 
• 5 novos apoios, do P266 ao P270 

SFDA e caminho de acesso Abertura LNC.FE para SFDA, incluindo: 
• 4 novos apoios, do P1/P78 ao P4/75 

Pêro Viseu Abertura LNC.FE para SFDA, incluindo: 
• 3 novos apoios, do P7/P72 ao P19/P60 

Covilhã Ferro 
Abertura LNC.FE para SFDA, incluindo: 

• 3 novos apoios, do P20/59 ao P22/57 
• desmontagem do atual P57 da Linha Penamacor-Ferro (LNC.FE) 

LFR.FDA (troço CC-FDA): Troço Castelo Branco-Fundão da Linha Falagueira Fundão a 400kV 
SFDA: Subestação do Fundão 400/220 kV 
Abertura LNC.FE para SFDA: Abertura da Linha Penamacor-Ferro a 220kV para a Subestação do Fundão 
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Figura 5 - Enquadramento administrativo do projeto. 

[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, 
Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 
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Características técnicas e construtivas 

˃ Do ponto de vista técnico, as Linhas são constituídas por elementos estruturais e equipamento 
normalmente usados em linhas da RNT dos escalões de tensão em causa, com as seguintes 
características comuns: 

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

 Apoios reticulados em aço 
 Troço Castelo Branco-Fundão 

Das famílias “DL” (postes tipo DLS, DLA, DLR e DLT) e “Q” (postes tipo QRS e QT), 
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, e 
respetivos conjuntos sinaléticos. 

 Nos apoios DLS, maioritariamente utilizados, a altura mínima das consolas inferiores ao 
solo é de 27,00 m (DLS2); a altura máxima ao mesmo nível é de 45,00 m, enquanto que 
a total é de 64,80 m (DLS8). A envergadura máxima ocorre ao nível das consolas 
inferiores e é de 2x6,70 m. 

 Quanto aos restantes apoios da família DL a utilizar, a altura mínima das consolas 
inferiores ao solo é de 24,00 m (DLR1, DLA1 e DLT1); a altura máxima ao mesmo nível é 
de 52,00 m, enquanto que a total é de 74,60 m (DLR10 e DLT10). A envergadura 
máxima ocorre ao nível das consolas inferiores e é em todos os casos de 2x8,50 m. 

 Nos apoios Q, a altura mínima das consolas inferiores ao solo é de 40,60 m (QT5); 
a altura máxima ao mesmo nível é de 50,60 m (QT5) e a total é de 55,60 m (QRS7). 
A envergadura máxima da consola é de 24,10 m (QT). 

Os apoios AMA-17 e YDR1, para a modificação das linhas existentes, têm uma altura útil das 
consolas inferiores ao solo de respetivamente 17,00 m e 20,50 m, com uma altura máxima 
total de 23,80 m e de 26,50 m e envergadura máxima de 17,60 m e de 30,00 m. 

 Abertura da Linha Penamacor-Ferro (LNC.FE), a 220 kV, para a Subestação do Fundão 
Da família “CW” e “YDR”, 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, e respetivos conjuntos sinaléticos. 

 Nos apoios CW a altura mínima das consolas inferiores ao solo é de 22,60 m (CWA1), a 
altura máxima ao mesmo nível é de 40,60 m (CWS4 e CWR4) e a altura máxima total de 
57,40 m (CWR4). A envergadura máxima ocorre, ao nível das consolas, é de 2x6,00 m. 

 No apoio YDR1 a altura mínima da consola ao solo é de 20,50 m, a altura máxima e a 
altura máxima total é de 26,50 m. A envergadura máxima da consola é de 30,00 m. 

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

 Cabos condutores 
 Troço Castelo Branco-Fundão 

Dois cabos por fase do tipo ACSR 595 (Zambeze) 
 Abertura da Linha Penamacor-Ferro (LNC.FE), a 220 kV, para a Subestação do Fundão 

Um cabo condutor por fase do tipo ACSR 485 (ZEBRA) 
 Dois cabos de guardado tipo ACSR 153 (DORKING) e do tipo OPGW 
 Isoladores de vidro de 160 kN 
 Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 

50 kA 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2930 

Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão) 15 
Projeto de Execução 

As linhas incluem ainda (normalmente usados em linhas deste escalão de tensão) balizagem aérea, 
através de colocação de sinalização para aeronaves (diurna e noturna), bem como de sinalização para 
a avifauna, esta através da instalação de dispositivos de sinalização para a avifauna do tipo “BFD” 
(Bird Flight Diverter), a colocar nos seguintes vãos e com as seguintes características: 

 

Linha a sinalizar 
Sinalização para Aves 

Vãos/Apoios a Sinalizar (troços) 
Tipo de 

Sinalização 

Troço Castelo Branco-Fundão 

Do 132 ao 138 Intensiva 
Do 167 ao 185 Intensiva 
Do 191 ao 195 Intensiva 
Do 197 ao 198 Intensiva 
Do 213 ao 223 Intensiva 
Do 229 ao 238 Intensiva 

Abertura da Linha Penamacor-Ferro 
(LNC.FE), a 220 kV, para a 

Subestação do Fundão 
Não aplicável Não aplicável 

 
As atividades de construção das Linhas envolvem: 

 Instalação do estaleiro e parque de materiais 
A localizar habitual e preferencialmente em locais previamente infraestruturados existentes na 
proximidade das Linhas; 

 Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos 
Sempre que possível são utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos 
acessos é acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos 
terrenos, a época mais propícia (após as colheitas, por ex.). A dimensão máxima normalmente 
necessária para um acesso implica a passagem de grua para montagem dos apoios, e 
corresponde a cerca de 4 m de largura. Esta atividade é realizada com o recurso a 
retroescavadoras; 

 Desmatação e Abertura da faixa de proteção 
A desmatação e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente dos locais de implantação dos 
apoios, numa área até 400 m2, variando de acordo com as dimensões dos tipos de apoio a utilizar 
e da densidade da vegetação. 
Para além desta desmatação e desarborização, sempre que necessário procede-se à abertura da 
faixa de proteção (ou segurança), que corresponde a um corredor com 45 m de largura máxima, 
limitada por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde se procede ao 
corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo Regulamento 
de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT (publicado e aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro). Habitualmente procede-se à desflorestação apenas 
no caso de povoamentos de eucalipto ou de pinheiro; as restantes espécies florestais são objeto, 
caso possível, de decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Esta atividade 
é realizada com o recurso a motosserras; 

 Marcação e abertura de caboucos; Construção dos maciços de fundação 
Piquetagem e marcação de caboucos dos apoios. 
Atividade realizada com o recurso a retroescavadoras e a circulação de maquinaria ocorre na área 
de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. A escavação limita-se aos 
caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as características 
geológicas dos locais de implantação do apoio; 
Instalação da ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local, com recurso, 
normalmente, a betão pronto. Esta atividade é realizada com o recurso a betoneiras e 
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desenvolve-se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 
As fundações são constituídas por maciços de betão independentes e a sua área enterrada não é 
passível de tabelação atendendo que o seu dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com 
as características geológicas dos locais de implantação; 

 Montagem e levantamento dos apoios 
Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, reaperto de parafusos 
e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local e levantadas com 
o auxílio de gruas. Esta atividade desenvolve-se dentro da área de cerca de 400 m2, na 
envolvente do local de implantação do apoio; 

 Colocação, desenrolamento e regulação dos cabos 
Desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda. Esta 
atividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, assegurada por maquinaria específica 
(equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica) e desenvolve-se na área de 
cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio ou a meio vão das linhas. 
No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos tais como vias de comunicação, linhas aéreas, 
linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para sua proteção, durante os 
trabalhos de montagem. 

 Colocação dos dispositivos de balizagem 
 Desmontagem de atuais apoios em linhas existentes (atual P2 do Ramal da Linha Castelo Branco 

- Ferro 1 e 2 para a Fatela e atual P57 da Linha Penamacor-Ferro) 

˃ A construção da Subestação do Fundão será realizada através de escavações e aterros (plataforma e 
acesso); o terreno onde se prevê a sua implantação é uma encosta suave, com cotas a variar entre os 
418 e 446 m, com cota geral de estabelecimento da plataforma a +431,28 m. Assim, para o 
estabelecimento da plataforma da Subestação foram adotadas inclinações de 1/2 (V/H) para os 
taludes de escavação e de 1/2,5 (V/H) para os taludes de aterro, sendo colocadas banquetas (com 3,0 
m de largura) de 8 em 8 m. Os taludes construídos terão alturas médias entre 6 a 8 m, mas atingirão 
máximos de cerca de 12 m em aterro e de 15,5 m em escavação. 

A instalação da Subestação será composta por: 

 Posto de 400 kV 
 Posto de 200 kV 
 Posto de 60 kV (na configuração final) 
 Edifícios técnicos [edifício de comando, casa de serviços auxiliares, casas de painel (duas na sua 

configuração inicial e seis na final), casa das bombas] 

A Subestação do Fundão será instalada faseadamente em dois momentos distintos: instalação inicial e 
configuração final. 

A conceção geral da nova Subestação do Fundão 400/220/60 kV (SFDA), dada a exigência de máxima 
fiabilidade, implica a adoção das seguintes topologias: o Posto de 400 kV (de disjuntor e meio com 
dois barramentos); o Posto de 220 kV (de duplo barramento (BI e BII) e barramento de transferência 
(BIII)); o Posto de 60 kV (de duplo barramento com disjuntor fixo e possibilidade de Bypass em barra 
fixa (BII)); possibilidade de instalação de três transformadores de 400/60 kV com uma potência que 
pode ascender aos 170 MVA e dois autotransformadores de 400/220 kV com uma potência nominal de 
450 MVA; e ainda a possibilidade da instalação futura de uma reactância “Shunt”, nos níveis de 400 kV 
e de 220 kV para contribuir para a estabilidade da rede. 

De acordo com o faseamento previsto, a Subestação terá a seguinte sequência de instalação: 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2930 

Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão) 17 
Projeto de Execução 

 A Instalação Inicial da Subestação do Fundão, correspondente a uma única obra composta por: 

 Posto de 400 kV 
 Um Painel de linha de 400 kV, designado por Falagueira (P412 – Falagueira) 
 Um Painel de autotransformador 400/220 kV – 450 MVA (P411 – AT1) 
 Um Módulo Transformadores de Tensão e Seccionadores de Terra de BI e BII de 400 kV 

(M400-TT/ST) 
 Vão de barramentos BI e BII 

 Posto de 220 kV: 
 Dois Painéis de linha de 220 kV, designados por Penamacor e Ferro (P214 - Ferro e 

P215 - Penamacor) 
 Um Painel de autotransformador 400/220 kV – 450 MVA (P217 – AT1) 
 Um Painel Interbarras, Bypass, Transformador de Tensão e Seccionamento de Terra de 

220 kV (P216-IB/BP/TT/ST) 
 Vãos de barramento BI, BII e BIII 

Será ainda necessário construir os seguintes Edifícios Técnicos: 

 Um Edifício de Comando (EC3), com uma área de implantação retangular de 214,50 m2 e 
cércea de 4,23 m 

 Uma Casa de Serviços Auxiliares (CSA2), com planta retangular de 125,16 m2 e cércea de 
4,23 m 

 Duas Casas de Painel, uma de 400 kV (CP41) e uma de 220 kV (CP22), cada uma com 
implantação retangular de 69,18 m2 e cércea de 4,23 m 

 Uma Casa das Bombas (CB), com uma área de 6,72 m2 e cércea máxima de 2,70 m 

 Na sua Configuração Final a subestação, terá a seguinte constituição por nível de tensão: 

 Posto de 400 kV 
 Um módulo TT/ST 
 Três Painéis de Linha 
 Dois Painéis de Autotransformador 400/220 kV – 450 MVA (AT1 e AT2) 
 Três Painéis de Transformador 400/63 kV – 170 MVA (TR3, TR4, TR5) 
 Um Painel de Reactância “Shunt” 400 kV – 170 MVAR (RS2) 

 Posto de 220 kV 
 Um Painel de IB/BP/TT/ST 
 Seis Painéis de Linha 
 Dois Painéis de Autotransformador 400/220 kV – 450 MVA (AT1 e AT2) 
 Um Painel de Reactância “Shunt” 220 kV – 70 MVAR (RS1) 

 Posto de 60 kV 
 Um Painel de IB/BP/TT/ST 
 Sete Painéis de Linha 
 Três Painéis de Transformador 400/60 kV - 170 MVA (TR3, TR4, TR5) 
 Um Painel de Bateria de Condensadores (BC) 

Na Configuração Final, para além dos Edifícios Técnicos já acima referidos (EC3, CSA2, CP41, 
CP22 e CB), estão ainda previstas mais quatro Casas de Painel: 

 Uma Casa de Painel de 400 kV (CP42) 
 Uma Casa de Painel de 220 kV (CP21) 
 Duas Casas de Painel de 60 kV (CP61 e CP62) 
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Para recolha das águas de escorrência da plataforma junto às vias, serão implantadas valetas 
trapezoidais. As águas exteriores, que escorrem naturalmente, serão intersectadas por valetas de 
crista de talude no topo dos taludes de escavação constituídas por meias manilhas de betão (Ø400). 
Nas banquetas foram consideradas valetas em meia cana de betão (Ø300), que ligam a descidas de 
talude, também em meia cana (Ø400). 

 

Estaleiros, efluentes, resíduos, desmatação, movimentos de terras e terras sobrantes, cronologia do 
projeto 

No que concerne aos estaleiros para construção das Linhas e outras áreas de apoio à obra, a sua 
localização não está ainda definida, devendo no entanto ser preferencialmente utilizados locais já 
intervencionados, devendo ser respeitado um conjunto de condicionalismos. 

Relativamente à construção da Subestação, o estaleiro na fase inicial da obra (para realização dos 
trabalhos de construção civil), será instalado junto à Estrada Municipal, a SE da plataforma da 
Subestação, ocupando uma área de cerca de 2.600 m2, aproveitando como acesso a serventia já 
existente a partir da estrada municipal (que será interferida pela plataforma mas restabelecida pelo novo 
acesso). O outro estaleiro, de apoio à segunda fase (realização dos trabalhos da instalação elétrica), será 
localizado no interior da plataforma da Subestação, servindo para a execução dos restantes trabalhos de 
construção e empreitada elétrica. 

Para a drenagem das águas pluviais da área de intervenção da Subestação, considerando a plataforma, 
os terrenos adjacentes e a estrada de acesso, foram consideradas 4 bacias de drenagem, com áreas 
respetivamente de 4,5; 3,3; 3,3 e 2,3 ha. 

Na área de intervenção existem três linhas de água de cabeceira que devido à implantação do projeto 
terão que sofrer pequenas alterações, nomeadamente a proteção pontual do leito com colchões tipo 
“Reno” para prevenir a sua erosão, bem como o restabelecimento dos seus traçados nos troços 
afetados/interferidos, visando a sua restituição imediata às condições naturais originais. 

Assim, na drenagem transversal deste acesso, foi necessário implantar quatro passagens hidráulicas (PH), 
em betão e dimensionados para um período de retorno de 100 anos, e de forma a dar continuidade às 
linhas de água de cabeceiras existentes, que são contribuintes da bacia da ribeira da Pouca Farinha. 

A PH1 drenará uma área de 4,5 ha; a PH2 uma bacia de cerca de 3,3 ha; a PH3 a outra bacia de 3,3 ha e 
por fim a PH3.1 drenará, em conjunto, as duas bacias (0.3 e 0.4) totalizando 5,6 ha. 

Apesar de ter sido prevista uma bacia de dissipação em poço e descida de talude em escadas a montante 
da PH3, neste caso da PH3.1 a instalar na serventia/caminho já existente, será ainda necessário proteger 
os taludes da estrada de acesso com enrocamento argamassado. 

As descargas pluviais não serão efetuadas diretamente nas linhas de água; estão equacionados órgãos 
dissipadores de energia (degraus, bacias em poço, bacias de dissipação) preconizados para as descargas 
pluviais da subestação do Fundão.  

No que concerne às águas residuais domésticas, provenientes dos vários aparelhos sanitários a instalar 
no Edifício de Comando e na Casa dos Serviços Auxiliares, serão recolhidos e encaminhados através dos 
respetivos ramais de descarga que ligarão às caixas de pavimento que conduzem aos coletores, que 
recolhem as águas pluviais, conduzindo-as, sempre em rede separativa, ao reservatório de 
armazenamento de águas residuais domésticas (com 10.000 l). 
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A rede de acessos para aceder à zona de implantação dos apoios encontra-se definida no Plano de 
Acessos (Volume 7 do EIA), prevendo-se a maximização da utilização de caminhos já existentes, 
totalizando 67 122 m em toda a sua extensão, devendo ser objeto de alguns melhoramentos. Serão 
igualmente construídos acessos provisórios numa extensão de 19 639 m. 

Por sua vez, relativamente à Subestação do Fundão, será criado um novo acesso a partir de uma estrada 
municipal existente (que liga as povoações de Valada e Pêro Viseu, a partir da EN-346). Este acesso 
insere-se na estrada municipal por meio de um entroncamento, apresentando um desenvolvimento total 
de 531,142 m; com um perfil transversal de cerca de 7 m, terá uma área de implantação total de quase 
0,7 ha, uma faixa de rodagem de 5 m e uma inclinação transversal de 2,5%, com bermas laterais direitas 
com 1,00 m e valetas de drenagem longitudinal quando em escavação. O pavimento será constituído por 
uma camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m; rega de impregnação com emulsão 
betuminosa; e camadas de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,15 m 
de espessura cada, após recalque. 

Existindo, na área de intervenção deste acesso, três linhas de água de cabeceira (contribuintes da bacia 
da Ribeira da Pouca Farinha), será necessário proceder à proteção pontual do leito com colchões tipo 
“Reno”, para prevenir a sua erosão, bem como realizar o restabelecimento dos seus traçados nos troços 
afetados/interferidos, visando a sua restituição imediata às condições originais. Deste modo, serão 
implantadas quatro passagens hidráulicas, dimensionados para um período de retorno de 100 anos. 

Os acessos a considerar para cada um dos apoios e por tipo de acesso, resumem-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Síntese dos acessos a cada um dos apoios, por tipo de acesso. 

[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha 
Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 

Tipo de acesso Acesso 

Acesso existente / melhorar 
P153 
(1) 

Acesso existente / novo 
P118, P119, P121, P122, P123, P128, P132, P134, P135, P137, P145, P149, P151, P154, P155, 
P159, P160, P161, P164, P179, P184, P241 
(22) 

Acesso existente / melhorar / 
novo 

Novo Apoio LFR.CCV2, P115, P120, P127, P129, P133, P136, P139, P145, P169, P183, P185, 
P187, P193, P197, P266 
(16) 

Acesso a melhorar P2 desmontar, Novo Apoio LCC.PE1/2 (P2 recolocar), P264, P57 desmontar 
(4) 

Acesso a melhorar / novo 

P116, P124, P125, P126, P130, P131, P140, P143, P144, P146, P157, P158, P162, P163, P170, 
P171, P172, P173, P174, P175, P176, P177, P180, P181, P182, P186, P188, P189, P190, P191, 
P192, P196, P198, P199, P200, P201, P202, P203, P204, P205, P206, P208, P209, P210, P211, 
P212, P213, P214, P215, P216, P217, P218, P219, P220, P221, P223, P224, P225, P226, P227, 
P228, P229, P231, P232, P233, P234, P236, P238, P242, P243, P244, P245, P246, P247, P248, 
P249, P250, P251, P252, P253, P254, P256, P257, P258, P259, P261, P262, P263, P265, P267, 
P268, P270, P1/P78, P2/P77, P4/P75, P5/P74, P6/P73, P7/ P9/P70, P10/P69, P13/P66, P14/P65, 
P15/P64, P16/P63, P17/P62, P18/P61, P19/P60, P20/P59, P21/P58, P22/P57 
(110) 

Acesso novo 

P117, P138, P141, P142, P147, P148, P150, P152, P156, P165, P166, P167, P168, P178, P194, 
P195, P207, P222, P230, P235, P237, P239, P240, P255, P260, P269, P3/P76, P8/P71, P11/P68, 
P12/P67 
(30) 

 

Os materiais resultantes da escavação para implantação dos apoios das Linhas serão depositados, 
provisoriamente e até à conclusão da betonagem dos maciços, junto dos caboucos. Estima-se que a 
construção: 
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 Do Troço Castelo Branco-Fundão represente volumes de escavação e de betão para a execução 
das fundações dos 156 novos apoios, respetivamente, cerca de 14.130 m3 e de 4.440 m3, para 
além dos dois novos apoios resultantes das intervenções nas linhas existentes (correspondendo a 
sua soma a menos de 140 m3 de escavação e a 45 m3 de betão); 

 Da Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão represente volumes de 
escavação e de betão para a execução das fundações dos 22 novos apoios, respetivamente, 
cerca de 1.230 m3 e de 405 m3. 

Os solos resultantes da decapagem inicial para construção da Subestação do Fundão serão 
posteriormente utilizados no revestimento de taludes e zonas de intervenção do Projeto de Integração 
Paisagística (PIP); por sua vez, os materiais resultantes da escavação, tendo em conta as suas 
características, serão posteriormente utilizados nos aterros. 

 

Quadro 3 - Volumes estimados de materiais para construção da Subestação do Fundão. 

[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha 
Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 

Trabalho 
Quantidades 

Plataforma Acesso Total 
Desmatação (m2) 72 300 6 880 79 180 
Decapagem (m3) 14 460 1 376 15 836 
Escavação (m3) 210 683 808 211 491 
Aterro (m3) 201 084 4 692 205 776 

 

Está prevista a recuperação e integração do local da subestação na paisagem envolvente, tendo sido para 
o efeito desenvolvido um Projeto de Integração Paisagística (PIP). A área de intervenção do PIP abrange 
uma área de intervenção direta de cerca de 10 ha. Inclui as áreas envolventes da Subestação e do seu 
caminho de acesso, para além das áreas de ocupação provisória durante a construção como sejam a área 
de estaleiro e as zonas de depósito temporário de materiais. 

No que concerne ao cronograma do Projeto, prevê-se que a sua construção tenha uma duração de 
10 meses. 

Outros aspetos construtivos 

Os valores das distâncias mínimas dos condutores a obstáculos estão fixados pelo Regulamento de 
Segurança de Linhas de Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 
fevereiro. 

Neste projeto foram adotados os critérios definidos pela REN, S.A. para construção das linhas da RNT(E), 
os quais estão acima dos mínimos regulamentares (conforme consta do Quadro 4), criando-se assim uma 
faixa de servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de segurança em geral. 
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Quadro 4 – Distâncias de segurança das Linhas a obstáculos. 
[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha 

Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 

Tipo de obstáculos 

Distâncias da Linha a Obstáculos (m) 
Escalão de tensão de 400 kV Escalão de tensão de 200 kV 

RSLEAT 
(mínimos) REN, SA 

RSLEAT 
(mínimos) REN, SA 

Solo 8,0 14,0 7,1 12,0 
Árvores 5,0 8,0 3,7 5,0 
Edifícios 6,0 8,0 4,7 6,0 
Estradas 10,3 16,0 8,5 12,0 
Vias férreas eletrificadas * 16,0 16,0 14,2 15,0 
Outras linhas aéreas * 6,5 7,0 4,7 5,0 
Cursos de água não navegáveis 8,0 14,0 7,1 12,0 

* Para distâncias inferiores a 200 m, entre o ponto de cruzamento e o apoio de 400 kV mais próximo. 

 

O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê, ainda, a constituição de uma servidão 
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, centrada no eixo da linha (limitado por duas 
retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado), que constitui a zona de proteção, na qual são 
condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas atividades ou instalações. Ficará condicionada 
ou sujeita a autorização, por exemplo, a construção de edifícios, para garantia das distâncias mínimas de 
segurança, ou a instalação de pivots de rega. Nesta faixa, pode-se ter que proceder ao corte ou decote 
das árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo RSLEAT. 

Nesta servidão não são permitidas plantações de espécies florestais de crescimento rápido, tais como 
pinhal e eucaliptal, que serão objeto de corte caso existam no corredor de passagem da linha. No 
entanto, não há restrições significativas a pomares ou outras espécies florestais de menor porte e 
crescimento lento, nem à continuidade das práticas agrícolas comuns, podendo apenas ocorrer a 
necessidade de alguma poda ou decote de árvores, para cumprimento das distâncias de segurança 
relativamente a condutores. 

O efetivo estabelecimento das Linhas está, para além dos processo de licenciamento, condicionado à 
obtenção do acordo com os proprietários cujos terrenos serão percorridos pelas Linhas, sendo de prever 
a constituição de servidões administrativas para regular as justas indemnizações por eventuais prejuízos 
causados quer na fase de implantação quer na fase de exploração. 

As negociações com os proprietários para o estabelecimento da faixa de proteção da Linha iniciar-se-ão 
após a emissão da licença de estabelecimento pela DGEG. 

A definição da faixa de proteção da linha, envolvendo corte ou decote do arvoredo, será efetuada em 
simultâneo com a negociação com os proprietários e o estabelecimento dessa faixa de proteção será 
conforme o acordo estabelecido com os proprietários. O corte ou decote terá que ser concluído antes da 
montagem dos cabos. 

Relativamente aos campos eletromagnéticos, a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, define as 
restrições básicas e fixa os níveis de referência relativos à exposição do público em geral aos campos 
eletromagnéticos (na gama de 0 a 300 GHz). Esta portaria adota a recomendação do Conselho da União 
Europeia sobre os limites de exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos. 
(Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho, relativa à limitação da exposição da 
população aos campos eletromagnéticos (0 a 300 GHz)). 

Os valores limites de exposição do público em geral (definidos na mencionada Portaria), para os campos 
elétrico e magnético à frequência de 50 Hz, são os que constam da Tabela 1. 
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Tabela 1 - Limite de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz. 
[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha 

Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 

Características de Exposição 
Campo Elétrico 

[kV/m] 

Densidade de Fluxo 
Magnético 
[μT] 

Público Permanente 5 100 

 

Com base em análises comparativas (com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares de 
todo o mundo), conclui-se que os valores dos campos sob qualquer linha da REN, S.A. de qualquer 
escalão de tensão encontram-se abaixo dos limites definidos nesta Portaria. 

O cálculo do valor do campo elétrico máximo entre 0 e 40 m do eixo da linha, bem como do campo 
magnético máximo, respetivamente, demonstram que os valores obtidos se encontram abaixo dos níveis 
de referência indicados pela Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 

O cálculo dos campos elétricos é efetuado, com base no conhecimento das cargas elétricas em cada um 
dos cabos da Linha: 

 No Troço Castelo Banco-Fundão, a disposição geométrica dos condutores desta linha dupla 
corresponde à da família de apoios DL, considerando-se uma distância mínima dos cabos ao solo 
de 14 m; 

 Na Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão, a disposição geométrica 
dos condutores desta linha dupla corresponde à da família de apoios CW, considerando-se uma 
distância mínima dos cabos ao solo de 12 m. 

Os valores que se obtiveram foram calculados para o nível do solo e para uma altura de 1,80 m, 
correspondente sensivelmente à altura/nível da cabeça de um homem, sendo esta última a situação mais 
desfavorável (mais próxima dos condutores). 

Deste modo, e com base nos cálculos efetuados no âmbito do presente projeto, prevê-se que em termos 
de campo elétrico a situação mais desfavorável: 

 Para o Troço Castelo Branco-Fundão, seja de 3,69 kV/m, para a tensão máxima, e de 3,53 kV/m, 
para a tensão nominal, a uma altura de 1,80 m acima do solo (passando estes valores para 
respetivamente 3,59 kV/m e 3,43 kV/m, quando considerado o nível do solo) e a cerca de 10 m 
do eixo da Linha; 

 Relativamente à Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão, seja de 
1,54 kV/m, para a tensão máxima, a uma altura de 1,80 m acima do solo e a cerca de 6 m do 
eixo da Linha. 

Na fase de exploração, será gerado ruído pelas Linhas na gama de frequências audíveis com origem nos 
cabos, através de dois mecanismos diferentes: vibração eólica em regime turbilhonar; e agitação 
molecular em resultado do efeito coroa (origem elétrica), o qual é também responsável por perdas de 
energia e formação de ozono. O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas 
ligações de alta tensão procura sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende 
fortemente das condições ambientais, intensificando-se com a humidade; o envelhecimento dos 
condutores favorece a redução do efeito de coroa. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geologia; Solos e 
Uso do Solo; Clima; Recursos Hídricos e Qualidade da Água; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Gestão 
de Resíduos; Fatores Biológicos e Ecológicos; Paisagem; Socioeconomia; Ordenamento e Condicionantes; 
Património; Análise de Risco. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos de projeto de execução e outras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

As infraestruturas do projeto em avaliação não interferem com áreas sensíveis, de acordo com o 
estabelecido nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro: 

 Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 242/2008, de 15 de outubro 

 Sítios da Rede Natura 2000, definidos nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com 
a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro 

 Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas na Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro 

Por outro lado, a faixa de proteção (ou segurança) do projeto em avaliação, que corresponde a um 
corredor com 45 m de largura máxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do 
traçado, interfere marginalmente com a Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha, Área 
Protegida de âmbito regional, criada através do Aviso n.º 6151/2014, de 16 de maio de 2014, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 242/2008, de 15 de outubro. 

