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1 – INTRODUÇÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se à linha simples, a 150 kV, em fase de 

Projeto de Execução, a implementar entre a Central Fotovoltaica de Nisa e a subestação da 

Falagueira, com uma extensão de cerca de 5,8km, integrando 19 apoios.  

O presente documento pretende apresentar o Plano de Acessos a desenvolver no âmbito do projeto 

de Execução da Linha Central Fotovoltaica de Nisa – Falagueira, a 150 kV. 

O Projeto de Execução é da responsabilidade da Ecorede – Engenharia e Serviços, Lda., assumindo-

se a Expoentfokus, S.A. como o proponente do projeto, sendo a ARQPAIS, Consultores de 

Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., a responsável pela elaboração do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do qual faz parte integrante o presente Volume.  

Uma das questões que representa maiores impactes nos projetos de linhas de alta tensão na fase 

obra consiste na necessidade de abertura de acessos que possibilitem à maquinaria aceder aos 

locais de obra, nomeadamente aos locais de implantação dos apoios.  

Previamente, aquando da realização do próprio projeto da linha, sempre que possível foi privilegiada 

a colocação dos apoios na envolvente próxima de acessos existentes, permitindo assim evitar ao 

máximo a afetação de condicionantes ambientais e respetivos impactes decorrentes destas ações 

complementares ao projeto, como é o caso dos acessos à obra. 

No entanto, existem situações em que não é possível projetar os apoios nessas condições ideais, 

sendo assim necessário a melhoria de acessos existentes ou mesmo a abertura de novos acessos. 

Deste modo, no presente relatório é feita uma sumula das considerações tomadas na definição do 

Plano de Acessos, identificando as condicionantes afetadas, principais impactes identificados e 

medidas de minimização propostas. 
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Este relatório é apoiado nas peças desenhadas que se apresentam nos Anexos 2 e 3 onde são 

identificados: 

 Novos Acessos – ccoorr  vveerrmmeellhhaa 

 Acessos existentes a melhorar – ccoorr  aammaarreellaa 

 Acessos existentes que não serão intervencionados – ccoorr  vveerrddee 

2 – CONDICIONANTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À LOCALIZAÇÃO DOS 

ACESSOS 

Na definição dos acessos aos locais de implantação dos apoios da linha, para a sua construção, tem-

se sempre como sequência preferencial: primeiro o uso de caminhos existentes com as adequadas 

condições (dimensões com largura máxima de 4 metros que permitam a passagem da grua para 

montagem dos apoios), seguido do uso de caminhos existentes em que apenas sejam necessárias 

pequenas melhorias e por fim, na impossibilidade das situações anteriores, a abertura de novos 

acessos. 

Tanto na abertura de novos acessos como na beneficiação de caminhos existentes é considerada a 

presença de condicionantes no território, enunciadas na análise do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA), e igualmente apresentadas no Desenho 1 (1:25000) do Anexo 2, nomeadamente: 

1 - Reserva Ecológica Nacional; 

2 - Reserva Agrícola Nacional; 

3 - Domínio Hídrico - Atravessamento de linhas de água; 

4 - Sítio de Importância Comunitária PTCON0044 Nisa/Lage da Prata e Habitats Naturais 

classificados associados; 

5 - Património Cultural; 

6 - Zonas de povoamentos de sobreiros (Quercus suber), azinheiras (Quercus rotundifolia) e 

olivais, como definidas pelos elementos do Plano Diretor Municipal de Nisa 

Assim, o planeamento dos acessos a melhorar e a construir foi, sempre que possível, desenvolvido 

no sentido de evitar as condicionantes supramencionadas. 

  



 

 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

VOLUME 8 – PLANO DE ACESSOS 

 
 

LINHA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE NISA – FALAGUEIRA, A 150KV 3 
IP.DEP.01.01  

Na abertura/melhoria de acessos existem ainda algumas medidas de minimização cuja aplicabilidade 

permitirá evitar/reduzir os impactes identificados. Estas medidas são referidas no Capítulo 8 do 

Volume 2 do EIA e expõem-se de seguida. 

 Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, a abertura de acessos ou a circulação de 

viaturas sobre manchas de solos inseridos na RAN ou outros solos com ocupação agrícola, 

bem como qualquer outra ação que possa reduzir a capacidade produtiva desses solos. 

 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. (Medida 17 do 

Guia, REN/APAI) 

 Na planificação dos acessos em obra, caso não seja possível utilizar acessos já existentes, a 

abertura de novos caminhos deverá fazer-se sempre que possível pelos limites das parcelas e 

propriedades, por forma a evitar-se a fragmentação dos usos, nomeadamente quando se trate 

de propriedades agrícolas. 

 Na abertura de novos acessos deverá:  

- Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras; 

- Evitar-se a destruição de vegetação ripícola; 

- Reduzir-se ao mínimo indispensável a afetação de culturas e espaços agrícolas; 

- Reduzir-se ao mínimo indispensável a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e 

Reserva Ecológica Nacional; 

- Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico. 

 Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos 

a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser 

encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os 

interessados, garantindo o acesso às propriedades. (Medida 18 do Guia, REN/APAI) 

 Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria 

fora destes. (Medida 20 do Guia, REN/APAI) 

 Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, 

passagens hidráulicas de secção adequada. (adaptado da Medida 52 do Guia, REN/APA) 

 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se 

à criação, de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação 

do solo. (Medida 20 do Guia, REN/APAI). 
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Note-se que o planeamento prévio dos acessos contribui desde logo para a minimização dos 

impactes decorrentes da abertura/melhoria de acessos para aceder aos locais de obra. Assim, no 

planeamento agora desenvolvido, e compilado no presente documento, são desde logo consideradas 

grande parte das medidas de minimização referidas, ainda que se mantenha a sua referência para 

consideração em obra.  

3 – DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES A REALIZAR 

Atendendo às ações envolvidas no projeto da Linha Central Fotovoltaica de Nisa – Falagueira, as 

intervenções a realizar ao nível das acessibilidades têm a ver com a necessidade de garantir o 

acesso da grua e elementos estruturais da linha aos locais de implantação dos apoios. 

Assim para cada um dos apoios que compõem a linha em estudo foram estudadas as melhores 

soluções que permitam o acesso aos locais de implantação, desde logo partindo do princípio de 

preferencialmente serem utilizados acessos existentes e evitadas ao máximo a afetação das 

condicionantes mencionadas no Capítulo 2. 

Uma vez que nem sempre os apoios estão localizados em locais com acesso já existente é 

necessário, em diversos casos proceder à melhoria dos acessos existentes ou mesmo à abertura de 

novos acessos. 

Dependendo das condições do terreno, as intervenções a realizar serão distintas, podendo ser 

necessário: desmatação, corte e/ou decote de árvores (se inevitável) e regularização do terreno. 

A abertura ou melhoria de acessos será realizada com o recurso a retroescavadora. 

 A largura máxima dos acessos a desenvolver é de 4 m a fim de possibilitar a passagem de grua(s) 

para montagem dos apoios, sem interferir com áreas para além do estritamente necessário. 

4 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

Para uma análise dos impactes ao nível das acessibilidades aos apoios da linha, é desenvolvida uma 

matriz, apresentada no Anexo 1, onde, para cada apoio, se carateriza o acesso a desenvolver, 

identificando o seguinte: 

 Localização (concelho e freguesia); 

 Tipo de acesso e respetiva extensão – acesso existente, a melhorar, novo; 

 Condicionantes afetadas pelos acessos novos e/ou a beneficiar (RAN, REN, Ocorrências 

Patrimoniais, Habitats naturais, Linhas de água intercetadas); 
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 Medidas de Minimização Especificas Aplicáveis; 

 Justificação para afetação de condicionantes; 

 Observações. 

De modo a criar uma situação homogénea de critério considerou-se as extensões de acessos 

necessários até à zona de implantação do apoio, como demonstram os desenhos apresentados nos 

Anexos 2 e 3, ainda que na prática a área em torno do apoio não seja propriamente um acesso mas 

sim uma área de intervenção da própria construção do apoio. Assim, tem-se para o presente projeto a 

adoção de 1,55 km de acessos a melhorar
1
 e 1,2 km de novos acessos. 

De entre os vários acessos incluídos no presente plano para o desenvolvimento da obra, considera-

se que o recurso exclusivo a acessos existentes, sem quaisquer alargamentos ou nova construção 

não representam quaisquer impactes.  

Os acessos a melhorar correspondem a situações de vias existentes, para as quais serão 

necessárias pequenas intervenções para possibilitar a passagem da maquinaria para acesso à obra. 

Dependendo das condições do terreno, as intervenções a realizar serão distintas, podendo ser 

necessário: desmatação, corte e/ou decote de árvores (se inevitável) e regularização do terreno. 

As melhorias de acessos representam menores impactes do que a abertura de novos acessos pelo 

que se consideram genericamente de reduzida magnitude. 

Por fim, os novos acessos a desenvolver são aqueles que, inevitavelmente representarão maiores 

impactes pela alteração do solo existente. Assim, e para identificação da magnitude do impacte 

considera-se o seguinte: 

 Reduzida Magnitude: ≥ 20 m extensão e <50 m extensão 

 Moderada: ≥ 50 m extensão e <100 m extensão 

 Elevada: ≥ 100 m extensão 

Os novos acessos com extensão inferior a 20 m sobrepõem-se às áreas abrangidas pela própria 

intervenção de obra do apoio (uma vez que a extensão do acesso considerada é medida até ao ponto 

central do apoio), deste modo, considera-se que o impacte nesta área é decorrente da obra do apoio 

propriamente dita e não do acesso pelo que se considera que não existe impacte adicional. 

                                                      
1
 O valor reporta-se à extensão de acessos a melhorar no contexto da área de estudo, um corredor de 1000 m centrado no eixo 
da Linha. É previsível a intervenção adicional numa extensão de 1,6 km no acesso ao apoio 8, entre a EN359 e o início da 
área de estudo. 
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O quadro seguinte faz uma síntese dos novos acessos a desenvolver e respetiva extensão e 

correspondente magnitude do impacte. No Anexo 1 é apresentado o quadro completo com 

identificação das condicionantes interferidas por apoio. 