Na envolvente da área do Projeto identificam-se algumas áreas de conservação da natureza, 
encontrando-se as com maior relevância (e.g. PTZPE0042 – Zona de Proteção Especial do Tejo 
Internacional, Erges e Ponsul) a vários quilómetros de distância, não tendo sido por isso tidas em conta. 

Na área do Projeto estão em vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial: 

˃ Âmbito Nacional 

 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (RH5) – 

PGRH do Tejo 
 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Beira Interior Sul 
 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROT) da Beira Interior Norte 

˃ Âmbito Regional 

 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro 

˃ Âmbito Local 

 Plano Diretor Municipal (PDM) de Castelo Branco 
 Plano Diretor Municipal (PDM) de Covilhã 
 Plano Diretor Municipal (PDM) de Fundão 
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Ocorrem as seguintes Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública: 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 Reserva Ecológica Nacional (REN) 
 Montado de Sobro e Azinho 
 Olival 
 Domínio Público Hídrico 
 Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira 
 Recursos Minerais 
 Infraestruturas 

 Abastecimento de água 
 Saneamento 
 Linhas elétricas 
 Gasoduto 
 Vias rodoviárias e ferroviárias 

 Zonas de Intervenção Florestal 
 Áreas Protegidas 

O Projeto do Troço Castelo Branco-Fundão tem início junto à Subestação de Castelo Branco, numa zona 
onde ocorrem pequenas áreas de montado de sobreiro e azinho intercaladas com outros usos de solo. 

Ao longo do traçado, como principais ocupações, referem-se as florestas de produção de pinheiro bravo e 
eucalipto e as zonas agrícolas de sequeiro, seguindo-se os matos, outras áreas agrícolas, o montado e o 
carvalhal. Referem-se ainda algumas áreas sociais de carácter disperso e isolado, maioritariamente 
associadas a propriedades agrícolas ou aglomerados de reduzida dimensão, bem como a travessia de 
diversas infraestruturas, nomeadamente rodoviárias (com destaque para a autoestrada A23 e algumas 
estradas nacionais), a linha férrea da Beira Baixa, várias linhas elétricas e o gasoduto Portalegre Guarda; 
ocorre ainda a travessia de linhas de água, muitas destas de carácter torrencial, destacando-se pela sua 
dimensão a ribeira da Líria. 

Por sua vez, o Projeto da Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão tem início na 
futura Subestação do Fundão, numa área de carvalhal disperso intercalada com áreas agrícolas de 
sequeiro, sendo, no entanto, os usos predominantes, até ao final do traçado, na zona do atual apoio P57 
da Linha Penamacor-Ferro, os matos e a floresta de produção (pinheiro bravo) intercalados com usos 
agrícolas, tanto de sequeiro como de regadio. 

Refere-se a presença pontual de áreas sociais, a travessia de infraestruturas (estradas, linhas elétricas e 
gasoduto Portalegre Guarda) e de linhas de água, muitas destas de carácter torrencial, e destacando-se 
pela sua dimensão a ribeira da Meimoa. 

 

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA, SISMICIDADE E PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Geologia e Geomorfologia 

A caracterização do ambiente afetado pelo Projeto apresentada no Capitulo IV do presente EIA refere os 
aspetos ambientais relativos ao fator Geologia que incluem igualmente Geomorfologia, Tectónica e 
Sismicidade e Património Geológico. Pretende-se, com a consideração destes fatores no EIA, obter uma 
caracterização, não só do local de implantação do Projeto, mas também da área em que este ocorre. 
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As informações apresentadas relativas à geologia baseiam-se na análise da Carta Geológica de Portugal 
na escala 1/500 000, sendo apresentado um excerto da referida carta geológica em que se encontra 
assinalada a área de instalação do projeto. 

A área do projeto, localizada na região da Beira Interior, enquadra-se em termos morfoestruturais no 
Maciço Antigo, mais concretamente na Zona Centro Ibérica, a qual é caracterizada pela ocorrência de 
rochas granitóides que intruiram uma sucessão composta por diferentes sequências metassedimentares e 
metavulcânicas com idades compreendidas entre o Neoproterozóico e o final do Paleozoico. A área em 
estudo desenvolve-se essencialmente sobre os granitos hercínicos dos maciços das Beiras e de Castelo 
Branco e nos granitos pré hercínicos /Ordovicicos do maciço granítico do Fundão. 

Nesta unidade morfo-estrutural, os maciços graníticos intruíram as unidades litoestratigráficas ante-
ordovícicas do Grupo das Beiras do Supergrupo Douro-Beiras, correspondentes ao Complexo Xisto-
Grauváquico, o qual é constituído por sequências espessas de alternâncias de xistos e grauvaques de 
idade Neoproterozoica, intercaladas pontualmente de quartzitos e metaconglomerados. Sobre o Grupo 
das Beiras sobrepõem-se em discordância angular os quartzitos do Ordovicico Inferior. 

Face ao traçado em avaliação, verifica-se que o mesmo se desenvolve na sua maioria sobre as formações 
graníticas, que se apresentam em maciços graníticos com uma disposição sequencial zonada como é o 
caso dos maciços graníticos do Fundão e Castelo Branco. O sector norte do traçado, correspondente à 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro, desenvolve-se essencialmente sobre o sobre o maciço granítico das 
Beiras, ocorrendo na fácies que corresponde ao granito biotítico porfiroide de grão grosseiro. Até à 
estação do Fundão o traçado interseta formações metassedimentares do Grupo das Beiras e os 
granodioritos do Maciço do Fundão. A subestação do Fundão ocorre sobre quartzodioritos e granodioritos 
biotíticos, em local de geomorfologia aplanada ou de encosta suave, onde a rocha se encontra com grau 
de alteração mediano a forte (W4-5), permitindo a escavação por meios mecânicos ligeiros, podendo 
localmente ser necessários meios mecânicos pesados (W3-4), ou mesmo explosivos. Na parte sul do 
traçado, correspondente ao Troço Castelo Branco-Fundão, são intersetadas as fácies graníticas que 
constituem o Maciço Granítico de Castelo Branco, com uma sequência composta por granitos 
monzoníticos porfiróides, granitos monzoníticos com esparsos megacristais e granitos moscovítico-
biotíticos. A geomorfologia da área em que se desenvolve o Troço Castelo Branco-Fundão apresenta um 
desnível mais acentuado no setor correspondente ao prolongamento para NE da serra da Gardunha, 
passando mais a sul a formas relativamente aplanadas, desenvolvendo os granitos da região espessos 
mantos de alteração, que facilitam a escavação e instalação dos apoios de linha. 

Para os acessos à obra serão sempre que possível utilizados os acessos existentes, que totalizam 
67 122 m em toda a sua extensão, que no então serão objeto de pequenos melhoramentos. Serão 
igualmente construídos acessos provisórios numa extensão de 19 639 m. 

 

A.2. Património Geológico 

No domínio do Património Geológico deve referir-se que a área abrangida pelo Projeto se encontra 
parcialmente incluída pelo Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional, que corresponde a um geoparque 
com cerca de 5 mil km2 que se estende pela área composta pelos municípios de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, apresentando um vasto património 
geomorfológico, geológico, paleontológico e geomineiro. O Geoparque Naturtejo está integrado na Rede 
Mundial de Geoparques, criada em 2004 pela UNESCO e à qual aderiu no ano de 2006. O traçado do 
Projeto não abrange nenhum dos geossitios inventariados no geoparque. 
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É referido no EIA que após consulta das bases de dados disponíveis não foram encontrados registos de 
Geossítios na zona de implantação do Projeto, existindo no entanto na região referencia a um Geossítio 
de Relevância Nacional com a designação de Vale da Medronheira - Monte dos Cancelos, incluído na 
categoria de Relevo e Drenagem fluvial do maciço ibérico, encontrando-se contudo afastado da área de 
influência do Projeto. Recomenda-se, no entanto, que decorrendo o Projeto em zona granítica, onde são 
frequentes ocorrências de aspetos de morfologia granítica a várias escalas, sempre importantes do ponto 
de vista patrimonial, seja averiguada a existência deste tipo de património nos locais de implantação dos 
apoios e da subestação e sempre que possível seja evitada a sua destruição. Em aditamento ao EIA 
encontra-se contudo salvaguardada esta situação, nomeadamente com a inclusão de uma medida 
específica no Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra, salvaguardando deste modo eventuais 
ocorrências não detetadas para os locais dos apoios, nos termos do que a seguir se define: 

“FC37 – No caso de se identificarem situações que sejam suscetíveis de constituir elementos de 
interesse geológico de natureza granítica, na zona dos apoios das linhas, deverá ser analisada a 
viabilidade técnica de se fazer uma retificação da localização do apoio em causa”. 

 

A.3. Tectónica e Sismicidade 

São referidos no EIA os aspetos da tectónica, salientando que a área de implantação do projeto se 
localiza numa zona delimitada por duas falhas principais: a NW pela falha Manteigas-Vilariça-Bragança, 
orientada NNESSW, e a SW, pela falha Pônsul, de orientação NE-SW, ambas reativadas durante o 
Quaternário. Associadas a estas falhas principais, encontram-se outras de menor ordem com orientação 
semelhante: NNE-SSW e NE-SW. 

No domínio da sismicidade, o EIA refere que a região em estudo segundo o Atlas do Ambiente apresenta 
uma sismicidade elevada, no limite entre a zona de intensidade sísmica 7 para o zonamento segundo o 
Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (escala Internacional 1901-1972) e de sismicidade histórica 8 para 
a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1531 - 1996) de (Mercalli Modificada de 1956). 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações 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, a área em 
estudo apresenta-se inserida na zona C (concelhos de Castelo Branco, Fundão, Covilhã e Idanha-a-Nova), 
de médio a baixo risco sísmico (Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um coeficiente de 
sismicidade (α) de 0,5. 

 

A.4. Recursos Geológicos 

No que respeita aos Recursos Geológicos, verifica-se a existência de três áreas com pedidos de prospeção 
e pesquisa atravessadas na área em estudo, sendo que uma dessas áreas se encontra atualmente já 
concessionada: 

 Área de prospeção e pesquisa atribuída à empresa Promove Portugal Minerals, Lda., para W, Sn, 
Ag, Cu, Zn e minerais associados, denominada “Mata da Rainha” (Ref.ª MNPP0359). 
Esta zona é intercetada entre os futuros apoios P226 e P244 do Troço da Linha Castelo Branco-
Fundão; 

 Área com pedido de prospeção e pesquisa, atribuída à empresa Scotgold Resources Limited 
(Ref.ª MNPP0370) para Au, Sb, W e outros minérios metálicos, situada no início do Troço Castelo 
Branco- Fundão; 
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 Área potencial para prospeção e pesquisa de V, Sn, W, Ti, Ta e Nb que é intercetada pelo final do 
Troço da Linha Castelo Branco-Fundão, entre os futuros apoios P268 e P270, pela Subestação do 
Fundão e pela Abertura de Linha Penamacor-Ferro abrangendo todo o traçado. 

No que se refere aos depósitos minerais, a área de estudo insere-se em formações com reconhecido 
potencial em urânio, dentro da área de Castelo Branco-Fundão-Penamacor. Esta mesma zona apresenta 
ainda, dentro da denominada Faixa Góis-Segura, potencialidade em volfrâmio, estanho, titânio e ainda 
quartzo e feldspato. 

Este projeto intercepta o granito moscovítico-biotítico com potencial como rocha ornamental (Branco de 
Alcains), que é explorado na área em estudo e envolvente. Além desta fácies com potencial económico 
comprovado, são intercetados em pequena área, quarzodioritos e granodioritos biotíticos a leste do 
Fundão, explorados na envolvente para agregados. Na restante área do projeto, afloram granitos 
porfiroides, com eventual interesse para fins industriais. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

A identificação e avaliação dos impactes, apresentada no EIA refere os impactes no domínio da Geologia 
e Geomorfologia, relativamente á instalação das linhas elétricas e da construção da subestação e 
respetivos acessos. Consideraram-se separadamente os impactes para as fases de construção, exploração 
e desativação bem como a Alternativa Zero. 

Os principais impactes vão ocorrer na fase de construção, como resultado das atividades de construção 
da plataforma da subestação e respetivo acesso, bem como da escavação, movimentação e depósito de 
terras inerentes à construção das fundações dos apoios da linha e ainda da construção e beneficiação de 
acessos. Neste projeto estão ainda associados os impactes específicos da desmontagem de apoios em 
linhas existentes, Ramal da Linha Castelo Branco-Ferro 1/2 para Fatela (P2) e Linha Penamacor-Ferro 
(P57), bem como a construção de dois novos apoios, um no ramal referido e outro na Linha Falagueira-
Castelo Branco 1/2. Este desmantelamento terá impactes semelhantes aos da fase de construção, com o 
desmonte dos apoios e a remoção dos respetivos maciços de fundação. 

O movimento de terras previsto para a obra de construção das Linhas elétricas é de cerca de 14 270 m3 
de escavação no troço da Linha Castelo Branco-Fundão, e 1 230 m3 na abertura da Linha Penamacor-
Ferro. As terras sobrantes serão espalhadas em volta de cada apoio, correspondendo a volumes que não 
são significativos. A construção da plataforma da subestação do Fundão traduz-se em alterações diretas 
na geomorfologia local, que se distribuem por uma área total de 50 085 m2, mas que obrigará à criação 
de taludes de aterro e escavação numa área total (plataforma e taludes) de cerca de 7,23 ha. Serão 
criados taludes entre 6 a 8 m, face à envolvente, mas que poderão atingir cerca de 15,5 m no caso dos 
taludes de escavação e de cerca de 12 m no caso dos de aterro. O acesso à subestação será feito por um 
caminho dedicado, desde a estrada municipal e com um comprimento total de 531,142 m, e um perfil 
transversal de cerca de 7 m e terá uma área de implantação total de quase 0,7 ha. 

Da análise dos impactes efetuada para a fase de construção das Linhas conclui-se que os impactes na 
fase de construção, no fator geologia se podem classificar de negativos e diretos, mas não significativos. 

Os melhoramentos dos acessos existentes corresponderão a ações com pouco impacte, dado o carácter 
aplanado dos terrenos e em que na maioria dos casos será apenas 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. Nos novos acessos, terá de ocorrer a desmatação dos terrenos em 
causa, sendo que em alguns deles, terão de ocorrer terraplenagens, ainda que não muito significativas, 
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dadas as características aplanadas dos terrenos. Assim, considera-se que os impactes associados aos 
melhoramentos e construção dos novos acessos na fase de construção se podem classificar de negativos 
e diretos, mas não significativos. 

Os impactes relativos á implantação da Subestação do Fundão serão essencialmente de carácter 
geomorfológico com a implantação da plataforma e criação da via de acesso, decorrendo de trabalhos de 
sobre-escavação e movimentos de terras. Após as operações de escavação de terras serão criados os 
aterros da plataforma da subestação e via de acesso. Com as geometrias adotadas e as medidas de 
estabilização e de proteção previstas, quer para a subestação, quer para o acesso, não se consideram 
relevantes os riscos de ocorrência futura de processos que afetem a estabilidade de taludes. Os impactes 
associados à alteração da geomorfologia local classificam-se de negativos, diretos e não significativos, 
atendendo à morfologia local e às medidas de projeto preconizadas. 

No domínio dos recursos geológicos de interesse económico, o EIA refere que na caracterização do 
ambiente afetado pelo projeto se verificou que o traçado da Linha se desenvolve na proximidade de 
algumas concessões mineiras, não se verificando contudo qualquer tipo de afetação, cumprindo-se os 
limites de proteção legais. 

Para a fase de exploração considera-se que os impactes da Linha e plataforma da Subestação são 
inexistentes. 

Na fase de desativação das linhas elétricas a principal ação indutora de impactes neste fator irá ocorrer 
no desmonte dos apoios e na remoção dos respetivos maciços de fundação. Prevê-se que o impacte 
geológico e geomorfológico associado à remoção dos maciços de fundação não seja 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, 
considerando-se os impactes identificados para esta fase como negativos e diretos, mas não 
significativos. Relativamente à Subestação, a principal ação indutora de impactes neste fator será o 
desmonte dos equipamentos com o posterior abandono da plataforma executada e necessidade de 
consequentemente normalização do terreno em termos topográficos e proceder à revegetação do solo, 
para integrar o local e minimizar os fenómenos de erosão. Os impactes destas ações sobre a geologia e 
geomorfologia podem assim ser classificados de negativos, diretos e não significativos e semelhantes aos 
que se verificam na fase de construção, sendo contudo parcialmente reversíveis. 

 

Como síntese de impactes e impactes cumulativos, o EIA refere que não foram identificados projetos com 
dimensão significativa na zona de intervenção do projeto em apreciação. Dos projetos existentes, aquele 
que poderá ter algum impacte cumulativo com o agora projetado localizam-se no troço inicial da Linha e 
correspondem a duas linhas existentes (Castelo Branco-Ferro 1 e 2) e eventualmente à autoestrada A23 
que fica relativamente próxima. Também na parte final da Linha em estudo e à qual se irá ligar, existe, já 
construída, a linha Penamacor-Ferro a 220 kV, bem como o Gasoduto Portalegre-Guarda. Todas estas 
estruturas existentes e previstas têm um impacte cumulativo muito reduzido, associado ao Projeto agora 
em avaliação. 

O presente EIA apresenta em anexo um Estudo Geológico e Geotécnico que apresenta as características 
geotécnicas da área de implantação da plataforma da subestação do Fundão e que se considera 
adequado ao projeto Ligação Falagueira-Fundão, a 400 KV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do 
Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão). 
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C. Medidas de minimização 

As medidas de minimização são apresentadas no EIA, tendo sido divididas em medidas de carácter geral 
e medidas específicas. Como medidas de caracter geral são apresentadas as que se indicam para a fase 
de construção e salientam-se as medidas relacionadas com a escavação e movimentação de terras, que 
afetam o fator Geologia e medidas que afetam conjuntamente a Geologia, Solos e Uso de Solos 
relacionados com o destino de materiais sobrantes das escavações. 

Especificamente para o fator geologia, é mencionado o reaproveitamento das terras movimentadas no 
decurso do projeto e a localização de estaleiros da subestação e acessos de obra em zonas afetas ao 
projeto. 

C.1. Medidas de minimização de carácter geral 

 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; 

 Tal como preconizado no Projeto, utilizar os materiais provenientes das escavações 
previamente selecionados como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras 
sobrantes e a garantir a adequada gestão dos solos; 

 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados ou que estejam em excesso, 
devem ser armazenados nos locais com características adequadas para depósito e/ou nos 
definidos no Projeto de Integração Paisagística (PIP), previamente a serem incorporados na 
reposição das áreas junto aos apoios ou, no caso da subestação, na modelação da área 
entre a plataforma da subestação e o acesso, ou ainda, eventualmente, encaminhados para 
destino final adequado; 

 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

 

C.2. Medidas de minimização específicas 

No domínio das medidas de minimização específicas relativamente à geologia deve salientar-se que, 
ocorrendo grande parte da área de desenvolvimento do Projeto no Geoparque Naturtejo, que constitui 
essencialmente uma área de proteção do património geológico, deve ser salientada como medida a ter 
em consideração a que se reporta à possível ocorrência de locais de interesse geológico de natureza 
granítica, revelada no decurso da implantação dos apoios, que deverá ser observada: 

“FC37 – No caso de se identificarem situações que sejam suscetíveis de constituir elementos de 
interesse geológico de natureza granítica, na zona dos apoios das linhas, deverá ser analisada a 
viabilidade técnica de se fazer uma retificação da localização do apoio em causa”. 

 

D. Conclusão 

O projeto em avaliação da Ligação Falagueira-Fundão a 400 kV é um projeto que se encontra inserido no 
Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT) 2016-2025 e permite 
concretizar um dos novos eixos a 400 kV previstos neste plano. 

Em fase preliminar foi feito o Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais numa vasta área delimitada 
pelos dois pontos a ligar, identificando todas as grandes condicionantes ambientais e de servidões 
administrativas. Foram deste modo escolhidos corredores para as linhas e múltiplos sítios para a 
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subestação. Desse estudo, com o contributo de muitas entidades, foi possível identificar o corredor mais 
favorável e a melhor localização para a subestação, evitando os principais condicionamentos ou servidões 
e assim reduzirão de forma muito significativa os eventuais impactes. Foram desenvolvidos estudos para 
caracterizar o corredor e localização da subestação e feita a avaliação de impactes de modo a localizar os 
apoios nos pontos mais favoráveis, evitando impactes diretos. 

Relativamente ao fator Geologia/Geomorfologia, importa referir que o Projeto se trata maioritariamente 
de um projeto aéreo, com uma implicação muito pontual com o substrato geológico, à exceção da 
implantação da Subestação do Fundão, tendo assim um impacte pouco significativo relativamente a este 
fator. 

Em todos os fatores de interesse ambiental foram avaliados os impactes nas fases de construção, 
exploração e desativação do projeto, assim como a Alternativa Zero e os impactes cumulativos quando 
justificável. Os impactes identificados na Geologia/Geomorfologia são pontuais e essencialmente 
temporários, concentrando-se essencialmente na fase de construção. 

Conclui-se que o projeto é viável do ponto de vista da Geologia/Geomorfologia, sendo importante que 
sejam asseguradas as medidas de minimização preconizadas no EIA, bem como no Plano de 
Acompanhamento Ambiental da obra. A concretização das medidas propostas no decurso das atividades 
construtivas permite assegurar a minimização dos impactes nomeadamente nos domínios da Geologia e 
Geomorfologia, assegurando impactes residuais pouco relevantes. 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS, QUALIDADE DA ÁGUA E DOMÍNIO HÍDRICO 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Recursos hídricos superficiais 

No que respeita aos recursos hídricos superficiais, os traçados das Linhas e subestação em estudo 
desenvolvem-se numa zona limite entre as bacias hidrográficas dos rios Zêzere, Pônsul e Ocreza na bacia 
hidrográfica do rio Tejo. 

A área em estudo está incluída na bacia hidrográfica do Rio Tejo abrange 14 massas de águas 
superficiais. 

Os traçados transpõem diversas linhas de água na área de estudo, salientando-se as seguintes: ribeira da 
Líria, ribeira das Freixas, ribeira do Alpreade, ribeira Taveiro, ribeira de Turgalha, ribeira Enxames, ribeira 
Meimoa, ribeira da Pouca Farinha, ribeira da Nave. 

O EIA apresenta as características de escoamento nas sub-bacias abrangidas pela área de projeto. Estas 
sub-bacias são caracterizadas por um regime de escoamento muito variável influenciado sobretudo pela 
precipitação que se faz sentir ao longo do ano hidrológico. 

No traçado das Linhas ocorrem situações de cruzamento com cursos águas, segundo o EIA, a uma altura 
e a uma distância ao leito (10 m) na horizontal, sempre superiores às distâncias regulamentares, 
conforme consta no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Travessias de cursos de água no Troço Castelo Branco-Fundão e na 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão. 

Vão de travessia 
(apoios) Cursos de água 

Altura dos condutores inferiores 
ao curso de água (m) 

Distância mínima ao 
apoio ao leito (m) 

Troço Castelo Branco-Fundão 

237-241 Afluente do ribeiro da Rija ND + 10 
230-231 Ribeira da Turgalha 29,2 89,7 
229-231 Ribeiro da Rija ND + 10 
223-222 Afluente do ribeiro das paredes ND + 10 
214-212 Afluente da ribeira do Taveira  ND + 10 
200-201 Ribeira de Alpreade 41,2 122,7 
198 -199 Ribeira das Freixas 36,5 110,5 
148-149 Ribeira da Líria  30,2 36,2 
120-121 Ribeira da Líria 33,7 168,8 

Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão 

P6/P73-P7/P72 Ribeira da Meimoa 29,4 136 
P11/P68 – P12/P67 Ribeira da Nave 37,8 109 
P15/P164-P16/P63 Canal da Cova da Beira ND ND 

ND – Não disponível 

 

A.2. Recursos hídricos subterrâneos 

A área de influência do Projeto localiza-se na unidade hidrogeológica designada Maciço Antigo, na 
subunidade designada por Zona Centro-Ibérica. 

Os afloramentos rochosos na maior parte da extensão da linha, incluindo a Subestação do Fundão, são 
constituídos fundamentalmente por rochas granitóides. Estas rochas, granitos porfiróides ou granitos 
biotíticos, possuem grão grosseiro a muito grosseiro e sua alteração é intensa. 

A zona de estudo encontra-se recortada por diversas falhas com orientação NE-SO. 

Estas rochas possuem uma fraca aptidão aquífera, no entanto os seus aquíferos desempenham um papel 
importante, tanto na satisfação das necessidades de rega, como em pequenos abastecimentos públicos. 

A massa de água subterrânea afetada pelo projeto é designada por Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 
do Tejo (A01 RH5). Nesta massa de água foi estimada uma produtividade média de 1,1 l/s, de acordo 
com Almeida et al. (2000). A recarga faz-se por infiltração direta da precipitação e através das linhas de 
água superficial. Os aquíferos são do tipo livre e de natureza fraturada, embora quando a alteração é 
intensa, possa haver também um comportamento misto fraturado/poroso. Os níveis freáticos 
acompanham de perto a topografia, dependendo a sua profundidade da espessura da camada de 
alteração. Na maioria dos casos a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem dos 70 a 100 m. O 
escoamento faz-se normalmente em direção às linhas de água, onde se faz a descarga. Os níveis de água 
são sensíveis às variações dos valores da precipitação. 

Em termos qualitativos, o estado químico e quantitativo da massa de água foi classificado de Bom, 
segundo o PGRH Tejo 2015. (Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, estado 
das massas de água, versão para consulta pública, junho de 2015, http://www.apambiente.pt). 

Foi realizado um estudo geotécnico na zona de implantação da subestação do Fundão e nas sete 
sondagens realizadas, apenas em uma (P2, situada na zona NO da subestação) foi intersetado o nível 
freático, aos 1,5 m de profundidade. 

http://www.apambiente.pt)/
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A vulnerabilidade à poluição foi determinada a uma escala regional, com base no mapa construído a 
partir do Índice DRASTIC para o PBH Tejo - 2001. De acordo com este mapa a vulnerabilidade foi 
classificada como Intermédia. 

Em termos de usos, salienta-se que ao longo do traçado do Troço Castelo Branco-Fundão estão 
identificadas na carta geológica de Portugal continental (1: 500.000) diversas nascentes de água mineral, 
a distâncias que variam entre os 1,6 e os 5 Km da Linha. 

Neste sistema aquífero os principais usos da água subterrânea são o abastecimento público e a 
agricultura. 

Ao nível da área afetada pelo Projeto, foi identificado na zona de Vale Prazeres um conjunto de captações 
para abastecimento público geridas pela Aquafundalia – Águas do Fundão, S.A., distanciando-se entre os 
770 m e os 3 000 m do Troço Castelo Branco-Fundão. 

Ao nível das utilizações privadas na área de influência do projeto a captação mais próxima (código de 
processo n.º 450.10.02.02.011905.2013.RH5) situa-se a cerca 70 m do apoio P262, possui 100 m de 
profundidade e a sua finalidade é a rega. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Recursos hídricos superficiais 

Fase de construção 

As ações potencialmente geradoras de impactes nos recursos hídricos durante a construção de uma linha 
(apoios) 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, sendo que no presente Projeto se inclui a desmontagem de 
dois apoios. 

A localização dos apoios mais próximos das linhas de água ocorre a mais de 10 m das linhas de água 
(não navegáveis nem flutuáveis), conforme definido na legislação, fazendo o seu atravessamento na zona 
dos vãos das linhas e respeitando-se as distâncias em altura mínimas previstas no RSLEAT para linhas a 
400 e a 220 kV. 

Na Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão, no vão P6/73–P7/72 é atravessada 
uma área classificada como REN, Leitos dos Cursos de Água e Zonas Adjacentes e uma área incluída no 
Limite de Cheia de 1979, sendo que o apoio mais próximo, no primeiro caso é o apoio P7/72 que se 
encontra a 136 m e no segundo caso (ZA), o apoio mais próximo é o apoio P6/73, mas mesmo assim 
encontra-se a cerca de 15 m esta linha limite, sendo os impactes nesta condicionante inexistentes. 

Constata-se que alguns dos novos acessos, que previsivelmente virão a ser construídos para permitirem o 
acesso temporário à obra, se desenvolvem na envolvência de linhas de água, identificadas na carta 
militar. Considera-se que em termos de acessos deverá prevalecer o acesso aos apoios por caminhos 
existentes; caso tal não seja possível, deverá ser assegurado o afastamento das linhas de água. 

O EIA refere que as linhas de água apresentam caracter torrencial e que muitas das intervenções 
previstas ocorrerem em zonas de cabeceira das linhas de água, pelo que os impactes foram classificados 
como negativos, diretos e não significativos. 

O local da subestação não é totalmente plana, sendo que nesta zona se encontram quatro cabeços de 
linhas de água, dos quais apenas 3 são afetados pela área de implantação da subestação e, mais a 
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jusante, pelo acesso à Subestação, sendo neste último caso restabelecidos por meio de PHs, com 
dimensão adequada ao período de retorno de 100 anos. Assim, 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. 

Em períodos de intensa pluviosidade poderá registar-se, contudo, a criação de áreas alagadas nas 
situações onde sejam criadas áreas deprimidas com drenagem deficiente, como pode ser o caso da 
escavação temporária executada previamente à criação da plataforma da subestação, sendo este impacte 
minimizado com a implantação de adequadas medidas de minimização. 

Assim, a criação de áreas impermeáveis e semipermeáveis, resultará localmente numa diminuição da 
infiltração e um acréscimo da drenagem superficial. 

Relativamente às máquinas e equipamentos, estes são submetidos a manutenção fora do estaleiro, no 
qual existiram apenas pequenas quantidades de óleos, devendo estes ser utilizados apenas 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 eventual ocorrência de 
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. 

Fase de exploração 

O EIA refere que as águas pluviais serão recolhidas por uma rede de coletores, dimensionada para uma 
chuvada com um período de retorno de 20 anos, constituída por três parcelas de forma a equilibrar os 
caudais e diâmetros da rede, obtendo-se assim três descargas das águas de escorrência da plataforma. 
Para facilitar a drenagem das águas na plataforma da subestação, a superfície desta apresenta também 
uma inclinação de 0,3%. 

A jusante destas descargas, serão executadas descidas de taludes e no final das descidas dos taludes 
serão executadas caixas de transição, que encaminharão as águas para as respetivas linhas de água de 
caracter torrencial existentes. Estas caixas serão em poço, para evitar escoamentos turbulentos, caso se 
verifique a necessidade de dissipar energia. 

Na via de acesso, os quatro talvegues transpostos serão restabelecidos por passagens hidráulicas que 
apresentam capacidade de vazão suficiente para o escoamento dos respetivos caudais de ponta de cheia 
para um período de retorno de 100 anos. 

Atendendo a alteração da drenagem natural, consideram-se os impactes negativos, diretos e pouco 
significativos, atendendo a que a área das bacias das respetivas linhas de água é pequena e a sua 
drenagem será reposta. 

Em termos qualitativos, o risco de contaminação das unidades de transformação é inexistente, tendo em 
conta que o projeto contempla a existência de um sistema de recolha periférica do óleo, o qual, em caso 
de derrame, será drenado, por gravidade, para um adequado depósito subterrâneo de retenção de óleos, 
que terá capacidade para a recolha do volume de óleo contido na maior das máquinas instaladas, ou 
seja, cerca de 44,4 m3 e estando previsto o controlo deste depósito, no âmbito das manutenções e 
operação da subestação. 

Os impactes na qualidade da água decorrentes da fase de exploração da Subestação do Fundão serão 
assim negativos e diretos mas não significativos, face às medidas de projeto previstas. 

Pelo exposto, não se considera necessária a implementação de um plano de monitorização para os 
aspetos qualitativos dos recursos hídricos superficiais. 
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Alerta-se que, nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, todas as utilizações 
dos recursos hídricos encontram-se sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos 
(TURH) a emitir pela APA, I.P., nomeadamente, nos atravessamentos e as passagens hidráulicas 
previstos sobre as linhas de água. 

Fase de desativação 

Na fase de desativação, os impactes são semelhantes aos ocorridos na fase de construção. 

 

B.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Fase de construção 

No que concerne aos recursos hídricos subterrâneos, na fase de construção, é identificado como impacte 
na recarga do aquífero a impermeabilização da área ocupada pelos estaleiros e das áreas circundantes 
aos apoios, como resultado das desmatações, da remoção do coberto vegetal e da circulação de 
máquinas que favorecem a compactação dos solos e diminuem a sua permeabilidade. 

Este impacte é classificado como negativo, provável, temporário, ocasional, irreversível, de magnitude 
moderada, localizado, minimizável e pouco significativo, dado que as águas pluviais serão encaminhadas 
para a rede de drenagem natural, constituídas por linhas de água de carácter torrencial. 

O EIA refere que é expectável a interseção do nível freático, dada a profundidade das escavações a 
realizar para a instalação da plataforma da subestação poder atingir os 15,5 m. No local onde foi 
registada a presença de nível de água no poço P02 aos 1,5 m de profundidade, a escavação máxima será 
de cerca de 4,0 m. 

Apesar desta situação, é referido no EIA que o risco de ocorrência de derrames é diminuto, tendo em 
conta as medidas de gestão adequada de efluentes domésticos e as medidas de minimização previstas no 
EIA. Assim, considerando que a vulnerabilidade do aquífero é baixa a intermédia e ainda que os 
transformadores serão montados, assentes e fixados diretamente a um maciço de fundação, com recolha 
periférica do óleo, o qual em caso de derrame será drenado por gravidade para um depósito subterrâneo 
de retenção com capacidade para a recolha do volume de óleo contido na maior das máquinas instaladas 
(44 m3), o EIA classifica este impacte como: negativo, pouco provável, temporário, ocasional, reversível, 
de magnitude reduzida, localizado, minimizável e pouco significativo. 

É identificado, como impacte na qualidade das águas subterrâneas, a possível infiltração no solo de 
efluentes domésticos e o acidental derrame de óleos e combustíveis, devido à circulação e manutenção 
dos equipamentos e maquinaria utilizada em obra. Este impacte é classificado como negativo, direto e 
pouco significativo, dado que os estaleiros serão dotados de infraestruturas de saneamento básico e as 
máquinas e equipamentos serão sujeitas a manutenção fora do estaleiro, em oficinas licenciadas para o 
efeito. 

Em termos de usos, na zona de Vale Prazeres existem diversas captações públicas cujas distâncias ao vão 
da linha do Troço Castelo Branco-Fundão variam entre os 770 m e os 3 000 m. Esta área, onde afloram 
os granitos porfiróides e os granitos micáceos, é bastante recortada por falhas e estão identificadas várias 
nascentes minerais, aliás a maior das captações públicas da Aquafundalia – Águas do Fundão, S.A. são 
nascentes ou minas, o que indicia uma circulação hidrológica profunda. Considera-se que o projeto não 
irá provocar impactes, tanto na quantidade como na qualidade das águas daquelas captações públicas. 
Considera-se que os impactes nos usos privados serão nulos, tendo em conta os aspetos atrás descritos, 
tais como as condições hidrogeológicas e hidrodinâmicas descritas na situação de referência e as 
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características do projeto, nomeadamente, escavações muito localizadas e a reduzidas profundidades, 
reduzidas áreas de impermeabilização e a baixa probabilidade da ocorrência de contaminações por 
poluentes, assim como a profundidade das captações privadas mais próximas (100 m). 

Fase de exploração 

Nesta fase o EIA identifica como impacte na recarga do aquífero a presença da subestação e acesso que 
continuarão a contribuir para a diminuição da infiltração da água da chuva. A área impermeabilizada por 
estas infraestruturas totaliza 13 491 m2 e o EIA considera que o uso dominante dos terrenos na 
envolvência (agrícola e florestal) é suficiente para assegurar a infiltração e recarga dos aquíferos. Além 
disso, dado estar prevista a condução das águas pluviais para a rede de drenagem natural, constituída 
por linhas de água de carácter torrencial, o EIA classifica este impacte como: negativo, certo, 
permanente, ocasional, reversível, de magnitude reduzida, localizado, minimizável e pouco significativo. 

Em termos qualitativos, dado que os efluentes domésticos serão armazenados num reservatório com 
capacidade suficiente e esvaziado por entidade credenciada para o efeito, quando necessário e dado que, 
os transformadores serão montados, assentes e fixados diretamente a um maciço de fundação, com 
recolha periférica do óleo, o qual em caso de derrame, será drenado por gravidade para um depósito 
subterrâneo de retenção com capacidade para a recolha do volume de óleo contido na maior das 
máquinas instaladas (44,4 m3), o impacte na qualidade das águas subterrâneas é classificado como: 
negativo, pouco provável, temporário, raro, reversível, de magnitude reduzida, localizado, minimizável e 
pouco significativo. 

Fase de desativação 

Os impactes, tanto na qualidade como quantidade, identificados para esta fase e a respetiva análise e 
classificação são idênticas às realizadas para a fase de construção. 

O impacte na recarga dos aquíferos, resultante da remoção das infraestruturas será positivo, mas pouco 
significativo. 

 

B.3. Afetação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) 

O município de Castelo Branco tem a sua Carta de REN aprovada pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 105/97, de 2 de julho. 

O município da Covilhã tem a delimitação da REN no seu território aprovada pela resolução do Conselho 
de Ministros n.º 98/98, de 4 de agosto, com atualização posterior pela Portaria n.º 18/2012, de 20 de 
janeiro. 

O município do Fundão tem a delimitação da REN no seu território aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 121/96, de 8 de agosto, com atualização parcial pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 107/2005, de 28 de junho. 

De acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
novembro, a presença de linhas de alta tensão em “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de 
Aquíferos”, constitui um uso e ação compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 
prevenção e redução de riscos naturais das áreas afetadas. Nos leitos e margens dos cursos de água a 
presença de linhas elétricas é interdita. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2930 

Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão) 36 
Projeto de Execução 

Existem 11 apoios que serão implantados em áreas de REN da tipologia Cabeceiras de Linhas de Água ou 
Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos, de acordo com a redação atual. Estes apoios 
inutilizarão 1 320 m2, permanentemente. 

A área de implantação dos apoios P226, P244, P245, P246, 259, 260, P17/P62, P19/P60, P20/P59, 
P21/P58 e P22/P57, assim como os acessos, existentes, aos apoios P226, P260, P17/P62, P19/P60, 
P21/P58 e P22/P57 e os acessos, a construir, aos apoios P145, P146, P147, P152, P156, P159 e P160, 
intersecta áreas de REN - Cabeceiras de linhas de água, com a atual redação do Regime Jurídico da REN 
(RJREN) designam-se REN – Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos, de acordo com as 
Plantas de condicionantes dos vários concelhos afetados pelo projeto. 

A Subestação do Fundão não interfere com esta tipologia de áreas. 

Nos termos da Portaria n.º 419/2012, de 20 de novembro, o uso e ação em causa não carece de parecer 
obrigatório e vinculativo da APA, I.P.. 

O EIA prevê o corte da vegetação (arbórea e rasteira) numa faixa de proteção com 45 m de largura 
máxima, limitada por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado e ao longo do eixo da 
linha. Esta prática afetará negativamente a capacidade de retenção e de infiltração da água no solo, não 
só como resultado da remoção da vegetação, mas também porque promoverá a erosão do solo nas zonas 
de festo devido ao aumento do escoamento superficial em detrimento da infiltração, o que causará 
impactes significativos e de magnitude elevada na quantidade dos recursos hídricos subterrâneos, já de si 
escassos, na região em estudo. 

Os impactes na recarga do aquífero serão negativos, diretos, de magnitude reduzida, de âmbito regional 
e pouco significativos podendo ser minimizados com aplicação de boas práticas através do controlo da 
vegetação e não no corte total desta. 

 

C. Medidas de minimização e plano de monitorização 

C.1. Medidas de minimização propostas no EIA 

Fase de construção 

MG6 - Os estaleiros devem ter em conta a localização definida no Projeto e no EIA (Capítulo III), no caso 
da Subestação e que constituem áreas localizadas dentro do terreno adquirido pela REN; bem como, 
no caso das Linhas, as condicionantes definidas no EIA (Capítulo III e Carta de Condicionantes, mais 
concretamente RAN, REN, Montado, Olival, Domínio Publico Hídrico, Aproveitamento Hidroagrícola 
da Cova da Beira, Infraestruturas de Transporte, Saneamento e Abastecimentos), 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. 

MG11 - 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. 

MG16 - A seleção das zonas de depósito para as terras sobrantes da subestação deve cumprir o 
preconizado em projeto e 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, 
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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. 

MG17 - Caso venha a ser necessário o recurso a empréstimos de materiais, durante a construção da 
subestação, 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. 

MG29 - 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. 

MG33 - 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. 

MG38 - 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. 

MG39 - 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. 

MG40 - 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 e no caso da subestação, implementando o 
preconizado no PIP. 

FC 3 – Implementar nas vias de acesso, as passagens hidráulicas previstas, para restabelecimento das 
linhas de água intercetadas. 

FC 4 – As escavações previstas na subestação constituem áreas particularmente favoráveis à acumulação 
de água pluvial, e à receção de exsurgências de águas subterrâneas. 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 linha de água mais próxima. 

FC 5 – 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. 
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FC 10 – 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 11 – 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. 

Fase de exploração 

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. 

 

C.2. Medidas de minimização a implementar adicionalmente 

Para além das medidas de minimização acima referidas, devem ainda ser implementadas as seguintes: 

 Planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos 
nos períodos de maior pluviosidade, reduzindo ao mínimo as áreas de intervenção e limpeza do 
coberto vegetal, nomeadamente em áreas delimitadas com risco de erosão hídrico do solo. 

 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..  

 

C.3. Programas de monitorização 

Face aos impactes identificados, o EIA considera não ser necessário implementar programas de 
monitorização para o fator Recursos Hídricos, com o que se concorda. 

 

D. Conclusões 

De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de construção e 
são considerados negativos, temporários, reversíveis, minimizáveis e não significativos a moderadamente 
significativos. 

Neste sentido, considera-se poder ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento das 
medidas de minimização previstas na presente apreciação. 

 

6.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A. Enquadramento territorial 

A.1. Áreas classificadas 

No EIA refere-se que a Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha encontra-se “Localizada no 
ponto mais próximo da linha (entre os apoios P259 e P260), a cerca de 32 m para oeste da área de 
estudo, não sendo intersetada. Nos restantes troços, a distância é superior e nunca intersetada”. 
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Contudo, no Desenho 1 (01-1-5-EsboçoCorográfico) constata-se que a área de estudo desta Linha se 
sobrepõe a esta Área Protegida de âmbito regional integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

Com base na informação digital disponibilizada para o procedimento de AIA (Sistema de Referenciação 
Datum Lisboa, elipsóide de Hayford, projeção de Gauss, origem no ponto fictício) e para a visita ao local 
realizada pela CA (Sistema de Referenciação WGS84), assim como nos limites da Paisagem Protegida 
Regional da Serra da Gardunha obtidos do Portal da Adenda Gardunha 21 – Agência de Desenvolvimento 
Gardunha 21 (http://agenciagardunha21.blogspot.pt/), foi possível verificar que o eixo da linha de muito 
alta tensão se situa a cerca de 10,50 m do limite desta Área Protegida. 

Sendo a faixa de gestão de combustível de 45 m para linhas de muito alta tensão, aproximadamente 
12 m desta faixa sobrepõe-se (marginalmente) ao território da Paisagem Protegida Regional da Serra da 
Gardunha conforme se pode verificar na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Sobreposição do Projeto com o território da 
Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha. 

 

Segundo o Desenho 5 – Uso do Solo/Habitats (05-2-2-UsoSoloHabitats.mpk) esta zona encontra-se 
maioritariamente recoberta por «Área florestal - Floresta de produção - Pinhal bravo (pb)», havendo 
também algumas pequenas manchas de «Área agrícola - Culturas temporárias - Regadio (atr)», «Área 
agrícola - Culturas temporárias - Sequeiro (ats)», «Área agrícola - Culturas permanentes - Olival (apo)», 
«Área social (as)», «Área florestal - Floresta de proteção - Carvalhal (cv)/Habitat 9230», «Área florestal - 
Floresta de proteção - Montado de azinho (ma)/Habitat 6310». 

O PTCON0028 – Gardunha (Portaria n.º 829/2007, de 01 de agosto) situa-se a cerca de 550,50 m do eixo 
da Linha. 

 

A.2. Matas nacionais e perímetros florestais 

Segundo a cartografia oficial (shapefile RegimeFlorestal_v6.shp (ICNF, IP 2017)), elaborada pelo 
ICNF, I.P., com a delimitação das áreas de terrenos submetidos a Regime Florestal em Portugal 
Continental, o local da pretensão situa-se fora de Matas Nacionais e de Perímetros Florestais. 

http://agenciagardunha21.blogspot.pt/
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A.3. Arvoredo de interesse público 

O traçado da Linha, assim como a faixa de proteção (ou segurança) de 45 m, situa-se fora da zona de 
proteção de 50 m de arvoredo de interesse público classificado ou em vias de classificação. 

 

B. Caracterização da situação de referência para os fatores biológicos e ecológicos 

B.1 Informação apresentada no EIA 

O EIA salienta a presença dos seguintes valores naturais para a área de estudo: 

 Habitats Naturais pertencentes ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de 
novembro: 

Durante os levantamentos de campo foram apenas identificados e cartografados o habitat 
6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene e o habitat 9230 – Carvalhais galaico-
portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (este último em estado de degradação 
significativo). 

 Flora do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de novembro: 

Nenhuma das espécies referenciadas para a área de estudo – Asphodelus bento-rainha 
(espécie prioritária dos Anexos B-II e B-IV), Festuca duriotagana (Anexos B-II e B-IV), 
Murbeckiella sousae (Anexo B-IV), Narcissus triandus (Anexo B-IV) – foram confirmadas 
durante o trabalho de campo. 

 Fauna 
 Anfíbios: estão dadas 15 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, uma 

das quais com estatuto de ‘Vulnerável’ (Chioglossa lusitanica) e outra com estatuto de 
‘Quase Ameaçado’ (Discoglossus galganoi). Onze das espécies fazem parte dos Anexos B-II 
(Chioglossa lusitanica, Discoglossus galganoi), B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 
de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de novembro. Nos levantamentos de campo não foram 
detetados indivíduos. 

 Répteis: estão dadas 19 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, uma 
das quais com estatuto de ‘Vulnerável’ (Coronella austriaca) e duas com estatuto de ‘Quase 
Ameaçado’ (Acanthodactylus erythrurus, Psammodromus hispanicus). Cinco das espécies 
fazem parte dos Anexos B-II (Mauremys leprosa, Lacerta schreiberi) e B-IV do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de novembro. Nos levantamentos de 
campo foram detetados indivíduos de 3 espécies: Tarentola mauritanica, Psammodromus 
algirus e Elaphe scalaris. 

 Aves: estão dadas 123 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, 26 das 
quais apresentam estatuto de conservação desfavorável: Burhinus oedicnemus 
(Vulnerável), Ciconia nigra (Vulnerável), Clamator glandarius (Vulnerável), Coracias 
garrulus (Criticamente em Perigo), Hieraetus pennatus (Quase Ameaçado), Lanius senator 
(Quase Ameaçado), Melanocorypha calandra (Quase Ameaçado), Oenanthe hispanica 
(Vulnerável), Pernis apivorus (Vulnerável) e Tetrax tetrax (Vulnerável), Elanus caeruleus 
(Quase Ameaçado), Milvus milvus (Criticamente em Perigo/Vulnerável), Neophron 
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percnopterus (Em Perigo), Gyps fulvus (Quase Ameaçado), Circaetus gallicus (Quase 
Ameaçado), Aquila chrysaetos (Em Perigo), Falco subbuteo (Vulnerável), Otis tarda 
(Em Perigo), Actitis hypoleucos (Vulnerável/ Vulnerável), Bubo bubo (Quase Ameaçado), 
Caprimulgus europaeus (Vulnerável), Caprimulgus ruficollis (Vulnerável), Cercothrichas 
galactotes (Quase Ameaçado), Sylvia hortensis (Quase Ameaçado), Sylvia consipillata 
(Quase Ameaçado), Corvus corax (Quase Ameaçado). Das 25 espécies pertencentes ao 
Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, 
três detêm estatuto prioritário (Tetrax tetrax, Otis tarda, Columba palumbus). 
De dados de 2009 do ICNF, I.P. verifica-se que o traçado da linha interseta áreas muito 
críticas e críticas para outras espécies de aves, correspondendo neste local, ao raio de 
1 km em torno de zonas de concentração pós-nupcial, dos ninhos e das principais zonas de 
alimentação de cegonha-preta. 
Foi disponibilizado pelo ICNF, I.P. um perímetro de proteção na zona da barragem de 
Santa Águeda, a oeste da povoação de Lardosa, correspondente: a) a área de alimentação 
e de dormida de um casal de águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti), monitorizado desde 
2014; b) a área de nidificação e alimentação confirmada de Águia-cobreira (Aquila 
pennata); c) a área de ocorrência e alimentação de Milhafre-real (Milvus milvus), Águia-de-
asaredonda (Buteo buteo) e Açor (Accipiler gentilis). Este perímetro localiza-se a cerca de 
4 km para Oeste da linha de Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV. 
Segundo o “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas 
de distribuição e transporte de energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010) os 
tipos de ocupação do solo considerados prioritários para as espécies de aves ameaçadas 
continentais encontrados na área do traçado de desenvolvimento da linha são: Cultura 
Temporária – Regadio; Cultura Temporária – Sequeiro; Floresta de Proteção – Montado de 
Sobro; Floresta de Proteção – Montado de Azinho. 

 Mamíferos: estão dadas 33 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, 
quatro das quais apresentam estatuto de conservação desfavorável: Myotis myotis 
(Vulnerável), Oryctolagus cuniculus (Quase Ameaçado), Microtus cabrerae (Vulnerável), 
Felis silvestris (Vulnerável). Nenhuma das dez espécies pertencentes aos Anexos B-II, B-IX 
e B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, detém 
estatuto prioritário. Não se encontram referenciados abrigos de morcegos para o traçado 
da linha elétrica em estudo. Durante os trabalhos de campo realizados foram detetados 
vestígios de coelho-bravo, raposa (Vulpes vulpes) e javali (Sus scrofa), para além de ter 
sido visualizado um esquilo-vermelho. 

 Invertebrados: estão dadas 71 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, 
das quais se destacam Tomares ballus em risco de extinção e Euphydryas aurinia listada no 
Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 
No EIA refere-se que “Não obstante a ocorrência de um mosaico de habitats ao longo da 
área de estudo que permitem a sustentabilidade de comunidades destas espécies de maior 
valor (Ruckstuhl, 1998; Maravalhas, 2003), não foram observados quaisquer indivíduos 
durante os levantamentos”. 
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B.2 Informação adicional 

A informação mais recente sobre o casal de águia-imperial-ibérica Aquila adalberti, referido no EIA como 
tendo sido identificado para a barragem de Santa Águeda, indica que o local de nidificação deste casal 
situa-se próximo da margem direita da ribeira do Taveiro, afluente da ribeira de Alpreade, a cerca de 
1,89 km do eixo da Linha (apoios P200 a P206). Quanto à área de alimentação na zona da albufeira de 
Santa Águeda, trata-se de uma zona onde é proibido o exercício de caça e, dado ter sido lavrado 
recentemente, teve lugar uma redução da população de coelho-bravo e uma sequente presença reduzida 
no local pelo casal de águia-imperial-ibérica. 

Apesar do referido, o macho do casal de águia-imperial-ibérica Aquila adalberti continua a ser observado 
no local de alimentação/dormida da barragem de Santa Águeda e observam-se novamente alguns 
coelhos nesta zona. Saliente-se que a Linha de Muito Alta Tensão será implantada entre o referido corpo 
de água e o local de nidificação situado na margem direita da ribeira do Taveiro. 

Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 20053) a águia-imperial-ibérica 
Aquila adalberti encontra-se inserida na categoria do UICN “Criticamente em Perigo” em Portugal 
Continental e classificada como espécie prioritária no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
fevereiro, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e do Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

Em 2016 estavam referenciados para Portugal Continental 15 casais nidificantes de águia-imperial-ibérica 
Aquila adalberti (Nunes et al., 20164), correspondendo este casal a 6,67 % da população nidificante 
nacional da espécie. 

A Linha passa igualmente a cerca de 325 m de diversos ninhos de cegonha-branca Ciconia ciconia (apoios 
P146 a P149) instalados sobre uma estrutura de betão localizada nas instalações da Unibetão – Indústrias 
de Betão Preparado, S.A. próximo da Tapada da Sobreira. 

Apesar da cegonha-branca Ciconia ciconia vir listada no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
fevereiro, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e do Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, tem estatuto de “Pouco Preocupante” em Portugal Continental 
(Cabral et al., 2005). 

 

C. Evolução da situação do ambiente sem projeto 

De acordo com o EIA “(…) 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 dos 
Planos Diretores Municipais em vigor e em revisão para os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Fundão e Covilhã. 

Das análises efetuadas anteriormente verificou-se que o local de implantação da Linha Falagueira-Fundão 
está afeto maioritariamente, ao uso florestal de produção e ao uso agrícola de sequeiro correspondendo 
estes aos usos predominantes, seguindo-se os matos, outras áreas agrícolas, o montado e o carvalhal. 

Prevê-se assim que área de projeto permaneça, tal como está, ou seja, um local de uso florestal de 
produção, bem como de uso agrícola de sequeiro, bem como os matos e outras áreas agrícolas, bem 

                                                 
3 Cabral, M. J. (Coord.), Almeida, J., Almeida, P. R., Delliger, T., Ferrand de Almeida, N., Oliveira, M. E., Palmeirim, J. M., Queirós, A. 

I., Rogado, L. & Santos-Reis, M. (eds.), 2005. Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza, 
Lisboa. 659 pp. 

4 Nunes, M., Urbano, O., Gonçalves, P. & Pacheco, C., 2016. Proposta técnica de alteração dos limites da ZPE do Tejo Internacional, 
Erges e Ponsul. Dezembro 2016. ICNF, I.P. Relatório não publicado. 
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como o montado e o carvalhal. Estas zonas para além da sua capacidade florestal servem 
esporadicamente de pastoreio. De referir que na envolvente ocorrem propriedades com uso agrícola que 
na maior parte dos casos é de sequeiro”. 

 

D. Identificação e avaliação de impactes 

D.1 Valores naturais 

Para além do referido no EIA para esta temática chama-se a atenção para o seguinte, referente à Fase de 
Exploração e no que concerne aos locais de nidificação de águia-imperial-ibérica e de Cegonha-Branca. 

Há registo confirmado de um local de nidificação de águia-imperial-ibérica na zona dos apoios P200 a 
P206 e da presença de ninhos de cegonha-branca na zona dos apoios P146 a P149. Com base no 
“Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e 
transporte de energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010) e seguindo a estrutura do Quadro 
V.66 (Suscetibilidade das Espécies de Avifauna com Estatuto de Conservação Potencialmente Ocorrentes 
no Local de Implantação da Linha) a informação referente a estas espécies é a seguinte: 

 

Espécies Estatuto de Conservação 
Suscetibilidade 

Colisão Eletrocussão 
Aquila adalberti Criticamente em Perigo Intermédio II-III 
Ciconia ciconia Pouco Preocupante Elevado III 

 

No documento acima referido menciona-se que: 

 A eletrocussão é quase inexistente nas Linhas de Muito Alta Tensão; 

 Nas Linhas de Muito Alta Tensão, as espécies mais afetadas foram (por ordem decrescente de 
número de indivíduos acidentados) a cegonha-branca, o abibe, a garça-boieira e o sisão. 

Segundo o “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição 
e transporte de energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010) quando os locais de nidificação 
das espécies com estatuto de ameaça elevado e com acentuado risco de eletrocussão (nomeadamente 
rapinas) e de outras áreas prioritárias são conhecidas com detalhe, deve ser dada particular atenção aos 
troços situados “no raio de 5 km à volta dos ninhos e de 1 km em torno de áreas prioritárias, quando 
conhecidas com detalhe, das espécies com estatuto de ameaça elevado (CR, EN, VU) e com acentuado 
risco de eletrocussão (II-III), nomeadamente rapinas”. 

No EIA menciona-se que o traçado teve de ser ajustado na “(…) zona envolvente às Albufeiras de Santa 
Águeda e Pisco, onde face à área de proteção existente com um raio de 5 km em torno da sua albufeira 
por a mesma ser classificada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil como ponto estratégico de apoio 
ao combate de incêndios, se procedeu a um desvio do traçado mais para nascente e assim do corredor 
das infraestruturas lineares existentes.” 

Enquadrando-se o ninho de Águia-Imperial na situação destacada dois parágrafos acima – e considerando 
a distância do ninho ao eixo da linha (cerca de 1,89 km) – tem o troço da linha situado entre os apoios 
P192 e P208 de ser classificado como «Área Crítica». 

Relativamente ao troço com cegonha-branca (apoios P143 a P153) – e apesar da espécie não ter estatuto 
de conservação preocupante – face à mortalidade desta espécie verificada nas Linhas de Muito Alta 
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Tensão, considera-se que o troço localizado entre os apoios P143 a P153 deve ser encarado como «Área 
Sensível». 

Em face do acima explanado considera-se que no Quadro V.67 (Classificação de Impactes para a Fauna 
na Fase de Exploração - Linhas) a ‘Probabilidade de Ocorrência’ deve ser classificada como ‘Certo’ (3) e a 
‘Frequência’ deve ser classificada como ‘Ocasional/Sazonal’ (2) – o que eleva o valor do parâmetro 
‘Significado’ de (16/18) para (18/20), mantendo-se a significância do impacte em ‘Significativos’ 
(pontuação superior a 16 valores e igual ou inferior a 22). 

 

D.2 Instrumentos de âmbito municipal 

Na página V-194 onde se faz referência que os corredores das linhas elétricas integram a rede secundária 
das faixas de gestão de combustível em “Espaços Rurais”, chama-se a atenção para o referido: 

 na alínea c) do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro: “Nos espaços florestais previamente definidos nos 
planos municipais de defesa da floresta contra incêndios é obrigatório que a entidade 
responsável (…) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta 
tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à 
projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior 
a 10 m para cada um dos lados”; 

 n.º 17 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
17/2009, de 14 de janeiro, “Nas superfícies a submeter a gestão de combustível são aplicados os 
critérios definidos no anexo do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante”; 

 o n.º 7 do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 17/2009, de 14 de janeiro, “Quando as faixas de gestão de combustíveis e os mosaicos de 
parcelas ocorram em áreas ocupadas por sobreiros e azinheiras, a Autoridade Florestal Nacional 
pode autorizar desbastes com o objetivo de reduzir a continuidade dos combustíveis”. 

 

D.2 Síntese de impactes e impactes cumulativos 

Na fase de construção os impactes são considerados pontuais, dispersos e temporários, sendo por isso 
classificados, em geral, como não significativos e de magnitude reduzida ou moderada para a Linha, 
sendo a classificação de não significativo e de magnitude reduzida a moderada para a subestação. 

Na fase de exploração é na avifauna que os impactes são mais significativos para a Linha, sendo os 
impactes pouco significativos na Subestação. 

Segundo o EIA “No que respeita aos vertebrados voadores, a presença de mais uma linha elétrica de alta 
tensão na área em estudo poderá maximizar a probabilidade de ocorrência de colisões e eletrocussões, 
sobretudo as primeiras. Este impacte é mais evidente no troço inicial da Troço Castelo Branco – Fundão, 
onde estarão 3 linhas em paralelo.” 

 

E. Medidas de minimização 

Para além das medidas de minimização apresentadas no EIA devem ser efetuados os seguintes 
acrescentos e integradas as medidas adicionais abaixo elencadas: 
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 Medida 16 
Devem ser acrescentadas as manchas com habitats elencados no Anexo B-I do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de novembro. 

 Medida 17 
Devem ser acrescentadas as manchas com habitats elencados no Anexo B-I do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

 Medida FC 7 
Nos caso de troços de Linhas em que, para dar cumprimento à Circular Aeronáutica n.º 10/03, de 6 
de maio, seja necessário efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, os 
BFD deverão ser instalados nos intervalos entre essa bolas e de acordo com o espaçamento 
definido para cada tipo de sinalização (excecional, intensiva, preventiva). Os sinalizadores de 
espiral de fixação dupla devem ser mantidos ao longo de todo o tempo de vida do projeto. 

 Medidas adicionais 
1. As zonas sujeitas a desmatação e as árvores a cortar devem ser assinaladas com marcas 

visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em 
qualquer instante. Caso se utilizem fitas sinalizadoras devem estas ser removidas no final dos 
trabalhos e encaminhadas para destino final apropriado (lixo/reciclagem ou 
reaproveitamento). 

2. Do apoio P192 ao apoio P208 deve ser adotada uma tipologia de linha que reduza o 
número de planos de colisão (p. ex. armações em Esteira Horizontal). 

3. Entre os apoios P192 e P208 próximos do local de nidificação de águia-imperial-ibérica deve 
ser aplicada a sinalização intensiva, com sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm 
de diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla), de cor vermelha e branca, alternando as 
referidas cores dispostos alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte 
numa sinalização de 1 BFD em cada 5 m (de 10 em 10 metros, alternadamente em cada 
cabo de terra) Nos caso de troços de linhas em que, para dar cumprimento à Circular 
Aeronáutica n.º 10/03 de 6 de maio seja necessário efetuar balizagem aérea através da 
utilização de bolas de balizagem, os BFD deverão ser instalados nos intervalos entre essa 
bolas e de acordo com o espaçamento definido para cada tipo de sinalização (excecional, 
intensiva, preventiva). Os sinalizadores de espiral de fixação dupla devem ser mantidos ao 
longo de todo o tempo de vida do projeto. 

4. Os apoios devem ser ajustados de forma a evitar-se a sobreposição da linha, bem como da 
faixa de proteção com 45 m de largura máxima, com a Paisagem Protegida Regional da Serra 
da Gardunha. Deve, igualmente, ser garantido um buffer de 10 m de largura entre a faixa de 
proteção de 45 m e a Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha. 

5. Toda a regeneração natural de azinheira e/ou sobreiro que venha a ser encontrada nos 
povoamentos a sujeitar a gestão de combustível deve ser salvaguardada. 

6. Os apoios devem ser ajustados de forma a evitar-se o corte de exemplares adultos de 
azinheira/sobreiro, assim como de exemplares provenientes de regeneração natural. 

7. Nas situações em que seja necessário proceder ao abate de exemplares de azinheira/sobreiro 
devem os apoios ser ajustados de forma a minimizar os exemplares a remover. 

8. Deve o número de exemplares de sobreiro e azinheira a abater aquando da instalação dos 
apoios ser alvo de compensação na mesma mancha (adensamento/beneficiação da mancha), 
multiplicado de um fator de 2, preferencialmente fora da faixa de proteção de 45 m. 
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9. Entre os apoios P143 e P153 próximos dos ninhos de cegonha-branca deve ser aplicada 
sinalização com instalação em cada cabo de terra de sinalizadores de espiral de fixação 
dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla) de cor vermelha e branca, 
alternando as referidas cores. O afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização 
não deve ser superior a 10 m (d=10 m) (ou seja, os sinalizadores deverão serão 
dispostos de 20 em 20 m, alternadamente em cada cabo de terra). Esta sinalização deve ser 
mantida ao longo de todo o tempo de vida do projeto. 

10. Entre os apoios P143 e P153 próximos dos ninhos de cegonha-branca devem ser instalados 
dispositivos antipouso e antinidificação. 

 

F. Plano de monitorização 

O programa de monitorização da avifauna proposto no EIA deve também incluir o troço entre os apoios 
P192 e P208, próximos do local de nidificação de águia-imperial-ibérica, assim como o troço entre os 
apoios P143 a P153, próximo dos ninhos de cegonha-branca. 

O relatório final do primeiro ano de monitorização deve apresentar dados quantitativos que provem que 
não é necessário aumentar a área/intensidade de sinalização ou recomendar uma nova sinalização à luz 
dos seus resultados. 

A monitorização deve decorrer no mínimo durante três anos, devendo ao fim desse período ser reavaliada 
a necessidade de continuidade da monitorização em função dos resultados obtidos. 

No caso das linhas com potencial impacte cumulativo, situadas próximo de troços do Projeto da Ligação 
Falagueira-Fundão, a 400 kV, não terem sido alvo de monitorização, deve o programa de monitorização 
incluir as infraestruturas em causa. 

Segundo o “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição 
e transporte de energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010), a frequência de amostragem 
para a monitorização da mortalidade deve ser de 4-6 visitas em cada um dos períodos fenológicos 
definidos. 

Relativamente à eventual necessidade de acompanhar a nidificação de cegonha-negra nas imediações da 
linha, transcreve-se a informação sobre reprodução desta espécie, constante no Plano Sectorial da Rede 
Natura 2000 (ICN 2006): “A maturidade sexual é normalmente atingida aos três anos de idade (Cramp & 
Simons 1977). Em Portugal, as posturas são feitas predominantemente na última quinzena de março, as 
crias eclodem 35-36 dias depois (entre finais de abril e meados de maio), e são alimentadas no ninho até 
atingirem a idade de voo, ou seja, durante cerca de 63-71 dias (Cramp & Simons 1977, Snow & Perrins 
1998). As posturas mais comuns têm entre 3 e 5 ovos (Snow & Perrins 1998). Em Portugal, a 
percentagem de casais que produz juvenis voadores, relativamente ao número de casais monitorizados 
(sucesso reprodutor), é bastante variável de ano para ano. De 1995 para 2000 esta percentagem tem 
vindo a diminuir de cerca de 80 % para cerca de 42 % (Monteiro et al. 2001). A produtividade (número 
de juvenis voadores por casal nidificante) também registou um declínio, mais acentuado sobretudo a 
partir de 1998, tal como a percentagem de sucessos. A produtividade média de 1995 a 2000 é de 1,67 
(Monteiro et al. 2001). A média de juvenis voadores (entre 1995 e 2000) por casal, com pelo menos um 
juvenil voador, chamada de taxa de voo, situa-se em 2,73 mas, e tal como os outros parâmetros, tem 
vindo a sofrer um decréscimo desde 1995 (Monteiro et al. 2001)”. 

De informação disponibilizada por ornitólogos para a região do Parque Natural do Tejo Internacional, 
onde foram criados o Parque Natural do Tejo Internacional e a PTZPE0042 – Zona de Proteção Especial 
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do Tejo Internacional, Erges e Ponsul (que suporta o maior efetivo populacional de cegonha-preta a nível 
das Zonas de Proteção Especial nacionais), foi definida como a época mais crítica, em termos de 
nidificação, o período que decorre entre 15 de fevereiro (altura em que se procede à seleção e ocupação 
inicial do ninho) e 31 de julho (altura em que os juvenis abandonam o ninho). 

Face ao referido no parágrafo anterior – e situando-se o traçado da linha próximo das Áreas Classificadas 
citadas – considera-se que o acompanhamento deste parâmetro deverá ser realizado de fevereiro a julho 
inclusive. 

 

G. Conclusão 

Em face da análise efetuada considera-se poder ser emitido parecer favorável ao Projeto da Ligação 
Falagueira-Fundão, a 400 kV, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização referidas e das 
propostas apresentadas para o Programa de Monitorização da Avifauna. 

 

6.4. SOLOS E USO DO SOLO; ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES; SÓCIO-ECONOMIA 

 

6.4.1. Solos e Uso do Solo 

A. Caracterização da situação de referência 

De acordo com o EIA, na área em estudo ocorrem as seguintes classes de solos: 

 Solos incipientes 
 Solos Litólicos 
 Solos Argiluviados pouco insaturados 
 Afloramento Rochoso 

Os solos da área de estudo inserem-se maioritariamente nas seguintes classes de uso: 

 Classe D de utilização Agrícola Reduzida, com riscos de erosão elevados, podendo recomendar-se 
nalguns casos o uso de floresta de proteção ou recuperação. 

 Classe E, com caraterísticas não suscetíveis de uso agrícola, limitações para pastagens, podendo 
recomendar-se nalguns casos uso exclusivamente de floresta de proteção ou recuperação. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Solos 

Fase de construção 

 Linhas elétricas 

Na fase de construção das Linhas, a principal atividade que provoca impactes nos solos é a instalação dos 
apoios, a afetação decorre da abertura de caboucos, execução dos maciços de fundação e implantação 
dos próprios apoios. 

De acordo com EIA a implantação de cada apoio afeta uma área de cerca de 120 m2, com uma área de 
trabalho temporária, de cerca de 400 m2, por apoio (incluindo a área de implantação e área de trabalho 
ações de escavação/montagem). 
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Para os 156 apoios, a afetação temporária de solo é de 62 400 m2 e a afetação permanente de 
18 720 m2, sendo aa afetação temporária para os 22 apoios de 8 800 m2 e a afetação permanente de 
2 640 m2. 

No Troço Castelo Branco-Fundão prevêem-se mais dois apoios para a adaptação entre linhas existentes 
com a nova linha, com uma afetação temporária de 800 m2 e uma área a afetar permanentemente de 
240 m2. 

Os apoios irão localizar-se em solos de reduzido valor agrícola (maioritariamente nas classes D e E), 
sendo esperados impactes negativos e não significativos. 

A afetação das áreas de RAN (10 apoios), com uma área de afetação permanente de 1 200 m2, 
consubstancia, pelo carater pontual, um impacte negativo não significativo. 

O Plano de Acessos refere que para chegar à zona de implantação dos apoios deverão ser maximizadas 
as situações de utilização ou beneficiação de acessos existentes. Deste modo, os acessos aos apoios são 
suscetíveis de induzir impactes negativos, em todas as classes de solo, sendo significativos nas áreas 
agrícolas. 

De acordo com EIA é prática que as áreas de estaleiro se localizem em locais previamente 
infraestruturados na proximidade da Linha. A implantação dos estaleiros constitui, assim, uma afetação 
temporária com impactes negativos, diretos e não significativos. 

 Subestação 

Na fase de construção os impactes decorrem das intervenções a realizar para a construção da plataforma 
da subestação e respetivo acesso, bem como da instalação do estaleiro de obra. Os impactes nos solos 
são devidos à decapagem dos terrenos, movimentação de terras para a criação da plataforma da 
subestação e do seu acesso. 

O total de solos escavados é de cerca de 210 683 m3 para a subestação e 808 m3 para o acesso serão na 
íntegra aproveitados para a constituição das plataformas da subestação e do acesso e na modelação do 
terreno envolvente e de enquadramento à subestação. 

Deste modo, os impactes são negativos, diretos e não significativos, devendo-se, no essencial, à 
inexistência de solos de elevado valor agrícola. 

Fase de exploração 

 Linhas elétricas 

Na fase de exploração das novas linhas, a vegetação natural ou eventualmente plantada nas áreas 
envolventes dos apoios tenderá gradualmente a fixar o solo e acabará por anular os efeitos erosivos. 

As operações de manutenção e reparação 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. 

 Subestação 

Na fase de exploração os potenciais impactes prendem-se com fenómenos de erosão dos solos e 
eventuais contaminações decorrentes das ações de manutenção da subestação. 

Está previsto para esta fase a implementação de um Projeto de Integração Paisagística (PIP), que inclui 
as áreas envolventes da subestação o caminho de acesso, a área de estaleiro e as zonas de depósito 
temporário de materiais, bem como outras áreas de compensação no interior do terreno. 
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B.2. Uso do Solo 

Fase de construção 

 Linhas elétricas 

Nesta fase, as operações responsáveis pelos impactes previstos no uso do solo, serão a 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. 

Associada à instalação da linha será necessário uma faixa de proteção 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. 

De acordo com EIA, a área total a afetar durante as operações de instalação dos apoios será de cerca de 
72 000 m2 sendo afetados de forma permanente 21 600 m2. Os impactes da sobrepassagem dos cabos 
sobre os usos do solo são inexistentes na maioria dos usos, com exceção das zonas de pinhal e 
eucaliptal, que abrangerão uma área total de 824 014 m2 ao longo da faixa de servidão. 

No que respeita às áreas agrícolas, o projeto do vão das linhas foi ajustado o máximo possível de modo a 
não interferir com esses usos. No caso do olival, está prevista uma afetação permanente de 480 m2, não 
se prevendo a afetação de exemplares. 

As zonas de pinhal e eucaliptal dentro da faixa de servidão ocorrem em 64 dos 157 vãos do Troço Castelo 
Branco-Fundão (41%) e em 11 vãos dos 21 vãos da Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a 
Subestação do Fundão (52%). 

Na área de montado de azinho e sobro a afetação permanente causada pela implantação dos apoios é de 
1 800 m2; na zona de carvalhal, a afetação permanente é de 1 560 m2. 

Os impactes no uso do solo associados à instalação dos novos apoios são assim classificados de diretos, 
negativos e não significativos, sendo apenas significativos para as áreas agrícolas, pela sua maior 
distribuição e valor como recurso. 

 Subestação 

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 plataforma e taludes da subestação ocuparão uma área de 72 300 m2 e o acesso ocupará uma área de 
6 880 m2, desenvolvendo-se ambos totalmente numa área ocupada por Carvalhal; os impactes são 
negativos, diretos e não significativos. 

Fase de exploração 

 Linhas elétricas 

Durante a fase de exploração, as principais ações previstas são operações de manutenção e reparação, 
as quais serão, limitadas e restritas, envolvendo um número reduzido de trabalhadores, pelo que não é 
expectável a ocorrência de impactes durante a fase de exploração. 
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 Subestação 

Com a conclusão da obra e a realização do projeto de recuperação e integração paisagística, a vegetação 
natural, semeada ou plantada na área envolvente à zona de implantação da subestação, respetivo acesso 
e no local do estaleiro, tenderá a fixar o solo e a anular os efeitos erosivos. 

Durante a fase de exploração, a existência da subestação não terá qualquer impacte neste fator, pelo que 
os impactes se classificam de inexistentes. 

 

6.4.2. Ordenamento do Território e Condicionantes 

A. Plano Diretor Municipal de Castelo Branco 

O município de Castelo Branco dispõe de PDM ratificado pela R.C.M. n.º 66/94 (D.R. 185 de 94.08.11) 
com as alterações introduzidas pela RCM 30-A/2202 (DR 35, I-B de 02.02.11) Declaração 173/2003 
(DR 100, II-S de 03.04.30), RCM 88/2005 (DR 90, I-B de 2005.05.10), Aviso (extrato) 26194 (DR 212, 
II-S de 31-10-2008), Aviso (extrato) 26651/2010 (DR 244, II-S de 2010.12.20), Aviso (extrato) 23785 
(DR 236, II Série de 2011-12-12) e Aviso (extrato) 8637/2013 (DR 129, II-S de 2013-07-08). 

Segundo este PDM, o traçado em estudo insere-se em “espaço rural” na categoria de “espaços agrícolas 
ou agro pastoris”, “ espaços florestais ou silvo pastoris”, e “espaços agrícolas submetidos ao regime da 
RAN”. 

O regulamento do PDM de Castelo Branco no artigo 52.º estabelece os usos admitidos para o Espaço 
Rural, referindo no n.º 1 que “Nas áreas rurais serão admitidos edifícios de habitação e apoio destinados 
exclusivamente a residência dos agricultores e respetivas famílias, assim como dos trabalhadores 
permanentes da exploração agrícola, equipamentos turísticos, instalações de apoio às atividade agrícola, 
pecuária e florestal e outras edificações de reconhecido interesse público, nomeadamente de caráter 
industrial, nos termos da lei em vigor.” 

Para os “espaços agrícolas ou agro pastoris”, o artigo 56.º do Regulamento refere que estes espaços 
constituem áreas não integradas na Reserva Agrícola Nacional, mas cujas características pedológicas, de 
ocupação atual ou de localização apresentam maiores potencialidade para a produção de bens agrícolas. 

Relativamente aos “espaços florestais ou silvopastoris”, o regulamento refere no artigo 58.º que são 
espaços com maior aptidão para utilização intensiva e de melhor aproveitamento de produtos florestais e 
silvopastoris. 

Para os “espaços agrícolas submetidos ao Regime da RAN”, a sua utilização está sujeita ao regime 
jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

Os artigos 57.º e 59.º do Regulamento do PDM referente aos “espaços agrícolas ou agropastoris” e 
“espaços florestais ou silvo pastoris”, respetivamente, definem no seu ponto 1 o regime de edificabilidade 
para estas duas categorias de espaço. 

O ponto 2 dos mesmos artigos exceciona desse regime de edificabilidade algumas atividades, 
nomeadamente na alínea b) que se refere a “(..) infraestruturas, desde que não existam alternativas de 
localização noutro espaço ou caso as haja a sua implantação nestes as inviabilize técnica e 
economicamente.” 

Verifica-se assim que, tratando-se de uma infraestrutura elétrica, que nos termos legais aplicáveis, se 
encontra sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, as questões referentes à sua 
implantação, serão devidamente escrutinadas nomeadamente quanto à ponderação das questões de 
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viabilidade técnica e económica de eventuais alternativas de implantação, aludidas na citada alínea b) do 
ponto 2 dos artigos 57.º e 59.º do Regulamento do PDM, sendo certo que ocorreriam sempre em solo 
rural. 

Considera-se que a pretensão se mostra conforme com as disposições constantes do PDM de Castelo 
Branco, nos pressupostos atrás referidos 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta da REN do concelho de Castelo Branco aprovada pela R.C.M. n.º 155/96 (Diário 
da República n.º 217, I-B, de 18-09-96), o traçado em estudo abrange de forma parcial a tipologia 
“cursos de água respetivos leitos e margens”, conforme Anexo IV do RJREN. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área em estudo no concelho de Castelo Branco abrange parcialmente áreas da RAN, sujeitas ao regime 
jurídico da RAN. 

Outras condicionantes 

Para a área de estudo verifica-se a abrangência das seguintes condicionantes: áreas de olival, áreas de 
montado de sobro e azinho, redes elétricas de alta e baixa tensão, traçado do gasoduto, linha de 
caminho-de-ferro da Beira Baixa, A23 – Autoestrada da Beira Interior, Estradas Nacionais e estradas 
municipais e domínio público hídrico. 

 

B. Plano Diretor Municipal do Fundão 

O município do Fundão dispõe de PDM ratificado pela R.C.M. n.º 82/2000, publicado no DR 157, I-B de 
10.07.2000, posteriormente alterado pela Declaração n.º 331/2001 publicado no DR 259, II-S, 
08.11.2001, pela Declaração n.º 9/2003 publicada no DR 10, II-S, 13.01.2003 e pelo Aviso n.º 162/2008 
publicado no DR 2, II-S, 03.01.2008. A área de estudo abrange as seguintes categorias de espaço 
“espaços agrícolas”, “espaços florestais” e “espaços agro silvopastoris”. 

De acordo com os artigos 53.º e 54.º do Regulamento do PDM, os “espaços agrícolas” são espaços que 
pelas suas características naturais e ou introduzidas, se destinam, preponderantemente, à atividade 
agrícola. Nestes espaços estão incluídas as áreas da RAN e outras com atividade agrícola relevante. 
Incluem-se ainda as áreas servidas por infraestruturas coletivas de rega funcionalmente orientadas para 
uma agricultura viável. 

Para os “espaços florestais” o Regulamento do PDM no artigo 58.º refere que se tratam de zonas 
destinadas à produção de material lenhoso, resinas e outros produtos florestais. Tem ainda como fim 
assegurar a correção das disponibilidades hídricas e diminuir o risco de erosão dos solos, permitindo a 
sua recuperação funcional, bem como o incremento do valor ecossistémico e recreativo da paisagem. 

O artigo 65.º do Regulamento do PDM refere para a categoria de “espaços agrosilvopastoris” como sendo 
zonas que têm como uso predominante a pastorícia. 

Embora no EIA não seja, de uma forma muito clara, abordada a compatibilidade do projeto com as 
diversas categorias de espaço intercetadas, verifica-se que o Regulamento do PDM não aponta 
claramente para a possibilidade de construção deste tipo de infraestrutura (incluindo a subestação), 
admitindo contudo edificações nomeadamente habitação e indústrias, pelo que se considera inerente a 
respetiva infraestruturação e o abastecimento de energia, considerando-se assim não existir 
incompatibilidade com os usos previstos no PDM. 
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Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional deste município publicada pela RCM n.º 121/96 
(DR n.º 183, I série B de 08.08.96), verifica-se que a área de estudo sobrepõe-se parcialmente às 
seguintes tipologias da REN “cursos de águas e respetivos leitos e margens”, “zonas ameaçadas pelas 
cheias”, “zona adjacente”, “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e “áreas de elevado 
risco de erosão hídrica do solo”, conforme Anexo IV do RJREN. 

A localização da Subestação do Fundão não colide com a Reserva Ecológica Nacional. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área de estudo no concelho do Fundão abrange parcialmente áreas da RAN, sujeitas ao regime jurídico 
da RAN. 

A localização da Subestação do Fundão não colide com a RAN. 

Outras condicionantes 

Para a área de estudo verifica-se a abrangência das seguintes condicionantes: linhas aéreas de alta e 
baixa tensão, Perímetro de Rega da Cova da Beira (Bloco da Fatela), linha de caminho-de-ferro da Beira 
Baixa, rede viária municipal e Domínio Público Hídrico. 

 

C. Plano Diretor Municipal da Covilhã 

O município da Covilhã dispõe de PDM ratificado pela R.C.M. n.º 124/99 publicada pelo DR n.º 248, I-B 
de 23.10.1999, alterado pelo Edital n.º 908/2009 publicado pelo DR n.º 159, II-S de 08.11.2001. A área 
de estudo abrange a categoria de “espaços naturais e culturais - áreas de proteção e valorização 
ambiental”. 

O Regulamento deste PMOT remete para o regime jurídico da REN a ocupação dos “espaços naturais e 
culturais – área de proteção e valorização ambiental” pelo que, tendo em atenção o enquadramento 
desta obra no RJREN – regime jurídico da REN, verifica-se que a mesma terá acolhimento no regime de 
exceções previsto no n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2208, de 22 de agosto, nas redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro (RJREN). Com efeito, e de acordo com o Anexo II 
do citado diploma, a intervenção em causa vem identificada como ação compatível com os objetivos de 
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, 
nomeadamente na alínea i) (redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações) do 
item II – Infraestruturas, estando sujeita a Comunicação Prévia à CCDR-C. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Pela leitura da planta da Reserva Ecológica Nacional publicada pela R.C.M. n.º 98/98 (D.R.178, I-B, de 
1998.08.04) alterada pela Portaria n.º 499/2010 (D.R. 135, I-B de 2010.07.14), verifica-se que a área de 
estudo sobrepõe-se às seguintes tipologias “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e 
“áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, conforme Anexo IV do RJREN. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A área em estudo não se encontra abrangida por esta condicionante. 

Outras condicionantes 

Não ocorrem outras condicionantes na área em estudo. 
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6.4.3. Sócio-economia 

A. Caracterização da situação de referência 

A área de Projeto localiza-se nos concelhos de Castelo Branco, Covilhã, Fundão e Idanha-a-Nova, 
pertencente às sub-regiões Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela (NUTS III). 

No que se refere à situação atual o EIA aborda, com detalhe, a caraterização dos concelhos influenciados 
pelo projeto (enquadrando a demografia – dinâmica populacional, estrutura etária e povoamento, as 
atividades económicas – população ativa e desemprego e setores de atividade e as infraestruturas – 
infraestruturas básicas, infraestruturas rodoviárias e ferroviárias) e procede a uma sumária análise local. 

De acordo com EIA, no período compreendido entre 2001 e 2011 verificou-se um decréscimo de 
população ao nível nos concelhos de Idanha-a-Nova, Covilhã e Fundão com uma redução de população 
cerca de 16,67%, 4,97% e 7,21% respetivamente; apenas o concelho de Castelo Branco regista um 
pequeno aumento da população de 0,72%. 

A população dos concelhos identificados na proximidade do Projeto desenvolve atividades essencialmente 
no sector terciário e sector secundário. O sector primário é, em geral, pouco representativo, com uma 
população residual empregue neste setor. 

Quanto aos acessos para a obra, no caso da Subestação, será feito por um caminho dedicado, a partir da 
EN-346 e através da estrada que liga as povoações de Valada e Pêro Viseu. 

No caso das linhas, o acesso de obra efetuar-se-á provavelmente pelas seguintes vias rodoviárias: EN233, 
EN112, EN18, EN352, EN18-7, EN239, EN345, EN343, EN346, EM551, EM1074, EM107. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

De acordo com EIA os impactes socioeconómicos do projeto são: 

Fase de construção 

 Criação de postos de trabalho, podendo vir a ser utilizada mão-de-obra local na execução 
das obras de construção civil - impacte positivo, direto, pouco significativo; 

 Incremento da utilização de serviços locais, contribuindo assim para a obtenção de receitas 
locais - impacte positivo, direto e pouco significativo; 

 A construção do projeto implica o transporte de materiais e de equipamento; a circulação 
destes veículos pesados causa ruido e dá origem a libertação de poeiras, referindo o EIA que 
o transporte se fará sempre que possível evitando o atravessamento de núcleos 
populacionais. Deste modo, considera-se os impactes negativos, diretos e pouco 
significativos; 

 É ainda referido o volume de tráfego associado à construção como pouco significativo. 

Fase de exploração 

 A maior disponibilidade de energia poderá permitir a instalação de novas empresas 
(contribuindo assim indiretamente para o fomento de postos de trabalho), pelo que 
representará um impacte positivo, indireto e significativo; 
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 Ao nível da demografia e da qualidade de vida o projeto não terá qualquer significado 
relevante. 

 

Matriz de impactes socioeconómicos do projeto 

Fatores ambientais/ 
Fases do projeto 

Demografia Emprego/atividades económicas Qualidade de Vida 

Construção das linhas elétricas P1t P1t N1t 
Construção da subestação P1t P1t N1t 

Exploração das linhas elétricas 0 P2p N1p 0 
Exploração da subestação 0 P2p N1p 0 

Desativação das linhas elétricas 0 P1t N1t 
Desativação da subestação 0 P1t N1t 

Alternativa zero (linhas elétricas) 0 N2p N2p 
Alternativa zero (subestação) 0 P2p P2p 

Legenda: 
 Natureza do impacte: P (positivo), N (negativo) e 0 (inexistente); 
 Significância do impacte: 1 (não significativo), 2 (significativo) e 3 (muito significativo); 
 Duração do impacte: t (temporário) e p (permanente). 

 

6.4.4. Conclusão 

Tendo em consideração os fatores acima analisados (Solos e Uso do Solo, Ordenamento e 
Condicionantes, Socioeconómica) considera-se que, de um modo geral, o projeto não provoca impactes 
negativos significativos nestes fatores. Deste modo, concordando-se genericamente com as medidas de 
minimização apresentadas no EIA, contudo, considera-se fundamental, no sentido de minimizar os 
impactes provocados pelo projeto, que seja dado cumprimento aos seguintes aspetos: 

 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; 

 Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável a abertura de acessos ou a circulação de viaturas 
sobre manchas de solos inseridos em RAN ou outros solos de uso/ocupação agrícola, bem como 
qualquer outra ação que possa reduzir a capacidade produtiva do solo; 

 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; 

 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. Desenvolvimento de uma campanha de informação da 
população na envolvente dos projetos; 

 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. 

Tratando-se de uma intervenção parcialmente abrangida pela Reserva Ecológica Nacional (REN), a 
pretensão terá de ser enquadrada nas disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, e alteração introduzida pelo Decreto-Lei 
n.º 96/2013, de 19 de Julho. 

De acordo com o Anexo II do citado diploma a intervenção em causa vem identificada como acção 
compatível com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 
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naturais de áreas integradas em REN, nomeadamente na alínea i) (redes elétricas aéreas de alta e média 
tensão, excluindo subestações) do item II - Infraestruturas, sujeita a Comunicação Prévia à CCDR-C. 

Porém, quanto aos aspetos relacionados com a compatibilidade com o Regime Jurídico da REN e como a 
pretensão em causa está sujeita a procedimento de AIA, a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito 
deste procedimento compreende a aceitação da Comunicação Prévia prevista na subalínea ii) da alínea b) 
do n.º 3 do artigo 20.º do RJREN, conforme previsto no n.º 7 do seu artigo 24.º. 

No âmbito do fator “Ordenamento do Território e Condicionantes” o projeto mostra-se conforme com os 
instrumentos de gestão territorial em vigor para o local, o PDM de Castelo Branco, do Fundão e da 
Covilhã. 

Deverá contudo ser acautelado o mencionado no parecer constante do EIA emitido pela Infraestruturas 
de Portugal. 

Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado desde que sejam 
cumpridas as medidas de minimização propostas no EIA, bem como as demais condições constantes no 
presente Parecer. 

 

6.7. AMBIENTE SONORO 

A. Caracterização da situação de referência 

Foi apresentado relatório de medições acústicas efetuado por laboratório acreditado e verificados níveis 
sonoros caraterísticos de zonas calmas. 

A maioria dos recetores sensíveis situa-se a mais de 250 m do Projeto, estando todos a distâncias 
superiores a 150 m. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Linha 

Nas previsões de ruído particular da Linha são indicados valores de LAeq, por período de referência, 
resultantes dos níveis calculados para condições favoráveis (quando ocorre ruído crítico devido a efeito de 
coroa) e para condições desfavoráveis. Contudo, verifica-se que os valores obtidos para o indicador de 
longa duração LAeq,LT tiveram por base apenas o período anual, não tendo sido calculados também para 
o período mensal-mês mais crítico, o que configura uma incorreção técnica. 

Não sendo relevante para o caso em apreço, já que os valores finais, pela distância dos recetores à linha 
se situarão muito abaixo dos valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), 
considera-se contudo que a alteração metodológica de futuros estudos deverá ser corrigida no sentido 
apontado, de modo a que, em situações de recetores mais próximos das Linhas, sejam acautelados 
eventuais incómodos à população decorrentes do ruído, em especial o emitido em condições de efeito de 
coroa, resultante destas infraestruturas. 

Subestação 

As previsões do ruído, mesmo as efetuadas para o cenário mais crítico (configuração do ano 2025 e com 
ventilação forçada), indiciam conformidade com os limites estabelecidos no RGR. 
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C. Ruído cumulativo e Conclusão 

O EIA conclui que a entrada em funcionamento dos Projetos (Linhas e Subestação) não resulta no 
incremento dos níveis sonoros atuais em nenhum recetor, pelo que é possível concluir que os impactes 
do fator Ambiente Sonoro não são significativos. 

Face ao exposto, corrobora-se esta conclusão. 

 

6.8. PAISAGEM 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se em dois Grandes Grupos de Paisagem: G - Beira 
Interior e J - Pinhal do Centro. 

Hierarquizadas dentro destes dois grandes grupos estão delimitadas, num nível inferior, as Unidades de 
Paisagem. No caso da Beira Interior, são intersectadas pela área de estudo as unidades (49) Cova da 
Beira e (51) Castelo Branco-Penamacor-Idanha. No caso da Grande Unidade Pinhal do Centro é 
intercetada apenas a unidade (66) Mosaico agroflorestal - Castelo Branco. 

A descrição das Unidades de paisagem e das respetivas Subunidades é a seguinte: 

 UP 49 – Cova da Beira 

Esta unidade de paisagem ocorre na parte final do Troço Castelo Branco-Fundão (400 kV) e na 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro (220 kV), bem como na nova subestação do Fundão. 

 Subunidade de Paisagem “Cova da Beira” 

“A Cova da Beira corresponde a uma bacia de abatimento com aproximadamente 30 km de 
comprimento e 12 km de largura máxima, localizada entre as serras da Estrela e da 
Gardunha, sendo atravessada no sentido longitudinal pelo rio Zêzere.” (Cancela d’Abreu et 
al. 2004, p. 98 – Volume III). Trata-se de uma zona de relevo predominantemente plano 
que se desenvolve a cotas compreendidas entre os 450 e os 550 m, com solos 
provenientes de formações graníticas que apresentam elevada fertilidade devido à sua 
profundidade e disponibilidade de água. 

A fertilidade destes solos favorece a manutenção de uma grande diversidade de culturas, 
onde predominam as culturas de regadio, sequeiro, vinhas e pomares. Estas, distribuem-se 
em parcelas de pequena dimensão, por vezes com os seus limites reforçados pela 
compartimentação de sebes vivas. Também ocorrem parcelas de matas de produção e de 
proteção. Esta diversidade e alternância refletem-se no padrão da paisagem que se traduz 
na formação de um mosaico, que também se deve às condições climatéricas decorrentes 
da proteção conferida pelos maciços das serras da Estrela e da Gardunha, elementos que 
apresentam na região uma forte e contínua presença visual. 

Para além da diversidade dos usos agrícolas e de algumas manchas florestais, esta 
paisagem é também caracterizada por uma densa rede de vias de comunicação e pela 
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densidade e dispersão do povoamento, de que sobressaem na área em estudo as 
povoações de Pêro Viseu, Ferro, Fatela e Enxames. 

 Subunidade de Paisagem “Linha de Alturas de Pêro Viseu” 

Corresponde a uma linha de alturas que atravessa longitudinalmente a Cova da Beira. 
Pelas suas características de relevo e uso do solo, foi considerada como uma subunidade 
de paisagem. Trata-se de uma zona de relevo dobrado que se desenvolve a cotas entre os 
600 e 800 m, constituída por pequenas serras (Cabeça Gorda, Meal Redondo, Pedra 
Aguda, Pereiro e St.º António) e corresponde à zona de cumeada que delimita, a norte, a 
bacia hidrográfica da ribeira da Meimoa. Para além do contraste de relevo e de uso do 
solo, onde predominam os povoamentos florestais de produção (pinhais) e matos, esta 
linha de alturas sobressai na paisagem plana a ligeiramente ondulada da Cova da Beira 
com grande presença visual. 

 UP 51 – Castelo Branco-Penamacor-Idanha 

Nesta unidade de paisagem, que se estende para norte de Castelo Branco até à crista quartzítica 
de Penha Garcia e serra da Malcata, desenvolve-se a maior parte do traçado da nova linha 
elétrica correspondente ao Troço Castelo Branco-Fundão. 

O granito é um importante elemento unificador, em grande parte responsável pela identidade 
beirã. O relevo ondulado suave, materializado em extensas superfícies aplanadas – superfícies de 
Castelo Branco e da Idanha, designadas respetivamente por “Campo Albicastrense” e Campanha 
ou “Campina da Idanha” (Pina Manique e Albuquerque, 1954) - apenas recortadas por vales, por 
vezes com algum encaixe, como é o caso de troços dos vales das ribeiras de Taveiro e Alpreade, 
constituem a nota dominante nesta unidade de paisagem. Esta tipologia de relevo e a natureza 
do substrato geológico, com predomínio do complexo xisto-grauváquico e também de algumas 
formações graníticas, condicionam os solos da região. Estas condições orográficas e geológicas, 
em conjunto com as características climáticas de cariz mediterrânico da região, embora marcadas 
por uma interioridade de que lhe advêm, nas zonas mais a leste, amplitudes térmicas diárias e 
anuais mais acentuadas, determinam os usos do solo da região. 

 Subunidade de Paisagem “Campo Albicastrense” 

Verifica-se um predomínio de paisagem de campo aberto sobre o relevo de ondulado suave 
das extensões do Campo Albicastrense, onde se distinguem três tipos de uso do solo: 

˃ A clareira dos campos de cultura cerealífera extensiva de sequeiro em folhas de 
média a grande dimensão; 

˃ Os campos arborizados de tipo montado de sobro e/ou azinho num coberto 
irregular de maior ou menor densidade e os olivais predominantemente alinhados; 

˃ Manchas residuais de matos sobre as situações de maior declive e de afloramentos 
rochosos que alternam com outras, mais ou menos extensas, de povoamentos 
florestais estremes de pinheiro bravo, ou de eucalipto. 

 Subunidade de Paisagem “Espaço Rurbano” 

A concentração da população faz-se em aglomerados de dimensão variável que se 
estruturam ao longo dos eixos viários mais antigos. Em torno destes aglomerados, quase 
sempre coexiste a policultura tradicional, em que as culturas arvenses, hortícolas e 
pastagens, de sequeiro e de regadio, olivais vinhas, etc. são dominantes. Este tipo de uso 
do solo materializa-se numa paisagem de campos fechados, por vezes com muros de pedra 
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– tapadas ou cercas - e outras vezes apenas com sebes ou alinhamentos arbóreos e/ou 
arbustivos. São exemplo destas situações Escalos de Cima, Lardosa, Vale da Torre, Zebras, 
S. Miguel de Acha, Orca, Martianas e Mata da Rainha, assim como Alcains, aglomerado de 
maior dimensão e que apresenta uma estrutura urbana mais consistente. Trata-se de 
espaços com características visuais relativamente heterogéneas, resultado da diversidade 
de usos de solo – zonas agrícolas, construções tradicionais e outras mais recentes 
associadas a espaços agrícolas, armazéns, etc. 

 Subunidade de Paisagem “Espaço urbano” 

Corresponde a parte da zona urbana de Castelo Branco, intersectada pela área de estudo. 
Pela sua dimensão e malha urbana contínua e consolidada 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. 

Apesar da sua importância em termos visuais e de humanização da paisagem, esta 
subunidade tem, na área em estudo, pouco significado uma vez que apenas uma pequena 
área da sua zona industrial se insere no traçado em análise. 

 UP 65 - Serras da Gardunha, de Alvelos e do Moradal 

Desta unidade de paisagem, apenas o trecho final da serra da Gardunha se insere na área em 
análise, sendo atravessada, para sul da povoação de Fatela, pelo traçado do Troço Castelo 
Branco-Fundão (400 kV). 

A serra da Gardunha com altitude máxima de 1 227 m, localiza-se na zona ocidental do sistema 
montanhoso Central Ibérico (Cordilheira Central), estende-se no sentido Nordeste/Sudoeste, 
numa extensão de 20 km por cerca de 10 km de largura, é constituída essencialmente por 
granitos e xistos e estabelece a divisão física entre a Cova da Beira e a Campina de Castelo 
Branco. Pelo contraste de relevo e altitude com as duas unidades de paisagem que lhe ficam 
contíguas, constitui um limite visual muito bem marcado, forte e quase sempre presente no 
território em estudo. 

Na área em análise distinguem-se duas situações distintas que se configuram como subunidades 
de paisagem: a Área de Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha e as Faldas da Serra. 

 Subunidade “Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha” 

A zona classificada como Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha abrange uma 
área de 10 547 ha e compreende a zona Sul do concelho do Fundão, a zona Norte do 
concelho de Castelo Branco, a zona Oeste da Quinta de Monte Leal e a zona Este do 
Castelejo. Na sua envolvência existe um conjunto de áreas protegidas, nomeadamente a 
Paisagem Protegida da Serra do Açor, o Parque Natural da Serra da Estrela, a Reserva 
Natural da Serra da Malcata, o Monumento Natural das Portas de Ródão e o Parque Natural 
do Tejo Internacional. “A Serra da Gardunha, apesar da sua pequena área geográfica, 
apresenta uma diversidade biológica elevada, reunindo elementos característicos do norte, 
centro e sul do país que conferem particularidades únicas a este maciço montanhoso da 
Beira Interior. Na Gardunha, também conhecida por Guardunha (palavra árabe que 
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significa “refúgio”), o granito e o xisto marcam presença, sendo a água outra constante. 
A diversidade paisagística e biológica, que esta serra conserva, está intimamente ligada à 
geomorfologia e litologia, que condicionaram a ocorrência das espécies (endemismos) e o 
uso do solo por parte do homem, estabelecendo uma perfeita harmonia. A paisagem da 
serra revela uma forte componente de intervenção humana ao nível das áreas agrícolas, 
com especial destaque para os cerejais e áreas florestais de resinosas. 

No entanto, mantêm-se áreas ocupadas por formações naturais e seminaturais detentoras 
de uma significativa e valiosa diversidade biológica. A Serra da Gardunha faz parte da lista 
nacional de SIC (Sítios de Importância Comunitária) da Rede Natura 2000, sendo 
considerada uma Zona Especial de Conservação (ZEC) no âmbito da Diretiva Habitats 
(92/43/CEE), pois tem espécies de fauna e flora e comunidades vegetais de elevada 
importância para a conservação. 

 Subunidade de Paisagem “Faldas da Serra da Gardunha” 

Na transição para o relevo mais plano da Cova da Beira desenvolve-se a subunidade de 
paisagem “Faldas da Serra da Gardunha”. Trata-se de uma área com relativo interesse 
paisagístico e pequena expressão territorial, que corresponde ao sopé da serra e 
apresenta, como ocupação dominante no uso do solo, matos e povoamentos florestais de 
produção. É nesta subunidade que se implanta o traçado do Troço Castelo Branco-Fundão 
a 400kV, acompanhando em parte uma outra linha já existente, correspondente à Linha 
castelo Branco – Ferro1/2. 

 UP 66 - Mosaico agroflorestal - Castelo Branco 

Nesta unidade de paisagem está inserida a Subestação do Fundão e o Troço Castelo Branco-
Fundão, na extensão compreendida entre os apoios P115 e P121. 

Caracteriza-se por um relevo relativamente plano e o ligeiro ondulado; esbate-se 
progressivamente no sentido de Castelo Branco, tornando-se quase plano. Pode considerar-se 
como a transição progressiva do domínio da floresta a poente para o domínio agrícola a nascente 
e do relevo movimentado a norte para a ondulação suave a sul e este. A matriz deixa assim de 
ser predominantemente florestal e passa a ter um carácter agrícola.” (Cancela d’Abreu et al. 
2004, p. 221 – Volume III). 

 Subunidade de Paisagem “Mosaico agroflorestal - Castelo Branco” 

Na área em análise predomina o relevo ondulado cortado pelo vale encaixado do rio Ocreza 
e de um pequeno troço da ribeira da Líria, linhas de água acompanhadas por uma galeria 
ripícola que marca esta paisagem um pouco árida, de matriz dominantemente florestal e 
em que os espaços agrícolas constituem a fase dispersa. 

 

A.2 Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. Estes foram avaliados para uma faixa de 3 km 
em redor do traçado proposto para a linha. No que respeita a esta análise, a área de estudo, de acordo 
com a cartografia, define-se da forma a seguir exposta. 
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A.2.1. Qualidade Visual da Paisagem 

Apresenta-se diversa na área de estudo. Genericamente, é um território que tende para um predomínio 
de ocorrência de áreas com Qualidade Visual “Baixa” e “Média”, de acordo com a cartografia. Estas áreas 
são na sua maioria expressivas, quer em área quer na sua continuidade territorial. Contudo, considera-se 
que será um território que tenderá para se situar na classe de Qualidade Visual Média, dado que as áreas 
de matos foram integradas na classe “Baixa”. As áreas de matos, que têm vindo a ser progressivamente 
desvalorizadas, são, geralmente, do ponto de vista cénico, e comparativamente com as áreas de floresta 
de produção, mais interessantes visualmente. Ao contrário das manchas homogéneas de floresta de 
produção, que mantêm a sua expressão visual, muito semelhante, ao longo do ano, o mesmo não 
acontece, de todo, com as áreas de matos. 

As áreas integradas na classe de Qualidade Visual “Elevada” ocorrem por toda a área de estudo, com 
relativa frequência, de forma fragmentada e na sua maioria de pequena dimensão, pese pontualmente 
algumas delas terem maior dimensão, como é o caso particular da área de Paisagem Protegida da serra 
da Gardunha. As áreas inseridas nesta classe correspondem, maioritariamente, à área de Paisagem 
Protegida da serra da Gardunha e às zonas agrícolas e da Cova da Beira. São áreas de pequena 
dimensão, que apresentam-se por vezes compartimentadas e onde existe uma maior diversidade de uso 
do solo. 

As áreas de Qualidade Visual mais baixa estão de um modo geral associadas a espaços com uso florestal 
de produção ou a manchas de mato sem grande valor ecológico. 

Quer o Troço Castelo Branco-Fundão quer o troço da Linha Penamacor-Ferro inserem-se maioritariamente 
em áreas com Qualidade Visual “Baixa” e “Média”. 

Contudo, destacam-se as extensões da linha que se inserem em áreas às quais está associada Qualidade 
Visual "Elevada" e, consequentemente, mais sensíveis. No quadro abaixo, destacam-se 
fundamentalmente os vãos, compreendidos entre os apoios, pese embora por vezes ocorrerem áreas das 
outras classes deste parâmetro. 

 

Linha Qualidade Visual Elevada 

Castelo Branco-Fundão P115 a P116; P120 a P125; P137 a P143; P156 a P158; P167 a P169; P170 a P175; 
P179 a P182; P191 a P193; P238 a P241; P262 a P263 e P264 a P270 

Penamacor-Ferro P1/P78 a P8/P71 e P15/P64 a P16/P63 

 

Relativamente à Subestação, a mesma, implanta-se maioritariamente em área inserida na classe 
“Elevada”, assim como o acesso dedicado. Esta situação coincide com um carvalhal com alguma 
dimensão. 

 

A.2.2. Capacidade de Absorção Visual 

A generalidade da área em estudo apresenta Capacidade de Absorção Visual Elevada. Tal, deve-se, não 
só à ocorrência de um reduzido número de povoações, como à sua esparsa distribuição pela área de 
estudo, assim como ao número de habitantes relativamente reduzido. Na área de estudo, ocorrem, e 
destacam-se, grandes zonas que se caracterizam potencialmente por capacidade baixa de absorção. 
Essas zonas correspondem às envolventes, relativamente grandes, das povoações de Ferro, Enxames e 
Alcains. 
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Relativamente à Linha, verifica-se que grande parte da sua extensão desenvolve-se em áreas que 
apresentam Capacidade de Absorção Visual Elevada. Contudo, importa referir, e destacar, que as áreas 
consideradas como tendo maior capacidade de absorção visual (Elevada), absorvem o impacte visual de 
alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo inferir o mesmo para perturbações que 
decorram acima da superfície do solo e, consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento 
vertical e escala que os apoios apresentam. Igualmente, não significa que não há impacte visual ou que 
não há exposição a observadores ou povoações. No cômputo geral, são áreas expostas a uma presença 
humana menos representativa/mais reduzida. 

No quadro abaixo, destacam-se as extensões da Linha, que se considera, encerrarem, potencialmente, 
um impacte mais significativo, pela sua localização em áreas predominantemente inseridas na classe 
“Baixa” deste parâmetro. 

 

Linha Capacidade de Absorção Visual “Baixa” 

Castelo Branco – Fundão P244 a P247; P249 a P259 e P268 a P270 
Penamacor – Ferro P20/P59 a P21/P58 

 

Relativamente à Subestação, a mesma implanta-se maioritariamente em área inserida na classe “Média”, 
assim como o acesso dedicado. 

 

A.2.3. Sensibilidade Visual 

O território em análise, e definido pela área de estudo, caracteriza-se, quanto a este parâmetro, por 
apresentar maioritariamente Sensibilidade Visual “Baixa”, de acordo com a cartografia. Estas áreas são na 
sua maioria muito expressivas, quer em área quer na sua continuidade territorial, pese embora a 
ocorrência relativamente frequente de áreas inseridas na classe “Média”. 

Na área de estudo podem destacar-se algumas zonas onde a classe “Elevada” é expressiva, pese embora, 
por vezes, nalgumas destas, ocorrerem intercaladas áreas das outras classes deste parâmetro. Essas 
zonas correspondem às envolventes, relativamente grandes, das povoações de Ferro, Valverde, Fatela, 
Enxames, Mata da Rainha, Martianas, Zebras, Escalos de Cima, Cafede, Alcains e na envolvente da 
A23/IP2, no troço mais próximo, e a NO de Castelo Branco. Nesta classe insere-se ainda parte da área de 
Paisagem Protegida da serra da Gardunha, sensivelmente compreendida entre os apoios P245 a P259. 

No quadro abaixo apresentado, destacam-se as extensões da linha, que se considera encerrarem, 
potencialmente, um impacte mais significativo, pela sua localização em áreas predominantemente 
inseridas na classe “Elevada” deste parâmetro. 

 

Linha Sensibilidade Visual “Elevada” 
Castelo Branco – Fundão P123 a P124; P138 a P140; P171 a P174 e P266 a P270 
Penamacor – Ferro P1/P78 a P8/P71 

 

Relativamente à Subestação, a mesma implanta-se maioritariamente em área inserida na classe 
“Elevada”, assim como o acesso dedicado. Esta situação coincide com um carvalhal com alguma 
dimensão. 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

A implantação de uma linha de muito alta tensão induz necessariamente a ocorrência de impactes 
negativos na Paisagem. Os seus efeitos refletem-se, numa primeira fase, numa intrusão visual 
determinada, fundamentalmente, pela presença de máquinas e equipamentos, assim como das ações que 
as mesmas vão gradualmente desempenhando. Progressivamente, as referidas ações vão-se também 
traduzindo em alterações diretas/físicas, resultantes da desflorestação e da alteração da morfologia. 
Estas, por sua vez, vão-se também constituindo como impactes visuais. 

As alterações diretas/físicas introduzidas na Paisagem permanecem para além da fase de construção. 
Sendo infraestruturas lineares contínuas, o uso do solo fica condicionado de forma permanente numa 
extensão muito significativa, que neste caso se traduz em cerca de 63 km e numa área com cerca de 
2.835.000 m2, devido à faixa de proteção legal. É nas áreas florestais, que este impacte é mais notório, 
quer em termos estruturais quer visuais, face à descontinuidade introduzida, pelo corte e abate de 
árvores na faixa de servidão, com 45 m de largura. 

Numa fase mais avançada da construção, correspondente à montagem dos apoios, são estes que 
progressivamente vão constituir o impacte visual mais significativo, à medida que os mesmos se 
desenvolvem em altura. Por um lado, porque é a componente do Projeto que é melhor percecionada a 
grandes distâncias e, por outro, o seu desenvolvimento vertical (altura) reflete-se na dinâmica e escala de 
referência dos locais por onde a linha se desenvolve ou de onde a mesma é visualizada, condicionando 
assim a leitura da paisagem. 

Os impactes identificados são os abaixo descritos. 

 

B.1. Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, cuja magnitude de 
ocorrência, temporal e espacialmente, dependem da intensidade da ação, ou seja, do grau de 
desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade para 
a área de intervenção. Assim, os impactes identificados são os seguintes. 

 

B.1.1. Impactes de natureza estrutural e funcional 

 Desmatação: a realizar em áreas correspondentes à abertura de novos acessos, zona de 
implantação e envolvente dos apoios (100 a 200 m2/apoio para possibilitar a movimentação de 
maquinaria) e local de implantação da subestação. Considera-se que não haverá lugar a 
desmatação, de forma significativa, na faixa de servidão. Importa também salientar que, 
praticamente, para todos os apoios previstos será necessário proceder à abertura de acesso, em 
maior ou menor extensão. Consequentemente, haverá lugar à desmatação. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente (acessos e Subestação), 
parcialmente reversível a irreversível (acessos e Subestação), reduzida magnitude e pouco 
significativo. 

 Desflorestação/desarborização: a realizar na faixa de proteção/servidão da linha, no local de 
implantação da subestação e, pontualmente, nas áreas de abertura dos novos acessos e de 
implantação dos apoios. Importa também salientar que, praticamente, para todos os apoios 
previstos será necessário proceder à abertura de acesso, em maior ou menor extensão. 
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Consequentemente, haverá lugar ao abate de árvores, com destaque particular para os sobreiros 
e azinheiras (12 apoios) e também para outros carvalhos (11 apoios). 

- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida a média magnitude e 
pouco significativo a significativo (no conjunto das áreas de carvalhal). 

 
No quadro abaixo, destacam-se as extensões, ou vãos, onde a desflorestação será relevante ou mesmo 
significativa, quer pela extensão, quer por algumas das espécies afetadas, muito particularmente no caso 
dos carvalhais, do montado e nas espécies da vegetação ripícola: 
 

Espécies Vãos da linha elétrica/faixa de servidão a desflorestar 

Castelo Branco-Fundão 

Pinheiro-bravo 
P117 ao P121; P131 ao P132; P143 ao P144; P144 ao P145 (parte); P146 ao P147; P184 ao P188; 
P195 ao P199 (apenas parte em cada um dos vãos); P202 ao P204; P210 ao P211; P223 ao P228 
e do P240 ao P264. 

Eucalipto P187 ao P191 (parte entre P187 e P188) 
Pinheiro-manso P211 ao P213 (parte entre P211 e P212) 

Montado de sobro 
(sobreiro) 

P125 ao P131 (P129 ao P130 matos, apenas uma pequena extensão); P153 ao P154; P156 ao 
P158 (P156 ao P157, apenas parte); P170 ao P172 (apenas parte entre P170 e P171); P173 a 
P174 e entre o P180 e o P182 

Montado de azinho P191 ao P193 (parte entre P192 e P193) 

Carvalhal 
P138 ao P143; P144 e do P264 ao P270 (parte entre o P264 e o P265 e em reduzida extensão 
entre o P265 e o P266) 

‘Galeria ripícola’ P120 ao P121; P195 ao P196 e do P215 ao P216 
Linha Penamacor-Ferro 

Pinheiro-bravo P11/P67 ao P15/P64; P16/P63 ao P19/P60 e entre o P20/P59 e o P22/P57 
Carvalhal P1/P78 ao P3/P76; P4/P75; P6/P73 e P8/P71 
Montado sobreiro P5/P74 
‘Galeria ripícola’ P6/P73 ao P7/P72 

 

 Alteração da topografia: introdução de aterros e escavações associados aos novos acessos, aos 
apoios e à subestação. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível, reduzida 
a média magnitude e pouco significativo (apoios e acessos) a significativo (subestação e 
acesso dedicado). 

Relativamente à alteração da topografia é expectável que a abertura de novos acessos, em 
particular aos locais de implantação dos apoios, determine, pontualmente, situações mais 
disruptivas e impactantes, devido aos taludes. São situações que poderão ocorrer em zonas 
de declive mais acentuado. Importa salientar que, praticamente, para todos os apoios 
previstos será necessário proceder à abertura de acesso, em maior ou menor extensão. 

Também a abertura das fundações para os apoios poderá traduzir-se em alterações do 
relevo, pese embora a sua menor área e expressão. Contudo, sempre que o declive seja 
acentuado o que se verifica é que as terras são deixadas a formar taludes pela vertente. 

A generalidade dos apoios localiza-se, de acordo com a Carta de Declives, em situações onde 
os declives são inferiores a 5º ou entre os 5 e os 15º. Os que se implantam em áreas 
pertencentes a esta segunda classe poderão já representar algum impacte, embora pouco 
expressivo e muito localizado, não se podendo, contudo, deixar de ter em consideração que 
no total são 178 apoios. 
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Nas classes de declive superiores, compreendidas entre os 15º e os 25º, entre os 25º e os 
45º e acima de 45º localizam-se os apoios P21/P58, P20/P59, P19/P60 e P17/P62 da Linha 
Penamacor-Ferro e o P187 da Linha Castelo Branco-Fundão. A implantação destes apoios 
poderá, potencialmente, traduzir-se em alterações mais relevantes do relevo. 

 

B.1.2. Impactes de natureza visual 

 Desordem visual: devido à presença e circulação de máquinas pesadas e a todas as ações 
associadas à sua atividade – corte e abate de vegetação, movimentações de terra, transporte de 
materiais e montagem da linha e apoios – a par da diminuição da visibilidade devido ao aumento 
dos níveis de poeiras, resultante do movimento de terras e circulação. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude reduzida a média e pouco 
significativo a significativo (pontualmente, junto às vias). 

 

B.2. Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes da Linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença 
da infraestrutura introduz no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem, 
a Linha e os apoios, constituindo-se os troços mais próximos das povoações e das vias de circulação, 
aqueles que induzirão um impacte mais relevante. 

Porém, o impacte far-se-á igualmente sentir quando o projeto se desenvolve em áreas de Elevada 
Qualidade Visual, onde os valores/atributos visuais são relevantes, no sentido em que os mesmos devem 
ser preservados na sua identidade e integridade, quer física quer visual. 

De acordo com a Bacia Visual, apresentada no EIA, o Projeto é potencialmente visível em quase toda a 
área de estudo. Pesa, na diminuição da significância do impacte visual negativo, a distância às povoações 
e a existência de manchas florestais, dispersas pelo território, que muito contribuem para a redução do 
impacte, na medida em que o contacto visual com este não é constante. 

Os impactes identificados são: 

 Presença da faixa de proteção: a manutenção da faixa de proteção constituir-se-á como uma 
intrusão visual e contribuirá para a redução da qualidade visual, mesmo quando as áreas 
florestais se revestem de menor qualidade visual. A sua abertura cria uma faixa de limites muito 
regulares/artificiais e simultaneamente gera a descontinuidade da mancha florestal. A faixa 
destacar-se-á mais pelo contraste, quando a sua envolvente se faça em áreas florestais. 

- Impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível, de magnitude reduzida a média 
e pouco significativo a significativo (pontualmente, nas áreas florestais). 

 Presença da Linha, apoios e Subestação: os impactes visuais negativos impostos pela presença 
da Linha e apoios, na Paisagem, decorrem sobretudo, e em primeira instância, da intrusão visual 
e seccionamento do campo visual dos observadores. 

- Impacte negativo, certo, direto, local, permanente, irreversível, de magnitude reduzida a 
média e pouco significativo a significativo (pontualmente junto às vias e povoações) 

Relativamente às povoações, destacam-se mais próximas do traçado da linha: Pêro Viseu 
(parcialmente), Fatela, Enxames, Martianas, Orca, Zebras, Vale da Torre, Escalos de Cima, 
Alcains, Tapada das Figueiras, Ribeiro da Seta 
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No que se refere às vias de comunicação destacam-se a linha férrea da Beira Baixa e a 
A23/IP2. No caso da linha férrea, a extensão do Projeto em avaliação, que lhe fica mais 
próxima corresponde à extensão compreendida entre apoios P246 ao P257. Em relação à 
A23, sensivelmente desde Alcains até sul da Subestação de Castelo Branco, haverá 
potencialmente visibilidade sobre a Linha e respetivos apoios, em grande parte desta 
extensão da via. 

Contudo, a distância média ronda os 3 km, que a par do contributo das áreas florestais, o 
impacte tenderá para ser pouco significativo. Destaca-se, contudo, a situação onde o 
impacte poderá ser mais relevante, na proximidade do cruzamento com a Linha, e que se faz 
no vão entre os apoios P145 e P146. 

 

B.3. Fase de desativação 

O desmantelamento desta infraestrutura linear envolverá a remoção da Linha e dos apoios. Associado a 
estas operações haverá a circulação de veículos, máquinas e gruas. Consideram-se os impactes 
semelhantes aos da fase de construção. Contudo, a remoção, neste caso, de um fator intrusivo na 
paisagem e ao longo de uma extensão apreciável, após estas operações, considera-se como um impacte 
positivo. 

 

B.4. Impactes cumulativos 

Consideram-se, como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de outras 
infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a alteração 
estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. 

No que se refere a projetos de igual tipologia, destacam-se as linhas: Linha Chafariz-Ferro 1 e 2, Linha 
Penamacor-Ferro, Castelo Branco-Ferro 1 e 2, Gardunha-Castelo Branco e Falagueira-Castelo Branco 3. 
O impacte visual negativo decorre da presença permanente dos cabos elétricos e respetivos apoios, que 
se constituem como uma intrusão visual na paisagem, produzindo simultaneamente um efeito de 
seccionamento do campo de visão. 

Pese embora existir um reforço do impacte visual, quanto mais uma linha se desenvolve, de forma 
paralela adjacente a outra, a situação oposta, de dispersão deste tipo de infraestruturas lineares, conduz 
a uma “contaminação visual” de um vasto território e, consequentemente, da Paisagem. O presente 
projeto enquadra-se neste cenário, observando as duas situações. Desenvolve-se, nalgumas extensões, 
lado a lado com a Linha Castelo Branco-Ferro 1 e 2 e com a Linha Gardunha-Castelo Branco, para divergir 
noutras, para distâncias entre si na ordem dos 4 km. Esta última situação conduz a um impacte/afetação 
visual de uma faixa do território na ordem dos 10 km, enquanto na primeira situação, o impacte visual 
poderá ficar mais confinado a uma faixa de território na ordem dos 4 km, da acuidade visual padrão. 

Este tipo de soluções e de opções de projeto, conduzem a um grande desordenamento visual da 
Paisagem, que se estende por um território excessivamente vasto. Os troços onde a Linha em avaliação 
se desenvolve com as faixas de proteção próximas à Linha Castelo Branco-Ferro 1 e 2, correspondem às 
extensões compreendidas entre os apoios P115 e P143 e entre os apoios P245 e P262. Em relação à 
Linha da Gardunha-Castelo Branco, essa proximidade ocorre entre os apoios P115 e o P130. 

Outro tipo de situações, como o cruzamento de linhas, são igualmente situações que se revestem 
também de um impacte visual negativo, como é o caso da situação que ocorre entre a linLha em 
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avaliação de Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão e a linha atrás referida, Linha Castelo 
Branco-Ferro 1 e 2. Este cruzamento verifica-se entre os apoios P8/P71 e P10/P69. 

No conjunto, o impacte tenderá para significativo, em particular nas situações onde se regista a 
aproximação das diversas linhas às subestações, neste caso, de Castelo Branco, de Ferro e à Subestação 
em avaliação. 

Relativamente a outros Projetos, neste caso de diferente tipologia, destacam-se as Zonas Industriais - 
Fundão e Castelo Branco -, pedreiras e, ainda, outra infraestrutura linear, caso da A23. O facto de serem 
tipologias de projeto com desenvolvimento vertical menos expressivo, pese embora a artificialização 
introduzida na Paisagem, não se considera que contribuam de forma significativa para um impacte 
cumulativo com o presente Projeto. 

Eventualmente, algum edificado das referidas zonas industriais, poderá ter maior expressão vertical, mas 
será pontual. Também a A23/IP2, poderá ter taludes mais expressivos, mas não constituirão um 
contributo significativo para o impacte cumulativo com o Projeto em avaliação. No entanto, no seu 
conjunto contribuirão inevitavelmente para a redução da qualidade visual da Paisagem e, 
expetavelmente, para uma alteração e perda da identidade e do carácter da paisagem, conferindo-lhe um 
maior grau de artificialização. 

 

C. Medidas de minimização e Elementos a apresentar 

C.1. Medidas a integrar no Projeto de Execução 

 As superfícies exteriores dos órgãos de drenagem, em particular os que estão afetos à 
Subestação, devem ser revestidos com pedra local, caso das valetas, bocas-de-lobo e tampas das 
caixas de visita ou de queda. 

 Os materiais inertes (gravilha) a utilizar na Subestação devem privilegiar tonalidades mais 
escuras, com o objetivo de reduzir os níveis de refletância. 

 Os materiais a utilizar na Subestação, nos revestimentos do edificado, devem ser 
tendencialmente neutros e de baixa refletância. 

 O número de carvalhos abatidos deve ser compensado, em duplicado, através de plantações nas 
áreas objeto da intervenção, devendo avaliar-se a possibilidade de proceder ao transplante de 
alguns exemplares. O material para plantação deve ter como proveniência a área geográfica do 
projeto. 

 

C.2. Elementos a apresentar antes do início da obra 

 Deverá proceder-se à identificação e localização das manchas, ou núcleos, afetados por espécies 
vegetais exóticas invasoras, ao longo da faixa de proteção da Linha, Subestação e acessos, de 
forma a poderem ser cartografadas e incluídas no planeamento da desarborização/desmatação de 
forma a estas áreas terem um tratamento diferenciado e adequado por parte do Empreiteiro. A 
par da cartografia devem constar, na qualidade de peça escrita, as orientações necessárias 
quanto aos métodos e precauções necessárias. 

 Elaboração de Plano de Plantação de Espécies Autóctones para a Faixa de Proteção legal da 
Linha. O mesmo deve ser constituído por peças escritas e desenhadas onde conste a 
representação cartográfica das áreas passíveis de serem objeto da sua implementação/aplicação. 
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No que se refere ao material vegetal de porte arbóreo a utilizar, deve ser dada preferência ao 
género Quercus e a outras espécies autóctones encontradas na área geográfica do projeto. 

 Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Subestação, na sequência da respetiva revisão quanto 
às plantações propostas. As peças desenhadas a apresentar, em particular o Plano de Plantação, 
devem ter a indicação precisa da localização das espécies, nomeadamente dos carvalhos a repor. 
Os exemplares das espécies a plantar devem ficar devidamente diferenciados/identificadas das 
espécies dos exemplares existentes a preservar. As plantações a propor devem ainda fazer-se ao 
longo da base do talude de aterro (cerca de 6 m de altura) exposto à estrada Fundão/Pêro Viseu. 

 

C.3. Medidas para a fase prévia ao início da obra 

 Em todas as áreas sujeitas a intervenção e antes do início de qualquer atividade relacionada com 
a obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 
perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. 
Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados e não meramente 
sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro durante a 
execução da mesma. 

 Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente 
arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 
balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de 
proteção, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em 
causa, em todo o seu perímetro ou na extensão voltada para o lado da intervenção. 

 No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar 
o exposto na respetiva legislação em vigor. 

 

C.4. Medidas para a fase de obra 

 Os locais de desmontagem dos apoios existentes devem ser recuperados através de 
descompactação e colocação da terra vegetal resultante da decapagem. 

 O estaleiro de construção civil para construção da Subestação (obra da 1.ª Fase) deve ser 
implantado de forma paralela às curvas de nível, ou seja, o seu maior comprimento deve alinhar-
se paralelamente às curvas de nível e não segundo a sua perpendicular, de forma a minimizar a 
escavação. Deve ainda excluir, na medida do possível, a afetação de qualquer elemento arbóreo 
existente, como é o caso dos carvalhos, devendo ser deixada uma distância de proteção 
suficiente para evitar a sua afetação física. 

 A área prevista para deposição de terras vegetais, no âmbito da construção da Subestação, não 
se trata de um local plano, pelo que o depósito das terras deverá ser efetuado em várias pargas 
separadas, alinhadas segundo as curvas de nível. As pargas lineares devem ser balizadas em toda 
a sua extensão, de forma a que a circulação das máquinas, entre pargas, não se faça sobre as 
mesmas. Sobre as pargas de terra vegetal deve ainda proceder-se a uma sementeira (com 
leguminosas) com vista à sua conservação. 

 Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, 
de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua 
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remoção física e à sua eficaz eliminação. Esta ação não deve ser executada durante a época de 
produção e dispersão de sementes. 

Esta medida deve ser aplicada a todas as áreas a intervencionar, devendo seguir as orientações 
expressas no documento e cartografia elaboradas com este fim. 

 Deve ser realizada a decapagem da camada superficial do solo (terra vegetal), possuidora do 
banco de sementes das espécies autóctones, devendo ser removida e depositada em pargas. 

Estas pargas deverão ter até 2 m de altura, devendo ser colocadas próximo das áreas de onde 
foram removidas, mas assegurando que é em áreas planas e bem drenadas, devendo ser 
protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas. 

 As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem 
ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser 
separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por 
isso ser reutilizadas como terra vegetal. 

 Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência e condições de armazenamento, de 
todos materiais inertes para a construção dos acessos e plataforma, ou terras de empréstimo se 
aplicável, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais 
exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas 
invasoras. 

 Sempre que possível devem ser utilizados os acessos já existentes, evitando tanto quanto 
possível a abertura de novos. 

 Na conceção e acabamento dos taludes – aterro e escavação – associados aos acessos (novos ou 
a beneficiar) e às plataformas dos apoios, deve proceder-se a uma modelação mais natural, nas 
zonas de transição, com o terreno existente, sem disrupções maiores. A modelação deve 
privilegiar pendentes inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

 Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados. A recuperação 
inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de 
pavimentos existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de 
forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a 
criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

 Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 
comportamento invasor em território nacional. Todos os exemplares a plantar ou a semear 
devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias e a origem deve ser 
local. 

 Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 
no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais sensíveis e de 
maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

 Devem ser protegidos os afloramentos rochosos, em particular os de formas ou conjuntos 
singulares, no que se refere à sua integridade física. 

 Todos os muros de pedra que venham a ser afetados devem ser reconstruídos segundo as 
técnicas tradicionais de construção, devendo recorrer-se aos conhecedores locais das referidas 
técnicas. 
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 Execução do Plano de Plantação de Espécies Autóctones para a Faixa de Proteção. 

 Execução do Projeto de Integração Paisagística da Subestação. 

 

C.5. Medidas para a fase de exploração 

 Após a concretização da obra, deve ser feito o acompanhamento das condições do revestimento 
natural das superfícies intervencionadas, de modo a verificar a recuperação e instalação da 
vegetação. Durante esta fase, devem ser tomadas medidas corretivas sempre que sejam 
detetadas zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de 
drenagem superficial se encontre danificado ou mal implantado. 

 No âmbito da execução do Plano de Gestão para a Faixa de Proteção legal da Linha deve ser 
mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e/ou arbórea e utilizadas técnicas de 
desbaste de árvores, em detrimento do seu corte, no caso de espécies que não tenham 
crescimento rápido. Deve proceder-se ao controlo das espécies vegetais exóticas invasoras. 

 

D. Conclusão 

No que se refere à Área de Estudo considerada na análise do projeto em avaliação, considera-se, 
genericamente, como sendo um território que tende para se situar na classe de Qualidade Visual “Média”, 
pese embora a ocorrência de áreas muito expressivas inseridas na classe “Baixa”. No que se refere às 
áreas inseridas na classe de “Elevada”, as mesmas ocorrem por toda a área de estudo, com relativa 
frequência, de forma fragmentada e na sua maioria de pequena dimensão, pese pontualmente algumas 
delas terem maior dimensão, como é o caso particular da área de Paisagem Protegida da serra da 
Gardunha. 

Quer o Troço Castelo Branco-Fundão, quer o troço da Linha Penamacor-Ferro, estão maioritariamente 
inseridos em áreas com Qualidade Visual “Baixa” e “Média”. No caso da Subestação, a mesma implanta-
se maioritariamente em área inserida na classe “Elevada”, associada a um carvalhal, com alguma 
dimensão, assim como o acesso dedicado. Considera-se, neste contexto, que o local de implantação se 
configura revestido de impacte significativo, sendo que deveria ter sido realizada a análise de viabilidade 
de implantação noutros locais alternativos na envolvente próxima, visando evitar a situação em causa. No 
entanto, verifica-se que com a adoção de adequadas medidas de minimização os impactes assumiram um 
nível de significância aceitável. 

A implantação de uma linha de muito alta tensão induz necessariamente a ocorrência de impactes 
negativos na Paisagem. Na fase de construção, os seus efeitos refletem-se, numa primeira fase, sob a 
forma de uma intrusão visual determinada, fundamentalmente, pela presença de máquinas e 
equipamentos, assim como das ações que as mesmas, gradualmente, vão infligindo. Progressivamente, 
as referidas ações, vão-se também traduzindo em alterações diretas/físicas, resultantes da desflorestação 
e da alteração da morfologia. Estas, por sua vez, vão-se também constituindo como impactes visuais.  

Nesta fase, destacam-se fundamentalmente duas situações que se podem revestir de impactes 
significativos. Uma que se prende com a destruição de áreas arborizadas de carvalhal, quer pela área de 
5 ha afeta à construção da Subestação, quer pela abertura da faixa de proteção à Linha. Outra, pela 
alteração de relevo, no que se refere, fundamentalmente à Subestação e respetivo acesso.  
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No primeiro caso, importa também referir que, para além das áreas de carvalhal, outras serão igualmente 
afetadas, onde predomina o montado de sobro e de azinheira. Serão áreas onde haverá abate para a 
construção dos acessos aos apoios. 

A classificação atrás atribuída resulta de uma ponderação global, na qual se considera não só a afetação 
direta/física – relevo e vegetação -, mas também os impactes visuais, decorrentes dessas mesmas 
alterações. Por outro lado, pesa também, serem áreas que se consideram como tendo Qualidade Visual 
Elevada, cuja afetação se traduzirá numa perda de valores visuais que transitam para a fase de 
exploração. 

Algumas alterações diretas/físicas, e consequentemente visuais, introduzidas na Paisagem na Fase de 
Construção, transitam para a fase de exploração, podendo nela permanecer de forma permanente e 
irreversível. Destaca-se neste contexto, a presença da faixa de proteção. 

A mesma constituir-se-á, de forma permanente, como uma intrusão visual, devido não só aos seus 
limites, muito regulares/artificiais, e, simultaneamente, pela descontinuidade que introduz na mancha 
florestal. A faixa destacar-se-á mais pelo contraste, quando a sua envolvente se faça em áreas florestais 
e contribuirá para a redução da qualidade visual, mesmo quando as áreas florestais se revestem de 
menor qualidade visual. 

Contudo, e não se desvalorizando substancialmente o impacte da faixa de proteção, o impacte visual 
negativo principal decorre, fundamentalmente, da presença permanente dos cabos elétricos e respetivos 
apoios, que se constituem como uma intrusão visual na paisagem e, simultaneamente, produzem um 
efeito de seccionamento do campo de visão. Por outro lado, os apoios, por serem a componente do 
Projeto que é melhor percecionada a grandes distâncias, o seu desenvolvimento vertical (altura) reflete-
se na dinâmica e escala de referência dos locais por onde a Linha se desenvolve ou de onde a mesma é 
visualizada, condicionando assim a leitura da paisagem. 

Quanto aos impactes visuais sobre observadores potenciais, terão previsivelmente maior magnitude e 
significado sobre as zonas habitacionais mais próximas e com maior número observadores potenciais. 
Destacam-se as povoações que se situam mais próximo da infraestrutura em avaliação, embora a maioria 
se caracterize por um número de observadores relativamente reduzido: Pêro Viseu (parcialmente), Fatela, 
Enxames, Martianas, Orca, Zebras, Vale da Torre, Escalos de Cima, Alcains, Tapada das Figueiras e 
Ribeiro da Seta. 

No que se refere às vias de comunicação destacam-se a linha férrea da Beira Baixa e a A23/IP2. No caso 
da linha férrea, a extensão do Projeto em avaliação, que lhe fica mais próxima corresponde à extensão 
compreendida entre apoios P246 ao P257. Em relação à A23, destaca-se a situação onde o impacte 
poderá ser mais relevante, na proximidade do cruzamento com a linha, que se faz no vão entre os apoios 
P145 e P146. 

Relativamente aos impactes cumulativos, este tenderá para significativo, pontualmente, e em particular, 
nas situações onde se regista a aproximação das diversas linhas às subestações, neste caso, de Castelo 
Branco, de Ferro e à subestação do Fundão, em avaliação. 

Em síntese, tendo em consideração, que o Projeto se insere numa área de estudo cuja Qualidade Visual 
tende para “Média”, a par de uma ocorrência de um reduzido número de povoações, esparsamente 
distribuídas e com um número de habitantes relativamente reduzido, sendo os impactes negativos do 
Projeto pontualmente significativos, considera-se poder ser emitido parecer favorável ao Projeto de 
Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura 
da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão), em fase de Projeto de Execução, 
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condicionando contudo à aplicação estrita das medidas de minimização, com objetivos preventivos, 
apresentadas para as diferentes fases do Projeto e constantes da presente apreciação. 

 

6.9. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

Relativamente ao conteúdo do EIA e no que concerne ao fator ambiental Património Cultural, o elemento 
fundamental para a avaliação dos impactes originados pela implementação deste projeto, corresponde ao 
Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos que consta no Anexo 6 do Volume 3, e que se encontra 
vertido no denominado Relatório Síntese do EIA, e no Anexo 2, do Aditamento ao EIA (dezembro de 
2016), correspondendo este a uma Adenda relativa aos trabalhos de prospeção desenvolvidos para o 
Plano de Acessos. 

Estes trabalhos de caraterização foram desenvolvidos assim em três fases: inicialmente no âmbito do 
Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais foi efetuada a pesquisa documental e bibliográfica e o 
inventário geral de ocorrências patrimoniais, tendo o EIA optado por mantê-lo, quer no texto quer na 
cartografia, «facilitando a sistematização da informação»; seguiu-se uma outra fase de trabalho de 
campo em que foi efetuada prospeção arqueológica sistemática, nomeadamente de um corredor de 
100 m centrado no eixo da linha e no local da subestação; numa última fase, já no decorrer do 
procedimento de AIA, foram prospetados os acessos à obra. 

A área de estudo (AE) corresponde à área de grande dimensão utilizada para estudo das Grandes 
Condicionantes e onde, de acordo com o EIA (RS, p. IV-213), se procedeu à localização e caracterização 
de todos os sítios com valor patrimonial, sendo esta distinta da área do projeto. Esta corresponde, de 
acordo com o EIA, «à área de implantação da subestação e ao corredor selecionado para a implantação 
da Linha Elétrica Aérea, que consiste numa faixa de terreno com cerca de 100 m de largura, centrado ao 
eixo da linha, e numa extensão total de aproximadamente 62,5 km de extensão (abrange o Troço Castelo 
Branco – Fundão e Abertura de Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)». A área de 
afetação direta (AAD) definida pelo EIA «corresponde a toda a plataforma necessária para a construção 
da Subestação e do respetivo acesso e à zona de implantação dos apoios à rede elétrica, mais 
concretamente um círculo com 25 m de diâmetro» ou num «corredor com 50 m de largura centrado ao 
eixo da linha». A área de afetação indireta (AAI) corresponde assim a um «corredor entre 50 m a 100 m 
de largura, centrado ao eixo da linha», servindo esta faixa 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». 

O EIA adverte ainda que nos acasos de ocorrências/sítios que não «foram confirmados no terreno 
durante as prospeções arqueológicas, pela inexistência de evidências concretas da sua presença na área 
prospetada» manteve-se a «área de afetação consoante a localização determinada na bibliografia». 

De acordo com o EIA (RS, p. IV-213) para «determinar a incidência de impacte, a distância foi 
estabelecida a partir do limite externo conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da linha/centro de 
apoio». 

Ainda de acordo com o EIA, o levantamento da informação bibliográfica foi determinante na fase do 
Estudo das Grande Condicionantes para a seleção do traçado em análise, tendo então levado ao 
inventário de 331 ocorrências patrimoniais. 
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Na fase de trabalho de campo a prospeção foi condicionada pelos terrenos vedados, tendo-se ainda 
registado «alguns segmentos com má visibilidade do terreno devido à densa vegetação (manchas de 
pinhal e de eucaliptal)» (RS, p. IV-225). 

No Troço Castelo Branco-Fundão os trabalhos arqueológicos permitiram inventariar cinco ocorrências 
patrimoniais em toda a área prospetada, correspondendo estes a três locais com achados isolados (n.º 3, 
Ribeira da Líria, pré-história; n.º 5, Galega, indeterminado; n.º 332, Tapada dos Frades, pré-história), um 
potencial sítio arqueológico (n.º 13, Monte de Massana 3, vestígios de superfície indeterminados) e uma 
casa de apoio agrícola contemporânea (n.º 333, Casal do Valado). O EIA atribuiu Valor Patrimonial 
reduzido às ocorrências n.os 3, 332 e 333. 

Na área da Subestação do Fundão não foram identificadas ocorrências patrimoniais. Quer no 
levantamento da informação bibliográfica, quer na prospeção arqueológica, na Abertura de Linha 
Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão, não foram identificadas quaisquer ocorrências 
patrimoniais. 

De acordo com o Aditamento (Anexo 2.2., p. 5), relativo aos trabalhos desenvolvidos para o Plano de 
Acessos, nomeadamente nos acessos a beneficiar ou a construir, o levantamento de informação 
bibliográfica e as prospeções arqueológicas permitiram identificar e inventariar seis ocorrências 
patrimoniais na área de incidência dos acessos à obra: n.º 78, Cemitério de Vale da Torre, Valor 
Patrimonial médio; n.º 109, Cemitério de Zebras, Valor Patrimonial médio; n.º 112B, Sítio da Presa, villa 
romana, Valor Patrimonial reduzido; n.º 145, povoado da Cabeça de Boi, Idade do Bronze final, 
indeterminado; n.º 190, Azenha da Ponte Romana, Valor Patrimonial reduzido; n.º 191, Ponte Romana de 
Peroviseu, Valor Patrimonial elevado; n.º 334, Ferrarias, Valor Patrimonial reduzido. 

O Aditamento ao EIA refere que na localização 112B do Sítio da Presa não foram encontrados «vestígios 
de ocupação romana», existindo aí uma construção de caracter etnográfico. O sítio da villa romana 
deverá assim corresponder à localização da ocorrência 112A. 

Refere este documento que também que o povoado da Cabeça de Boi (n.º 145; CNS 26714) não foi 
caraterizado e avaliado devido a encontrar-se inacessível «em terreno privado e vedado ao público». 

Note-se que relativamente à Ponte Romana de Peroviseu (n.º 191; CNS 10378), classificada como Imóvel 
de Interesse Público (Decreto n.º 5/2002, DR 42 de 19 de fevereiro de 2002), de acordo com o 
Aditamento poderá vir a ser «utilizada como acesso». 

Ainda de acordo com este documento, o Sítio da Presa (n.º 112B) e a Azenha da Ponte Romana (n.º 190) 
encontram-se inventariadas no Plano Diretor Municipal do Fundão e constituem condicionantes 
patrimoniais. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

As ações impactantes associadas às três principais fases do projeto encontram-se identificadas, 
caracterizadas e avaliadas pelo EIA (RS, p. V-1), consistindo nomeadamente em: 

 Fase de construção, com a execução das obras necessárias à construção do Troço Castelo 
Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro e respetivos 
acessos, bem como a movimentação de veículos e pessoas, implantação e funcionamento dos 
estaleiros e instalações provisórias de apoio à obra; 

 Fase de Exploração das duas linhas e da subestação; 
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 Fase de desativação das duas linhas e da subestação elétrica «com a remoção das infraestruturas 
e os eventuais impactes causados nas propriedades pelos trabalhos de desmontagem». 

Destaca-se que a fase de construção compreende assim várias atividades, nomeadamente a instalação do 
estaleiro e, quando necessária, a melhoria dos acessos existentes ou a abertura de novos acessos, a ser 
acordada com os respetivos proprietários. A fase de implementação da generalidade destes projetos 
envolve ainda a desmatação e abate de arvoredo, numa área variável, e a abertura de uma faixa de 
proteção constituída uma faixa com 45 m de largura máxima, que pode igualmente envolver o abate ou o 
decote de árvores. À semelhança de outros projetos, a abertura de caboucos desenvolve-se numa área 
de cerca de 400 m2, e envolve trabalhos de escavação, com recurso a máquinas, a construção dos 
maciços de fundação e a montagem das bases dos apoios. 

O EIA (RS, p. V-217) apresenta uma metodologia para a «classificação/quantificação de impactes 
estabelecida pela REN» em que «a significância de impactes (importância atribuída à alteração no 
ambiente em termos de bem estar humano) podem ser não significativos, moderadamente significativos 
e significativos». 

A avaliação efetuada no Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha 
Penamacor-Ferro, com o posterior Aditamento, acabou por incorporar implantação a avaliação de 
impactes relativo ao Plano de Acessos. 

Os trabalhos arqueológicos realizados permitiram identificar somente a existência de cinco ocorrências 
patrimoniais na área de incidência (AI) da Linha no Troço Castelo Branco-Fundão, nomeadamente um 
eventual impacte direto do projeto na ocorrência patrimonial n.º 333 e de quatro impactes indiretos nas 
ocorrências patrimoniais n.os 3, 5, 13 e 332. A estas deve acrescer as já referidas seis ocorrências 
patrimoniais, localizadas na área de incidência dos acessos à obra: n.os 78, 109, 112B, 145, 190 e 334. 

O EIA considera que face «aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicas e às caraterísticas 
específicas deste projeto, prevê-se apenas um potencial impacte negativo direto (n.º 333), por ação do 
agente de desmatação (na área que em seja necessário cortar a vegetação arbórea)» mas que são 
minimizáveis através da conservação «in situ toda a estrutura do edifício durante a desmatação do 
terreno». 

No Quadro V. 98, (RS, p. V-218) apresenta-se a localização das ocorrências patrimoniais e as distâncias 
relativamente aos apoios da linha: n.º 3, Ribeira da Líria, achado isolado, em que os apoios P120/P121 se 
situam a 45 m; n.º 5, Galega, achados isolados, em que o apoio P125 se situa a 55 m; n.º 13, Monte de 
Massana 3, vestígios de superfície, em que o apoio P136 se localiza a 51 m; n.º 332, Tapada dos Frades, 
achado isolado, onde os apoios P152/P153 se situam a cerca de 30 m; n.º 333, Casal do Valado Casa, de 
apoio agrícola, em que os apoios P154/P155 se encontram a cerca de 10 m. 

As quatro ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência indireta, encontrarem afastadas dos 
apoios da linha elétrica, pelo que assim não sofrerão impactes diretos negativos, situando-se distantes da 
faixa de desmatação da linha o que «reduz os potenciais impactes». Na Carta de Condicionantes 
Patrimoniais estas surgem como locais «que não podem ser afetados durante a obra». 

O EIA refere que nas coordenadas das ocorrências n.º 5 e n.º 13 não foram identificados vestígios 
materiais durante as prospeções sistemáticas, pelo que se mantém «a localização mencionada na 
bibliografia», mas para esta última dever-se-á prever medidas cautelares na fase de obra, devido a 
eventual afetação pelo acesso a beneficiar. 
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Conclui o EIA que os resultados obtidos demonstram que «a Significância de Impactes Negativos é pouco 
significativa» referindo a única ocorrência com potencial impacte corresponde à ocorrência n.º 333 (Casal 
do Valado). 

Note-se ainda que no traçado em análise, nas imediações dos apoios P236 e P237, se encontram as 
ocorrências n.º 146, Catrão VI, sepultura medieval, e n.º 147 Catrão V, casal rústico romano. Para ambas 
o EIA não identificou quaisquer impactes, devendo na fase de obra ser acautelada a respetiva afetação. 

No que se refere à abertura da Linha Penamacor-Ferro e da Subestação do Fundão, os trabalhos 
arqueológicos efetuados não permitiram a identificação «ocorrências patrimoniais à superfície do 
terreno», pelo que dados estes resultados e as «características específicas da empreitada, não se 
preveem impactes patrimoniais negativos diretos e indiretos» (RS, p. V-223). 

 

C. Medidas de minimização 

De acordo com a avaliação efetuada pelo EIA, é preconizado um conjunto de medidas de minimização, 
gerais (RS, p. VI-1), e específicas (RS, pp. VI-12, VI-13), discriminadas de acordo com o faseamento da 
obra (FC25 a FC34), encontrando-se estas igualmente vertidas na Matriz de Acompanhamento Ambiental 
(MAA) da obra (EIA, Volume 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental), relativa à linha e relativa à 
subestação. 

O Documento refere ainda que esta «ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não 
significa a sua inexistência no subsolo» preconizando como grande medida preventiva a «realização de 
acompanhamento arqueológico no decorrer da empreitada, sempre que se verifique movimentação de 
terras, para prevenir quaisquer interferências com património não identificado». Este acompanhamento 
deverá ser assegurado por um arqueólogo por frente de trabalho, quando as ações inerentes à 
implementação do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

Assim, das medidas preconizadas pelo EIA destaca-se, para a fase prévia à obra, a prospeção sistemática 
dos locais dos estaleiros das linhas, dado que não foram apresentados nesta fase, (FC 25), e para a fase 
construção, o já referenciado «acompanhamento arqueológico permanente, contínuo e presencial» 
(FC 26), preconizando ainda que após a desmatação do terreno se efetue a nova prospeção arqueológica 
sistemática nas áreas que anteriormente apresentaram visibilidade nula ou baixa (FC 27). 

No Aditamento (Anexo 2.2., p. 9), relativamente aos impactes nos elementos patrimoniais dos acessos a 
beneficiar ou a construir, propõe um conjunto de medidas específicas, nomeadamente quanto ao 
elemento patrimonial da Ponte Romana de Peroviseu (n.º 191; CNS 10378), classificada como Imóvel de 
Interesse Público (IIP), onde a circulação de veículos pesados deve ser proibida durante o decorrer da 
empreitada, nomeadamente devido ao perigo de derrocada desse bem imóvel, salientando ainda que 
qualquer intervenção nesse imóvel classificado necessitará de autorização prévia da administração do 
património cultural. 

Quanto aos acessos situados nas imediações dos sítios de Cabeça de Boi (n.º 145; CNS 26714) e de 
Azenha da Ponte Romana (n.º 190), a beneficiação do caminho não poderá ser realizada através da 
escavação do solo, efetuando-se antes o aterro do caminho existente. Se nestes casos se optar por 
proceder à escavação dos acessos, terão numa fase prévia à empreitada que previamente ser realizadas 
sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico. 

De acordo com a análise efetuada pela Direção Regional de Cultura do Centro ao Relatório Final, no 
decorrer dos trabalhos arqueológicos deverão ser produzidos Relatórios de Progresso com periodicidade 
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mensal, com a descrição dos trabalhos arqueológicos realizados e a caracterização dos vestígios 
arqueológicos eventualmente detetados, integrando a necessária informação cartográfica e fotográfica. 

Concorda-se na generalidade com as medidas de minimização preconizadas, que nalguns casos têm ainda 
que ser aferidas, sofrendo algumas alterações na respetiva redação. 

 

D. Elementos a apresentar e Medidas de minimização 

D.1. Elementos a verificar em sede de licenciamento 

PAT1. Apresentar o Caderno de Encargos da Obra com todas as medidas referentes ao 
Património, bem como a Carta de Condicionantes, com a implantação e identificação de 
todas as ocorrências patrimoniais inventariadas, atualizadas de acordo com o Parecer da 
CA. 

PAT2. Na Carta de Condicionantes, deverá ser interdita a instalação de estaleiros, novos acessos 
à obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes, em locais a menos de 50 m das 
ocorrências patrimoniais; no caso de se verificar a inevitabilidade de um afastamento 
menor de uma ocorrência patrimonial, a situação deverá ser previamente apresentada e 
justificada; na fase obra a Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada 
empreiteiro. 

 

D.2. Medidas de minimização gerais para a fase prévia e de obra 

PAT3. Não se devem implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e 
de depósito de inertes, situadas a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais 
inventariadas ou das que ainda venham a ser identificadas no decorrer da empreitada. 

PAT4. Antes do início da obra efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas destinadas 
à implantação dos estaleiros das linhas de transporte, que de acordo com os resultados, 
ainda poderão vir a ser condicionadas. 

PAT5. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo 
efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que 
as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

PAT6. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a 
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e 
empréstimo de inertes, abertura de acessos, escavação de caboucos para a fundação dos 
apoios, espalhamento de terras sobrantes e de todas as ações que impliquem 
revolvimento de solos. 

PAT7. Após a desmatação, deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 
incidência direta de todas as componentes de obra e onde a visibilidade tenha sido nula 
ou reduzida. 

PAT8. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor 
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de 
estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou 
salvaguardadas pelo registo. 
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PAT9. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, 
escavações arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível 
determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

PAT11. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em 
depósito credenciado pelo organismo de tutela. 

PAT12. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 
25 m centrada no eixo da linha e junto aos apoios, ou junto aos acessos à obra, de forma 
a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida 
ou muito condicionada. 

PAT13. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação. 

PAT14. No decorrer dos trabalhos arqueológicos deverão ser produzidos mensalmente Relatórios 
de Progresso, que devem descrever os trabalhos arqueológicos realizados e caracterizar 
de modo genérico os vestígios arqueológicos eventualmente detetados, integrando a 
informação cartográfica e fotográfica relevante. 

 

D.3. Medidas de minimização específicas para a fase de obra 

PAT15. Conservação in situ da ocorrência n.º 191, Ponte Romana de Peroviseu, classificada como 
Imóvel de Interesse Público (IIP) devendo na mesma ser interdita qualquer circulação de 
maquinaria afeta à obra; antes do início da obra efetuar a respetiva vedação e sinalização 
de forma a evitar qualquer afetação. 

PAT16. Nos acessos situados junto aos sítios n.os 145, 190 e 191 (Cabeça de Boi, Azenha da 
Ponte Romana e Ponte Romana de Peroviseu) a beneficiação dos caminhos não deverá 
ser realizada através da escavação do solo, mas por intermédio do aterro do caminho 
existente; caso seja demonstrada a inevitabilidade dessa afetação, na fase prévia à obra 
deverão ser realizadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico. 

PAT17. Na fase prévia à obra deverão ser realizadas sondagens arqueológicas mecânicas de 
diagnóstico nos acessos a beneficiar ou a construir situados junto aos sítios n.os 13 e 
112B (Monte de Massana 3 e Sítio da Presa). 

PAT18. Na fase prévia à obra proceder à vedação e sinalização das ocorrências n.º 333 (Casal do 
Valado) e que deverão ser objeto de registo fotográfico. 

PAT19. Na fase prévia à obra proceder à sinalização das ocorrências n.º 334 (Ferrarias 1). 

 

D.3. Medidas de minimização específicas para a fase de exploração 

PAT20. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deve ser 
fornecida aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com 
todas as ocorrências patrimoniais. 
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E. Conclusão 

Deste modo e da análise do fator ambiental Património, considera-se que estão reunidos os elementos 
indispensáveis para emissão de parecer favorável condicionado ao Projeto de Execução da Ligação 
Falagueira - Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco – Fundão), Subestação do Fundão e Abertura da 
Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão, nomeadamente à apresentação de elementos em 
sede de licenciamento, na fase de obra, e à implementação das medidas de minimização mencionadas na 
presente apreciação. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-
Fundão, Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 
28 de dezembro de 2016 a 24 de janeiro de 2017. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidos 9 pareceres com a seguinte proveniência: 

 ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 
 ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil 
 DGADR – Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
 DGT – Direção-geral do Território 
 DRAP – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
 Turismo de Portugal 
 EDP distribuição 
 IP - Infraestruturas de Portugal 
 Cidadão, a título individual 

A análise dos pareceres recebidos, não expressa qualquer oposição ao projeto. No entanto, enfatiza-se o 
parecer da DGADR que alerta para a sobreposição do projeto com o Aproveitamento Hidroagrícola da 
Cova da Beira e o parecer da EDP que adverte para o atravessamento da área do projeto por linhas de 
média tensão. Sintetiza-se, em seguida, os aspetos mais relevantes destes contributos. 

A ANACOM não coloca qualquer objeção ao projeto, dado ter verificado da inexistência de 
condicionantes de natureza radioelétrica na sua área de implantação. 

A ANAC informa que o projeto não interfere nem se encontra abrangido por qualquer condicionante 
aeronáutica. 

A DGADR, embora com uma posição favorável ao projeto, adverte que a linha elétrica se sobrepõe, em 
parte, ao Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira (AHCB) pelo que a sua execução não deverá 
provocar impactos sobre a área beneficiada e as infraestruturas daquele aproveitamento. Lembra, que o 
AHCB é uma área condicionada nela se aplicando o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento 
Hidroagrícola de onde decorre que as infraestruturas do AH são protegidas por faixas de forma a garantir 
a sua proteção e o acesso e realização de eventuais operações de conservação ou manutenção pela 
Associação de Beneficiários da Cova da Beira (ABCB), entidade gestora do AHCB e, ainda, que qualquer 
ação está sujeita a parecer prévio vinculativo desta entidade. 

Verificou que o AHCB está considerado como condicionante ao uso do solo e embora a linha elétrica cruze 
a área beneficiada em áreas limítrofes, os apoios localizam-se fora da área e não implicam com as suas 
infraestruturas. Contudo, salienta que em fase de obra dever-se-á confirmar juntamente com a ABCB, 
que acompanhará a execução da obra, que a localização dos apoios P15/P64 e P16/P63 não interfere 
com a faixa de proteção ao Canal Condutor Geral (CCG) do AHCB, nem com as áreas expropriadas que 
lhe estão associadas, incluindo o caminho de acesso paralelo ao mesmo e que o P266 tem aproximação à 
conduta C1.1, e que na área se localizam, também, as condutas C1, C1.2 e C1B. 

A DGT informa que a instalação do projeto não constitui impedimento para as atividades por si 
desenvolvidas. No entanto, e no que à cartografia diz respeito, alerta, para questões de carácter técnico-
legal que, a não serem colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto. 
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A DRAP Centro informa que o projeto não interfere com projetos de empreendimentos agrícolas da sua 
competência pelo que nada tem a opor. Salienta, no entanto, que o traçado da linha de ligação 
Falagueira-Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão 
colide com solos inseridos na condicionante Reserva Agrícola Nacional, pelo que as utilizações não 
agrícolas estão sujeitas a parecer prévio da Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional do Centro, 
nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do DL 73/2009, de 31 de março.  

O Turismo de Portugal informa nada ter a opor à implantação do projeto. Alerta, contudo, para a 
necessidade de adequada implementação das medidas de minimização em especial para a recuperação 
paisagística de todas as áreas intervencionadas. 

A EDP distribuição adverte da interferência do projeto com infraestruturas de média tensão pertencentes 
à EDP distribuição pelo que na fase de construção deverá ser respeitada toda a legislação em vigor 
nomeadamente a distancia de segurança às linhas de média tensão de forma a serem evitados eventuais 
acidentes devendo a EDP distribuição ser consultada com antecedência para efeitos de coordenação dos 
trabalhos. Eventuais alterações às infra estruturas elétricas de média tensão existentes serão da inteira 
responsabilidade do promotor. 

A IP verificou que o projeto interfere, diretamente, com a zona de proteção de vias sob a sua jurisdição, 
pelo que considerou ser de referir o seguinte: 

 Rede rodoviária 

No âmbito do Plano Rodoviário Nacional, o projeto interfere com as estradas nacionais EN343, 
EN345, EN105 e EN346. Interfere, igualmente, com a rede viária tutelada pelo IMT, 
nomeadamente com as IP2/A23, vias integradas na concessão da Beira Interior. 

Com a entrada em vigor do novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), 
Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, deverá ser tido em consideração o disposto nos seus artigos 41.º, 
42.º, 56.º e 65.º. 

Ao abrigo do novo EERRN os acessos à área de estudo, deverão ser submetidos, para efeitos de 
licenciamento, à consideração daquela entidade. 

Deverá, igualmente, ser dado cumprimento ao estabelecido no Decreto Regulamentar n.º 1/92 
(RSLEAT -Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão), designadamente no 
que respeita: à altura que os condutores nus ou cabos isolados, nas condições de flecha máxima; 
ao afastamento dos apoios relativamente à zona da estrada; às condições a observar no reforço 
das fundações para os apoios, quando estes, por rotura, possam atingir a estrada. 

Sempre que o atravessamento aéreo de uma estrada envolver o abate ou decote de árvores, a 
proposta de intervenção terá que ser avaliada em conjunto com a IP, no sentido de se avaliar o 
valor patrimonial dos exemplares em causa e o seu estado vegetativo podendo, inclusivamente, 
ser considerado, necessário efetuar uma plantação de compensação. 

Qualquer proposta de eventuais interferências com a rede rodoviária deve ser objeto de estudo 
específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições 
legais e normativas aplicáveis em vigor e serem, previamente, submetidos a parecer e aprovação 
das entidades competentes para o efeito, designadamente, a IP. 

 Rede ferroviária 

A área em estudo atravessa um troço do traçado desativado na linha da Beira Baixa. As linhas 
ferroviárias existentes, em exploração ou não, mantem-se no Domínio Público Ferroviário, pelo 
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que estão sujeitas ao regime de proteção definido nos artigo 15.º e 16.º do DL 276/2003, de 4 
de novembro. 

Pelo exposto, considera a IP nada haver a obstar, desde que, no âmbito da rede rodoferroviária 
sob a sua jurisdição se cumpram os afastamentos estipulados pela legislação em vigor, devendo 
o projeto ser submetido aquela entidade para análise e aprovação. 

O Sr. Nuno Jorge Roque Cardoso manifesta o seu desagrado pela falta de contacto e esclarecimento 
aos proprietários, designadamente, quanto ao local onde pretendem implantar a nova Subestação do 
Fundão, desagrado que, de resto, já teve oportunidade de expressar junto do promotor do projeto e 
acresce que na sua propriedade já foram efetuadas circulações de máquinas e escavações, sem o seu 
consentimento. 

Verificou, pela documentação disponibilizada, que a implantação da Subestação vai ocupar uma área da 
sua propriedade onde subsistem árvores protegidas - Sobreiros, Carvalhos, Oliveiras e outras espécies de 
crescimento lento, com décadas de idade. Também constatou que o seu único caminho de acesso à 
propriedade vai ser ocupado e que não é apresentada qualquer alternativa. Menciona, também, não ser 
claro onde vão ser descarregadas as águas pluviais provenientes dos terrenos da Subestação e área 
envolvente, pois nas proximidades não existe nenhuma linha de água que as possa receber e questiona 
como será efetuado o tratamento de águas, eventualmente contaminadas, provenientes das áreas 
impermeabilizadas. Refere, ainda, a existência de uma nascente/fonte de água subterrânea na encosta 
oposta que seria, no tempo em que aqueles terrenos eram cultivados, a única fonte de água potável das 
redondezas e, ainda, a existência animais silvestres/selvagens que, aliás, têm vindo a aumentar, sendo 
isto facilmente visível na avifauna, principalmente nas aves de rapina. 

Por último, refere ter sido, entretanto, contactado por um responsável da REN, contudo, não se considera 
minimamente esclarecido quanto às suas preocupações. 

 

Comentários da CA 

Na sequência do veiculado nos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública e acima sintetizados, 
tecem-se os seguintes comentários: 

 DGADR 

Na sequência do mencionado por esta entidade, deverá ser dado cumprimento ao explicitado, 
relativamente às ações a desenvolver para preservação das infraestruturas do Aproveitamento 
Hidroagrícola da Cova da Beira. 

 DGT 

Deverá ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos técnicos e legais relativos à 
cartografia utilizada. 

 DRAP Centro 

Uma vez que o traçado da Linha do Troço Castelo Branco-Fundão e da Linha correspondente à 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão colide com solos inseridos na 
Reserva Agrícola Nacional, pelo que as utilizações não agrícolas destes solos estão sujeitas a 
parecer prévio da Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional do Centro, nos termos da 
legislação em vigor. 
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Deste modo, deverá ser obtido o respetivo parecer favorável desta entidade, tal como estava já 
previsto no âmbito da apreciação especifica efetuada no presente Parecer. 

 EDP 

Deverá ser respeitada toda a legislação em vigor nomeadamente a distância de segurança às 
linhas de média tensão de forma a serem evitados eventuais acidentes, devendo a EDP 
distribuição ser consultada com antecedência para efeitos de coordenação dos trabalhos. 

 Infraestruturas de Portugal 

Face ao manifestado, em sede de licenciamento deverá ser apresentado parecer favorável da 
Infraestruturas de Portugal, relativamente às interferências com a Rede Rodoviária Nacional. 

 Sr. Nuno Jorge Roque Cardoso 

Face ao exposto, considera-se que deverão ser prestados pela REN todos os esclarecimentos aos 
proprietários dos terrenos onde se vai implantar a Subestação. Deverá ainda ser garantida a 
acessibilidade aos terrenos existentes na área de construção da Subestação, pelo que a 
necessidade de reposição deverá ser objeto de análise. 

No que concerne aos exemplares arbóreos existentes na área de implantação a Subestação, 
foram já previstas no presente Parecer medidas visando acautelar a minimização da sua afetação. 

Por outro lado, de acordo com a informação disponível, na área de intervenção da Subestação do 
Fundão existem três linhas de água de cabeceira, que devido à implantação do projeto terão que 
sofrer pequenas alterações, nomeadamente: a proteção pontual do leito com colchões tipo 
“Reno” para prevenir a sua erosão; bem como o restabelecimento dos seus traçados nos troços 
afetados/interferidos, visando a sua restituição imediata às condições naturais originais. 

Relativamente às descargas de águas pluviais, segundo a informação disponibilizada, as mesmas 
não serão efetuadas diretamente nas linhas de água. Para o efeito, estão previstos órgãos 
dissipadores de energia (degraus, bacias em poço, bacias de dissipação) preconizados para 
descarregar as águas pluviais da Subestação do Fundão. 

Acrescenta-se que este projeto, dada a sua tipologia, não irá gerar áreas pluviais contaminadas. 
O risco de contaminação das unidades de transformação é inexistente, tendo em conta que o 
projeto contempla a existência de um sistema de recolha periférica do óleo, o qual, em caso de 
derrame, será drenado, por gravidade, para um adequado depósito subterrâneo de retenção de 
óleos, que terá capacidade para a recolha do volume de óleo contido na maior das máquinas 
instaladas, ou seja, cerca de 44,4 m3, e estando previsto o controlo deste depósito, no âmbito 
das manutenções e operação da Subestação. 

Em relação à “existência de uma nascente/fonte de água subterrânea na encosta oposta”, há a 
referir que se considera que as captações licenciadas e aquelas das quais se tem conhecimento 
não serão afetadas pela implantação da Subestação do Fundão. 
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8. CONCLUSÃO 

O projeto da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV encontra-se inserido no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede de Transporte (PDIRT) 2016-2025 que compreende a concretização de um novo 
eixo a 400 kV entre a Subestação da Falagueira (já existente) da Rede Nacional de Transporte (RNT) de 
eletricidade e a zona do Fundão. 

Estando integrado no mencionado novo eixo a 400 kV definido no PDIRT, o projeto objeto da presente 
avaliação será concretizado pelo prolongamento da atual Linha Falagueira-Castelo Branco 3 5, até à zona 
do Fundão, onde será construída uma nova subestação 400/220 kV e a partir da qual será também 
estabelecida a ligação com a rede de 220 kV local (Linha Penamacor-Ferro6, já existente). 

Deste modo, permitindo concretizar um dos novos eixos a 400 kV previstos no PDIRT, o projeto está 
integrado num dos cinco vetores principais de investimento no período 2016-2020, Desenvolvimento 
Estratégico da Rede, e que neste caso materializa os objetivos estratégicos relativos à política energética, 
segurança do abastecimento, qualidade de serviço e competitividade. 

Assim, integrando a RNT de eletricidade, o projeto da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV tem por 
objetivo reforçar a capacidade da RNT, melhorando o abastecimento nesta zona interior do país, e 
permitindo também que a energia produzida nos parques eólicos da Beira Interior e norte da Serra da 
Estrela possa ser devidamente aproveitada e integrada na rede, uma vez que atualmente está sujeita a 
restrições de operação devido à falta de capacidade da rede para a receber. 

Acresce que a articulação entre as redes de 400 kV e 220 kV, através da futura Subestação do Fundão, 
irá criar condições para transferir para o novo eixo a 400 kV uma parte importante da potência que flui 
pelas redes locais de 220 e 150 kV (em grande parte proveniente de centros electroprodutores 
renováveis), criando nesta região interior uma capacidade adicional da ordem dos 500 MW. 

O presente projeto integra as intervenções previstas no PDIRT 2016-2025 para a Área 5 – Beira Interior. 
Segundo o PDIRT 2016-2025, a concretização das infraestruturas do Eixo Falagueira-Fundão encontra-se 
prevista no âmbito dos reforços na RNT a realizar entre 2016 e 2018. 

Refira-se que este eixo já constava do PDIRT 2012-2017 (2022), de julho de 2011, tendo sido adiado em 
resultado da retração verificada nos últimos anos sobre a taxa de evolução dos objetivos nacionais de 
energias renováveis. 

Em síntese, a concretização do projeto da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV está prevista nos reforços 
da RNT, a realizar entre 2016 e 2020, destinando-se a cumprir os seguintes objetivos principais: 

 Aumentar a capacidade de receção de energia de origem renovável (da ordem dos 500 MW), 
permitindo que a energia produzida nos parques eólicos da Beira Interior e norte da Serra da 
Estrela possa ser devidamente aproveitada e integrada na rede; 

 Eliminar as restrições atualmente existentes à receção de energia; 

 Transferir para o nível de 400 kV uma parte apreciável da energia produzida nesta região ou que 
aqui aflui vinda de regiões mais a norte, constituindo uma alternativa aos atuais eixos de 220 e 
150 kV, de menor capacidade; 

                                                 
5 Para a qual foi realizado o respetivo procedimento de AIA (processo AIA n.º 2346), tendo sido emitida a respetiva DIA em 

21/07/2011 com decisão favorável condicionada. 
6
 Para a qual foi realizado o respetivo procedimento de AIA (processo AIA n.º 1281), tendo sido emitida a respetiva DIA em 
16/05/2005 com decisão favorável condicionada. 
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 Melhorar a segurança de abastecimento da energia fornecida à Rede de Distribuição dos 
concelhos que atravessa, não só em termos do aumento da capacidade de oferta, como também 
na melhoria da qualidade de serviço. 

A Subestação do Fundão terá uma instalação faseada das respetivas tipologias e equipamentos, a 
concretizar em duas fases distintas: instalação inicial e configuração final. O objetivo imediato desta 
Subestação é permitir estabelecer a ligação entre as redes de 400 e 220 kV através do estabelecimento 
do eixo a 400 kV Fundão-Falagueira, com o prolongamento da atual linha Falagueira-Castelo Branco 3 até 
à instalação, onde se interliga com a rede de 220 kV, prevendo-se a entrada em serviço desta primeira 
fase, correspondente à designada instalação inicial, em 2017. 

Por outro lado, apesar da expansão da Subestação do Fundão se encontrar prevista até à designada 
configuração final, a mesma não tem de momento qualquer horizonte temporal definido, prevendo-se 
que a sua concretização ocorra após o ano 2025. 

De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o projeto insere-se na região Centro (NUT II), 
integrando a NUT III Beira Interior Sul (concelhos de Castelo Branco e Idanha-a-Nova) e a NUT III Cova 
da Beira (concelhos Fundão e Covilhã). 

O projeto da "Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão 
e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)", inclui a construção das seguintes 
infraestruturas: 

 Linha dupla designada de Troço Castelo Branco-Fundão, que se desenvolve na continuidade da 
atual Linha Falagueira-Castelo Branco 3, a 400/150 kV, com 55,287 km e 156 apoios, terá dois 
circuitos, um a 400 kV e outro a 220 kV, sendo que nesta fase só será ligado o circuito de 
400 kV. 

Iniciando-se imediatamente antes da Subestação de Castelo Branco (a partir do atual apoio P113 
da Linha Falagueira-Castelo Branco 3 a 150 kV/400 kV) termina na futura Subestação do Fundão. 

A sua concretização obriga, complementarmente: para o rebaixamento dos cabos e passagem do 
novo troço a 400 kV, à colocação de um novo apoio na Linha Falagueira – Castelo Branco 1/2; e 
de um novo apoio no Ramal da Linha Castelo Branco - Ferro 1/2 para a Fatela, onde será 
desmontado um apoio existente (atual P2). 

 Subestação do Fundão a 400/220 kV, a implantar no final do Troço Castelo Branco-Fundão, 
ocupando uma área total de cerca de 5 ha; 

 Linha para efetuar a abertura da Linha Penamacor-Ferro, a 220 kV, para a Subestação do 
Fundão, com 7,033 km e 22 apoios, de modo a estabelecer a ligação da futura Subestação do 
Fundão à Linha Penamacor-Ferro já existente. 

Será ainda necessária a desmontagem de um apoio na Linha Penamacor – Ferro (atual P57), que 
permitirá a abertura desta linha para a Subestação do Fundão. 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verifica-se 
que os impactes positivos significativos far-se-ão sentir na fase de exploração, decorrentes da maior 
disponibilidade de energia, que poderá permitir a instalação de novas empresas (contribuindo assim 
indiretamente para o fomento de postos de trabalho), encontrando-se assim associados à concretização 
dos objetivos inerentes à concretização do projeto. 

Por outro lado, perspetiva-se a ocorrência de impactes negativos para as fases de construção 
(ocorrendo fundamentalmente nesta fase) e de exploração, face às características do projeto, bem como 
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à área de implantação e sua envolvente, considerando-se que os principais efeitos negativos poderão ser 
minimizados através da utilização de regras de boas práticas nas atividades de construção e desde que 
sejam adotadas medidas de minimização adequadas durante a realização da obra. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos 
identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não 
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública constatam-se como preocupações recorrentes as 
associadas às Condicionantes e Ordenamento do Território, aos Usos e Ocupação do Solo, à 
Sócioeconomia, aos Recursos Hídricos, verificando-se que, na globalidade, as preocupações manifestadas 
foram devidamente considerados na apreciação técnica efetuada pela CA. Na generalidade, a solução do 
Projeto de Execução para a linha elétrica ambientalmente preferencial, permite atender a grande parte 
das manifestações transmitidas no âmbito da Consulta Pública, permanecendo inevitavelmente algumas 
divergências a que não é possível dar resposta. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou 
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
projeto da "Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação 
do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)", 
condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e dos 
planos de monitorização, bem como das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte. 

Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação de 
áreas de REN, de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta matéria. 

Acresce ainda referir que o n.º 6 do artigo 18.º, do regime jurídico de AIA, publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, determina que a desconformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’s) 
aplicáveis não condiciona o sentido de decisão. Neste âmbito verifica-se que o projeto se mostra 
conforme com os instrumentos de gestão territorial em vigor para o local, o PDM de Castelo Branco, do 
Fundão e da Covilhã. 

Por outro lado, é de alertar para o facto de, nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 
de 31 de maio, todas as utilizações dos recursos hídricos encontram-se sujeitas à obtenção prévia de 
título de utilização dos recursos hídricos (TURH) a emitir pela APA, I.P., nomeadamente, 
nos atravessamentos e as passagens hidráulicas previstos sobre as linhas de água. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e de forma a apoiar a autoridade de AIA no cumprimento do 
disposto no artigo 18.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a CA procedeu à 
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Assumindo o referido índice a 
expressão da avaliação desenvolvida, conforme apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi 
determinado um índice de valor 4. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS 
DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES 

1. Os apoios devem ser ajustados de forma a evitar-se a sobreposição da Linha, bem como da faixa de 
proteção com 45 m de largura máxima, com a Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha. 
Deve, igualmente, ser garantido um buffer de 10 m de largura entre a faixa de proteção de 45 m e a 
Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha. 

2. Do apoio P192 ao apoio P208 deve ser adotada uma tipologia de linha que reduza o número de 
planos de colisão (p. ex. armações em esteira horizontal). 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Previamente ao licenciamento, apresentar à Autoridade de AIA, para análise e aprovação: 
a) Análise da necessidade de proceder à reposição da acessibilidade aos terrenos existentes na área 

de construção da Subestação, de modo a garantir a respetiva acessibilidade aos mesmos; 
b) Plano de Acessos e Planos de Acompanhamento Ambiental reformulados de acordo com as 

orientações do Parecer da CA e da DIA. 
2. Em sede de licenciamento, apresentar à entidade licenciadora os seguintes elementos: 

a) Demonstração da integração no Caderno de Encargos da Obra de todas as medidas referentes ao 
Património, bem como a Carta de Condicionantes, com a implantação e identificação de todas as 
ocorrências patrimoniais inventariadas, atualizadas de acordo com a DIA e o Parecer da CA; 

b) Carta de Condicionantes que inclua a interdição da instalação de estaleiros, novos acessos à obra 
e áreas de empréstimo e de depósito de inertes, em locais a menos de 50 m das ocorrências 
patrimoniais. No caso de se verificar a inevitabilidade de um afastamento menor de uma 
ocorrência patrimonial, a situação deverá ser previamente apresentada e justificada; 

c) Parecer favorável da Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional territorialmente 
competente; 

d) Parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, relativamente às interferências com a Rede 
Rodoviária Nacional; 

e) Despacho conjunto dos membros do governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do 
ordenamento do território e da agricultura e do membro do governo competente em razão da 
matéria, que opera levantamento da proibição no âmbito do Decreto-Lei n.º 327/90, na sua 
redação atual, referente às áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos. 

3. Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes 
elementos, que determinará que a obra possa ser iniciada: 
a) Localização prevista para os estaleiros; 
b) Identificação e localização das manchas, ou núcleos, afetados por espécies vegetais exóticas 

invasoras, ao longo da faixa de proteção da Linha, Subestação e acessos, com a respetiva 
representação cartográfica, visando a sua inclusão no planeamento da 
desarborização/desmatação, para que estas áreas tenham um tratamento diferenciado e 
adequado por parte do Empreiteiro. A par da cartografia, deve ser apresentada peça escrita com 
as orientações necessárias, quanto aos métodos e precauções necessárias; 

c) Plano de Plantação de Espécies Autóctones para a Faixa de Proteção legal da Linha. O mesmo 
deve ser constituído por peças escritas e desenhadas, onde conste a representação cartográfica 
das áreas passíveis de serem objeto da sua implementação/aplicação. 
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No que se refere ao material vegetal de porte arbóreo a utilizar, deve ser dada preferência ao 
género Quercus e a outras espécies autóctones encontradas na área geográfica do projeto; 

d) Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Subestação, na sequência da respetiva revisão quanto 
às plantações propostas. 
As peças desenhadas a apresentar, em particular o Plano de Plantação, devem ter a indicação 
precisa da localização das espécies, nomeadamente dos carvalhos a repor. Os exemplares das 
espécies a plantar devem ficar devidamente diferenciados/identificadas das espécies dos 
exemplares existentes a preservar. As plantações a propor devem ainda fazer-se ao longo da 
base do talude de aterro (cerca de 6 m de altura) exposto à estrada Fundão/Pêro Viseu. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo 
caderno de encargos da empreitada, bem como nos Planos de Acompanhamento Ambiental (PAA) das 
Linhas e da Subestação, e nas respetivas Matrizes de Acompanhamento Ambiental (MAA). 
Apresentação à Autoridade de AIA dos relatórios de monitorização com a periodicidade prevista. 
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências na pós-avaliação. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase prévia à obra e de obra 
GER1. Acautelar, em articulação com a EDP distribuição, a resolução das interferências com a rede de 
média tensão pertencentes à EDP distribuição, de acordo com o legalmente definido. 
GER2. A seleção das zonas de depósito para as terras sobrantes da subestação deve cumprir o 
preconizado em projeto e 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 
 Manchas com habitats elencados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e do Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro 

 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 

GER3. Caso venha a ser necessário o recurso a empréstimos de materiais, durante a construção da 
subestação, 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 
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 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 
 Manchas com habitats elencados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e do 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 08 de novembro 

 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 

GER4. Deve ser confirmado, juntamente com a Associação de Beneficiários da Cova da Beira (ABCB), 
que deve acompanhar a execução da obra, que a localização dos apoios P15/P64 e P16/P63 não interfere 
com a faixa de proteção ao Canal Condutor Geral (CCG) do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da 
Beira, nem com as áreas expropriadas que lhe estão associadas, incluindo o caminho de acesso paralelo 
ao mesmo, e que o apoio P266 tem aproximação à conduta C1.1, localizando-se também nesta área as 
condutas C1, C1.2 e C1B. 
GER5. As zonas sujeitas a desmatação e as árvores a cortar devem ser assinaladas com marcas visíveis 
(por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer instante. 
Caso se utilizem fitas sinalizadoras devem estas ser removidas no final dos trabalhos e encaminhadas 
para destino final apropriado (lixo/reciclagem ou reaproveitamento). 
Fase de exploração 
GER6. Manter em boas condições todos os revestimentos vegetais executados no Projeto de 
Integração Paisagística da Subestação, como forma de proteção contra a erosão e constituição de uma 
verde que enquadra a subestação e valoriza ambiental e paisagisticamente o local. 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de exploração 
RH1. 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. 
RH2. Planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos 
nos períodos de maior pluviosidade, reduzindo ao mínimo as áreas de intervenção e limpeza do coberto 
vegetal, nomeadamente em áreas delimitadas com risco de erosão hídrico do solo. 
Fase de desativação 
RH3. Durante a remoção integral dos diversos tipos de infraestruturas, deverão ser tomadas medidas 
da mesma natureza das implementadas na fase de construção. 
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ECOLOGIA 

Fase de obra 
ECO1. Entre os apoios P132-P138, P167-P185, P191-P208, P213-P223 e P229-P238 deve ser aplicada 
sinalização intensiva, com sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro (espirais de 
sinalização dupla), de cor vermelha e branca, alternando as referidas cores dispostos alternadamente em 
cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 5 m (de 10 em 10 m, 
alternadamente em cada cabo de terra). O afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização 
não deve ser superior a 5 m (d=5m), ou seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 10 em 10 m, 
alternadamente em cada cabo de terra. 
ECO2. Nos caso de troços de linhas em que, para dar cumprimento à Circular Aeronáutica n.º 10/03, de 
6 de maio, seja necessário efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, os BFD 
deverão ser instalados nos intervalos entre essa bolas e de acordo com o espaçamento definido para 
cada tipo de sinalização (excecional, intensiva, preventiva). Esta sinalização deve ser mantida ao longo de 
todo o tempo de vida do projeto. 
ECO3. Toda a regeneração natural de azinheira e/ou sobreiro que venha a ser encontrada nos 
povoamentos a sujeitar a gestão de combustível deve ser salvaguardada. 
ECO4. Os apoios devem ser ajustados de forma a evitar-se o corte de exemplares adultos de 
azinheira/sobreiro, assim como de exemplares provenientes de regeneração natural. 
ECO5. Nas situações em que seja necessário proceder ao abate de exemplares de azinheira/sobreiro, os 
apoios devem ser ajustados de forma a minimizar os exemplares a remover. 
ECO6. Para os exemplares de azinheira/sobreiro que sejam necessários abater deve ser solicitado 
autorização/parecer ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 
ECO7. O número de exemplares de sobreiro e azinheira a abater, aquando da instalação dos apoios, 
deve ser alvo de compensação na mesma mancha (adensamento/beneficiação da mancha), multiplicado 
de um fator de 2, preferencialmente fora da faixa de proteção de 45 m. 
ECO8. Entre os apoios P143 e P153 próximos dos ninhos de cegonha-branca deve ser aplicada 
sinalização com instalação em cada cabo de terra de sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm 
de diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla) de cor vermelha e branca, alternando as referidas cores. 
O afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deve ser superior a 10 m (d=10m), ou 
seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 20 em 20 m, alternadamente em cada cabo de terra. 
Esta sinalização deve ser mantida ao longo de todo o tempo de vida do projeto. 
ECO9. Entre os apoios P143 e P153, próximos dos ninhos de cegonha-branca, devem ser instalados 
dispositivos antipouso e antinidificação. 
 

USO DO SOLO; ORDENAMENTO E 
CONDICIONANTES; SÓCIO-ECONOMIA 

Fase prévia à obra e de obra 
UOS1. Deverão ser prestados todos os esclarecimentos aos proprietários dos terrenos onde se vai 
implantar a Subestação. 
Fase de obra 
UOS2. Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável a abertura de acessos ou a circulação de viaturas 
sobre manchas de solos inseridos em RAN ou outros solos de uso/ocupação agrícola, bem como qualquer 
outra ação que possa reduzir a capacidade produtiva do solo. 
UOS3. Deve ser assegurado a descompactação das áreas temporariamente utilizadas em redor do local 
de implantação dos apoios. 
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UOS4. 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. 
 

PAISAGEM 

A integrar no Projeto de Execução 
PAI1. As superfícies exteriores dos órgãos de drenagem, em particular os que estão afetos à 
Subestação, devem ser revestidos com pedra local, caso das valetas, bocas-de-lobo e tampas das caixas 
de visita ou de queda. 
PAI2. Os materiais inertes (gravilha) a utilizar na Subestação devem privilegiar tonalidades mais 
escuras, com o objetivo de reduzir os níveis de refletância. 
PAI3. Os materiais a utilizar na Subestação, nos revestimentos do edificado, devem ser 
tendencialmente neutros e de baixa refletância. 
PAI4. O número de carvalhos abatidos deve ser compensado, em duplicado, através de plantações nas 
áreas objeto da intervenção, devendo avaliar-se a possibilidade de proceder ao transplante de alguns 
exemplares. O material para plantação deve ter como proveniência a área geográfica do projeto. 
Fase prévia à obra 
PAI5. Em todas as áreas sujeitas a intervenção e antes do início de qualquer atividade relacionada com 
a obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 
perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. 
Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados e não meramente sinalizados, 
antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro durante a execução da mesma. 
PAI6. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente 
arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente balizados, e 
não meramente sinalizados. 
A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada na linha de projeção 
horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou na extensão voltada para 
o lado da intervenção. 
Fase de obra 
PAI7. Os locais de desmontagem dos apoios existentes devem ser recuperados através de 
descompactação e colocação da terra vegetal resultante da decapagem. 
PAI8 O estaleiro de construção civil para construção da Subestação (obra da 1.ª Fase) deve ser 
implantado de forma paralela às curvas de nível, ou seja, o seu maior comprimento deve alinhar-se 
paralelamente às curvas de nível e não segundo a sua perpendicular, de forma a minimizar a escavação. 
Deve ainda excluir, na medida do possível, a afetação de qualquer elemento arbóreo existente, como é o 
caso dos carvalhos, devendo ser deixada uma distância de proteção suficiente para evitar a sua afetação 
física. 
PAI9. A área prevista para deposição de terras vegetais, no âmbito da construção da Subestação, não 
se trata de um local plano, pelo que o depósito das terras deverá ser efetuado em várias pargas 
separadas, alinhadas segundo as curvas de nível. 
As pargas lineares devem ser balizadas em toda a sua extensão, de forma a que a circulação das 
máquinas, entre pargas, não se faça sobre as mesmas. 
Sobre as pargas de terra vegetal deve ainda proceder-se a uma sementeira (com leguminosas) com vista 
à sua conservação. 
PAI10. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, 
de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua remoção 
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física e à sua eficaz eliminação. Esta ação não deve ser executada durante a época de produção e 
dispersão de sementes. 
Esta medida deve ser aplicada a todas as áreas a intervencionar, devendo seguir as orientações 
expressas no documento e cartografia elaboradas com este fim. 
PAI11. As ações de desflorestação e/ou desmatação assim como as de remoção da terra vegetal, não 
deve ser feita com máquinas de rasto, ou a sê-lo, o avanço da máquina deve fazer-se sobre o terreno de 
onde já foi inicialmente removida a referida terra. O uso destas máquinas contribui para a compactação 
da terra vegetal e consequentemente para a redução da sua qualidade, que é necessária assegurar para 
que a regeneração natural ocorra com adequado ou mesmo maior grau de sucesso. 
PAI12. Deve ser realizada a decapagem da camada superficial do solo (terra vegetal), possuidora do 
banco de sementes das espécies autóctones, devendo ser removida e depositada em pargas. 
Estas pargas deverão ter até 2 m de altura, devendo ser colocadas próximo das áreas de onde foram 
removidas, mas assegurando que é em áreas planas e bem drenadas, devendo ser protegidas contra a 
erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas. 
PAI13. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem 
ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser separadas das 
terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser reutilizadas como 
terra vegetal. 
PAI14. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência e condições de armazenamento, de 
todos materiais inertes para a construção dos acessos e plataforma da Subestação, ou terras de 
empréstimo, se aplicável, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies 
vegetais exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas 
invasoras. 
PAI15. Na conceção e acabamento dos taludes – aterro e escavação – associados aos acessos (novos ou 
a beneficiar) e às plataformas dos apoios, deve proceder-se a uma modelação mais natural, nas zonas de 
transição, com o terreno existente, sem disrupções maiores. A modelação deve privilegiar pendentes 
inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 
PAI16. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados. A recuperação 
deve incluir operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos 
existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível, e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à 
regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 
PAI17. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 
comportamento invasor em território nacional. 
Todos os exemplares a plantar ou a semear devem apresentar-se bem conformados e em boas condições 
fitossanitárias e a origem deve ser local. 
PAI18. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 
no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais sensíveis e de maior 
qualidade visual, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 
PAI19. Devem ser protegidos os afloramentos rochosos, em particular os de formas ou conjuntos 
singulares, no que se refere à sua integridade física. 
PAI20. Todos os muros de pedra que venham a ser afetados devem ser reconstruídos segundo as 
técnicas tradicionais de construção, devendo recorrer-se aos conhecedores locais das referidas técnicas. 
PAI21. Executar o Plano de Plantação de Espécies Autóctones para a Faixa de Proteção. 
PAI22. Executar o Projeto de Integração Paisagística da Subestação. 
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Fase de exploração 
PAI23. Após a concretização da obra, deve ser feito o acompanhamento das condições do revestimento 
natural das superfícies intervencionadas, de modo a verificar a recuperação e instalação da vegetação. 
Durante esta fase, devem ser tomadas medidas corretivas sempre que sejam detetadas zonas com 
erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontre 
danificado ou mal implantado. 
PAI24. No âmbito da execução do Plano de Gestão para a Faixa de Proteção legal da Linha deve ser 
mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e/ou arbórea e utilizadas técnicas de desbaste de 
árvores, em detrimento do seu corte, no caso de espécies que não tenham crescimento rápido. Deve 
proceder-se ao controlo das espécies vegetais exóticas invasoras. 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase prévia à obra e de obra 
PAT1. A Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro. 
PAT2. Não devem ser implantados estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e 
de depósito de inertes, situadas a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que 
ainda venham a ser identificadas no decorrer da empreitada. 
PAT3. Antes do início da obra efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas destinadas à 
implantação dos estaleiros das linhas de transporte, que de acordo com os resultados, ainda poderão vir 
a ser condicionadas. 
PAT4. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo 
efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações 
inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. 
PAT5. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a 
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de 
inertes, abertura de acessos, escavação de caboucos para a fundação dos apoios, espalhamento de terras 
sobrantes e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 
PAT6. Após a desmatação, deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 
incidência direta de todas as componentes de obra e onde a visibilidade tenha sido nula ou reduzida. 
PAT7. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico 
da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 
situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado 
de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 
PAT8. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 
PAT9. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 
PAT10. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m 
centrada no eixo da linha e junto aos apoios, ou junto aos acessos à obra, de forma a evitar a sua 
afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito condicionada. 
PAT11. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação. 
PAT12. No decorrer dos trabalhos arqueológicos deverão ser produzidos mensalmente Relatórios de 
Progresso, que devem descrever os trabalhos arqueológicos realizados e caracterizar de modo genérico 
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os vestígios arqueológicos eventualmente detetados, integrando a informação cartográfica e fotográfica 
relevante. 
Fase de obra 
PAT13. Conservação in situ da ocorrência n.º 191, Ponte Romana de Peroviseu, classificada como 
Imóvel de Interesse Público (IIP) devendo na mesma ser interdita qualquer circulação de maquinaria 
afeta à obra; antes do início da obra efetuar a respetiva vedação e sinalização de forma a evitar qualquer 
afetação. 
PAT14. Nos acessos situados junto aos sítios n.os 145, 190 e 191 (Cabeça de Boi, Azenha da Ponte 
Romana e Ponte Romana de Peroviseu) a beneficiação dos caminhos não deverá ser realizada através da 
escavação do solo, mas por intermédio do aterro do caminho existente; caso seja demonstrada a 
inevitabilidade dessa afetação, na fase prévia à obra deverão ser realizadas sondagens arqueológicas 
manuais de diagnóstico. 
PAT15. Na fase prévia à obra deverão ser realizadas sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico 
nos acessos a beneficiar ou a construir situados junto aos sítios n.os 13 e 112B (Monte de Massana 3 e 
Sítio da Presa). 
PAT16. Na fase prévia à obra proceder à vedação e sinalização das ocorrências n.º 333 (Casal do 
Valado) e que deverão ser objeto de registo fotográfico. 
PAT17. Na fase prévia à obra proceder à sinalização das ocorrências n.º 334 (Ferrarias 1). 
Fase de exploração 
PAT18. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deve ser fornecida 
aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com todas as ocorrências 
patrimoniais. 
 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

AVIFAUNA 
Deverá ser implementado o programa de monitorização da avifauna proposto no EIA, devendo o mesmo 
abranger também o troço compreendido entre os apoios P192 e P208, próximos do local de nidificação de 
águia-imperial-ibérica, assim como o troço compreendido entre os apoios P143 a P153, próximo dos 
ninhos de cegonha-branca. 
O relatório final do primeiro ano de monitorização deve apresentar dados quantitativos que provem que 
não é necessário aumentar a área/intensidade de sinalização ou recomendar uma nova sinalização à luz 
dos seus resultados. 
A monitorização deve decorrer no mínimo durante três anos, devendo ao fim desse período ser reavaliada 
a necessidade de continuidade da monitorização em função dos resultados obtidos. 
No caso das linhas com potencial impacte cumulativo, situadas próximo de troços do Projeto da Ligação 
Falagueira-Fundão, a 400 kV, não terem sido alvo de monitorização, deve o programa de monitorização 
incluir as infraestruturas em causa. 
Segundo o “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição 
e transporte de energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010), a frequência de amostragem 
para a monitorização da mortalidade deve ser de 4-6 visitas em cada um dos períodos fenológicos 
definidos. 
Relativamente à eventual necessidade de acompanhar a nidificação de cegonha-negra nas imediações da 
linha, transcreve-se a informação sobre reprodução desta espécie, constante no Plano Sectorial da Rede 
Natura 2000 (ICN 2006): “A maturidade sexual é normalmente atingida aos três anos de idade (Cramp & 
Simons 1977). Em Portugal, as posturas são feitas predominantemente na última quinzena de março, as 
crias eclodem 35-36 dias depois (entre finais de abril e meados de maio), e são alimentadas no ninho até 
atingirem a idade de voo, ou seja, durante cerca de 63-71 dias (Cramp & Simons 1977, Snow & Perrins 
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1998). As posturas mais comuns têm entre 3 e 5 ovos (Snow & Perrins 1998). Em Portugal, a 
percentagem de casais que produz juvenis voadores, relativamente ao número de casais monitorizados 
(sucesso reprodutor), é bastante variável de ano para ano. De 1995 para 2000 esta percentagem tem 
vindo a diminuir de cerca de 80 % para cerca de 42 % (Monteiro et al. 2001). A produtividade (número 
de juvenis voadores por casal nidificante) também registou um declínio, mais acentuado sobretudo a 
partir de 1998, tal como a percentagem de sucessos. A produtividade média de 1995 a 2000 é de 1,67 
(Monteiro et al. 2001). A média de juvenis voadores (entre 1995 e 2000) por casal, com pelo menos um 
juvenil voador, chamada de taxa de voo, situa-se em 2,73 mas, e tal como os outros parâmetros, tem 
vindo a sofrer um decréscimo desde 1995 (Monteiro et al. 2001)”. 
De informação disponibilizada por ornitólogos para a região do Parque Natural do Tejo Internacional, 
onde foram criados o Parque Natural do Tejo Internacional e a PTZPE0042 – Zona de Proteção Especial 
do Tejo Internacional, Erges e Ponsul (que suporta o maior efetivo populacional de cegonha-preta a nível 
das Zonas de Proteção Especial nacionais), foi definida como a época mais crítica, em termos de 
nidificação, o período que decorre entre 15 de fevereiro (altura em que se procede à seleção e ocupação 
inicial do ninho) e 31 de julho (altura em que os juvenis abandonam o ninho). 
Face ao referido no parágrafo anterior – e situando-se o traçado da linha próximo das Áreas Classificadas 
citadas – considera-se que o acompanhamento deste parâmetro deverá ser realizado de fevereiro a julho 
inclusive. 
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Implantação do projeto 
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Acesso à subestação e vias internas 

[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, 
Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 
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Localização prevista para os estaleiros da fase inicial (CC) e da segunda fase (IEG) 

[Fonte: EIA da Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, 
Subestação do Fundão e Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão)] 
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Referência NE 325/2016.
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1993; 292-Castelo Branco, 3 edição de 1999.
Referência NE 325/2016.
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de Achada (Idanha-a-Nova), 3 edição de 1998; 279-Salgueiro do Campo (Castelo Branco), 2 edição de
1993; 280-Alcains (Castelo Branco), 3 edição de 1999; 291-Benquerenças (Castelo Branco), 2 edição de
1993; 292-Castelo Branco, 3 edição de 1999.
Referência NE 325/2016.
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Fonte: (Cartografia de Base)

Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25.000:
235-Covilhã, 4 edição de 2000; 236-Benquerença (Belmonte), 3 edição de 1998; 246-Fundão, 3 edição de
1999; 247-Capinha (Fundão), 3 edição de 1999; 256-Alpedrinha (Fundão), 3 edição de 1999; 257-
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1993; 280-Alcains (Castelo Branco), 3 edição de 1999; 291-Benquerenças (Castelo Branco), 2 edição de
1993; 292-Castelo Branco, 3 edição de 1999.
Referência NE 325/2016.
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Fonte: (Cartografia de Base)

Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25.000:
235-Covilhã, 4 edição de 2000; 236-Benquerença (Belmonte), 3 edição de 1998; 246-Fundão, 3 edição de
1999; 247-Capinha (Fundão), 3 edição de 1999; 256-Alpedrinha (Fundão), 3 edição de 1999; 257-
Pedrogão (Penamacor), 3 edição de 1998; 268-Lardosa (Castelo Branco), 3 edição de 1999; 269-S. Miguel
de Achada (Idanha-a-Nova), 3 edição de 1998; 279-Salgueiro do Campo (Castelo Branco), 2 edição de
1993; 280-Alcains (Castelo Branco), 3 edição de 1999; 291-Benquerenças (Castelo Branco), 2 edição de
1993; 292-Castelo Branco, 3 edição de 1999.
Referência NE 325/2016.
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Fonte: (Cartografia de Base)

Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25.000:
235-Covilhã, 4 edição de 2000; 236-Benquerença (Belmonte), 3 edição de 1998; 246-Fundão, 3 edição de
1999; 247-Capinha (Fundão), 3 edição de 1999; 256-Alpedrinha (Fundão), 3 edição de 1999; 257-
Pedrogão (Penamacor), 3 edição de 1998; 268-Lardosa (Castelo Branco), 3 edição de 1999; 269-S. Miguel
de Achada (Idanha-a-Nova), 3 edição de 1998; 279-Salgueiro do Campo (Castelo Branco), 2 edição de
1993; 280-Alcains (Castelo Branco), 3 edição de 1999; 291-Benquerenças (Castelo Branco), 2 edição de
1993; 292-Castelo Branco, 3 edição de 1999.
Referência NE 325/2016.
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Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2930 

Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão) 
Projeto de Execução 

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um índice de 
avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, que se 
transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 
índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, 
correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito significativos, 
irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 
Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu uma 
proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do 
despacho emitido a 17 de abril de 2014. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 
ponderação inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) e 
constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 
consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 
potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, procedeu-se à determinação do índice de avaliação 
ponderada de impactes ambientais, o qual se assume como uma ferramenta de expressão de resultados. 

Para efeitos de determinação do referido índice, foi assumido ainda como pressuposto de base a não 
inclusão da componente “Ordenamento do Território” como um fator ambiental específico dado que: 

 Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram 
ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários fatores 
ambientais; e 

 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu artigo 18.º, n.º 6, refere que as 
situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento 
de AIA. 

Assumindo os pressupostos acima explanados, procedeu-se à determinação da significância dos impactes 
do projeto sobre os fatores ambientais analisados, tal como a seguir se sintetizam: 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2930 

Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão) 
Projeto de Execução 

Fatores Ambientais Significância dos impactes 
negativos 

Significância dos impactes 
positivos 

Geologia Pouco significativos Pouco significativos 
Recursos Hídricos Pouco significativos Sem significado 
Sistemas ecológicos Significativos Não identificados 
Solo e Uso do Solo Pouco significativos Sem significado 
Socioeconomia Pouco significativos Significativos 
Ambiente Sonoro Pouco significativos Não identificados 
Paisagem Significativos Não identificados 
Património Cultural Sem significado Não identificados 

 

Face às caraterísticas do projeto, bem como aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 
presença nas áreas interferidas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores 
ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia Não relevante 
Recursos Hídricos Relevante 
Ecologia Relevante 
Uso do Solo Não relevante 
Socioeconomia Relevante 
Ambiente Sonoro Não relevante 
Paisagem Relevante 
Património Cultural Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários fatores 
ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, procedeu-se à determinação do índice de 
avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a valoração numérica definida na 
metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o valor 4. 
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ANEXO III 

 

 

Elementos do Projeto de Execução enviados 
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Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2930 

Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e 
Abertura da Linha Penamacor-Ferro para a Subestação do Fundão) 
Projeto de Execução 

 
LINHA FALAGUEIRA-FUNDÃO, A 400KV  

(TROÇO CASTELO BRANCO-FUNDÃO) 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

Julho 2016 

 

Peças Escritas 

Memória Descritiva 

Anexos à Memória Descritiva 

A.1 Esquema Axial dos Apoios 
A.2 Esquema das Fundações 
A.3 Circuitos de Terra dos Apoios 
A.4 Características dos Cabos 
A.5 Características dos Isoladores 
A.6 Planos de Cadeias de Isoladores e Fixação dos Cabos de Guarda 
A.7 Condições de Regulação do Cabos 
A.8 Estabilidade das Cadeias de Isoladores 
A.9 Ações dos Cabos e Cadeias de Isoladores 
A.10 Capacidade Térmica dos Cabos 
A.11 Campo Elétrico 
A.12 Densidade de Fluxo Magnético 
A.13 Ruído Acústico. Interferências Radioelétricas. Efeito Coroa (NÃO APLICÁVEL) 
A.14 Dispositivo de Sinalização para Aves 
A.15 Elementos Gerais da Linha 
A.16 Mapas de Medições 

A.16.1 Medições de Fundações e Postes 
A.16.2 Medições de Cabos 

A.17 Desenhos dos Conjuntos Sinaléticos 
A.18 Equipamento Diverso (NÃO APLICÁVEL) 
A.19 Lista de Proprietários 
A.20 Cálculo dos apoios 

Peças Desenhadas 
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Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e 
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ABERTURA DA LINHA PENAMACOR-FERRO, A 220 KV PARA A SUBESTAÇÃO DO FUNDÃO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

Julho 2016 

 

Peças Escritas 

Memória Descritiva 

Anexos à Memória Descritiva 

A.1 Esquema Axial dos Apoios 
A.2 Esquema das Fundações 
A.3 Circuitos de Terra dos Apoios 
A.4 Características dos Cabos 
A.5 Características dos Isoladores 
A.6 Planos de Cadeias de Isoladores e Fixação dos Cabos de Guarda 
A.7 Condições de Regulação do Cabos 
A.8 Estabilidade das Cadeias de Isoladores 
A.9 Ações dos Cabos e Cadeias de Isoladores 
A.10 Capacidade Térmica dos Cabos 
A.11 Campo Elétrico 
A.12 Densidade de Fluxo Magnético 
A.13 Ruído Acústico. Interferências Radioelétricas. Efeito Coroa 
A.14 Dispositivo de Sinalização para Aves 
A.15 Elementos Gerais da Linha 
A.16 Mapas de Medições 

A.16.1 Medições de Fundações e Postes 
A.16.2 Medições de Cabos 

A.17 Desenhos dos Conjuntos Sinaléticos 
A.18 Equipamento Diverso (NÃO APLICÁVEL) 
A.19 Lista de Proprietários 
A.20 Cálculo dos apoios 

Peças Desenhadas 
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Ligação Falagueira-Fundão, a 400 kV (Troço Castelo Branco-Fundão, Subestação do Fundão e 
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Projeto de Execução 

SUBESTAÇÃO DO FUNDÃO 400/220/60KV 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

Empreitada de Obras de Engenharia 

Peças Escritas 

 Memória Descritiva -Construção Civil 
 Memória Descritiva -Integração Paisagística 
 Relatório da prospeção Geológico-Geotécnica 
 Estudo Geológico-Geotécnico - Terraplenagens 
 Estudo de Condicionamento Acústico 
 Rede de Apoio Topográfico 
 Mapa de Preços 
 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 
 Lista de Desenhos 
 Manual de Obra para a realização de Escavações e Contenções Periféricas 
 Critérios de Medição 
 Condições Técnicas Gerais (Edição de 1 de Março de 2010) 
 Condições Técnicas Especiais I - Construção Civil 
 Condições Técnicas Especiais II - Edifícios Técnicos 
 Condições Técnicas Especiais III - Integração Paisagística 

Projeto de Licenciamento 

Memória Descritiva 

Anexos à Memória Descritiva 

 Anexo 1 - Dimensionamento dos Serviços Auxiliares 
 Anexo 2 - Dimensionamento da Rede de Terras 

Peças Desenhadas 

 