Quadro 1 – Extensão dos novos acessos a considerar 

Extensão do 
novo acesso (m) 

Numeração dos apoios N.º de apoios Notas 

0 a 20 1, 3, 16, 18 4 
Sem impacte para além da área 

necessária para montagem do apoio 

≥20 e <50 5, 11, 14, 19 4 Reduzida magnitude 

≥50 e <100 2, 4, 7, 12, 13, 15, 17 7 Moderada Magnitude 

≥100 6, 8, 9, 10 4 Elevada Magnitude 

 

O acesso ao apoio 6 é o mais extenso e desenvolve-se em 155 m. 

A significância dos impactes pela abertura / beneficiação de acessos à obra prende-se com a 

interferência com condicionantes em presença anteriormente enunciadas (Capítulo 2), ou seja, com o 

valor do recurso afetado. Assim, serão identificadas seguidamente as principais situações de 

interferência com condicionantes e para cada situação será justificada a sua afetação. 

Quando não interferem com nenhuma condicionante consideram-se os impactes dos novos acessos 

ou acessos a beneficiar como não significativos. 

Seguidamente é feita a análise caso a caso, para cada condicionante e respetiva interferência pelos 

acessos aos apoios da linha. 

A análise extensa de todas as condicionantes afetadas pelos acessos é apresentada no Anexo 1, 

podendo identificar-se essas afetações pela análise das peças desenhadas apresentadas no 

Anexo 2. 
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 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

No quadro seguinte expõem-se as extensões da REN atravessadas pelos novos acessos e acessos a 

beneficiar. 

Quadro 2 –  Afetação de áreas da REN pelos acessos à obra 

A
c
e
s
s
o

 Apoios com acessos previstos em área 
REN Extensão 

total em 
REN (m) 

Numeração dos Apoios face à Extensão do Acesso em 
REN 

Numeração dos Apoios Total 
< 20 

metros 
≥20 e <50 

metros 
≥50 e <100 

metros 
≥100 metros 

N
o

v
o

 

4, 5, 6 3 259,9 - 5 4 6 

A
 b

e
n

e
fi

c
ia

r 

- - - - - - - 

 

Como se pode constatar pelo quadro, os impactes de maior magnitude e significância far-se-ão sentir 

no acesso ao apoio 6 por este implicar uma extensão mais significativa de acesso novo. Os acessos 

a beneficiar não interferem com REN. 

 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A construção de novos acesos e a beneficiação de acessos existentes não interfere com áreas afetas 

à Reserva Agrícola Nacional. 

 

 Domínio Hídrico 

A construção de novos acessos e a beneficiação de acessos existentes não implica o 

atravessamento de linhas de água. 

 

 Sítio de Importância Comunitária PTCON0044 Nisa/Lage da Prata e Habitats Naturais 

No interior do SIC PTCON0044 Nisa/Laje da Prata, estão previstos 8 acessos novos, numa extensão 

total de 394,1 m, dos quais 92,5 m dizem respeito desenvolvimento em manchas de habitats naturais 

(habitat 6310 Montado de Quercus spp. de folha perene). 
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 P11 – o acesso a construir desenvolve-se no interior de uma mancha de montado de sobro, 

não interferindo com elementos arbóreos; 

 P12 - o acesso a construir desenvolve-se no interior de uma mancha de montado de sobro, não 

interferindo com elementos arbóreos; 

 P14 - o acesso a construir desenvolve-se no interior de uma mancha de montado de sobro, não 

interferindo com elementos arbóreos; 

Desta forma, e relativamente a este fator, os impactes são de magnitude reduzida a moderada, mas 

pouco significativos. 

 

   

 

 

 Património Cultural 

A construção de novos acessos e a beneficiação  de acessos existentes) não implica a interferência 

com elementos patrimoniais identificados no âmbito do EIA. É importante referir que um dos acessos 

existentes a melhorar se desenvolve na proximidade do Sítio n.º 1 Tapada do Pequito 

Face a esta proximidade, nestas situações é especialmente importante o Acompanhamento 

Arqueológico da abertura dos acessos, de modo a evitar impactes sobre as ocorrências identificadas, 

adotando as medidas expostas no EIA e que se transcrevem: 

Durante a execução da obra deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico de todas as 

atividades que impliquem remoção ou movimentação de terras, incluindo a desmatação, abertura 

de acessos ou melhoramento de caminhos existentes e preparação das áreas de estaleiro. Este 

acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, no caso das 

ações inerentes à realização do projeto não serem sequenciais mas sim simultâneas. 

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções arqueológicas 

sistemáticas, no solo livre de vegetação, nas situações de visibilidade nula ou baixa (em 

conformidade com a visibilidade do solo (Desenho 3 – Património Cultural). 

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta geral de sítios 

situados na proximidade direta do projeto. 

- A área de proteção deve ser definida pelo arqueólogo em obra. 

- A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão 

ser regularmente repostas. 
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Deste modo, considera-se que com o devido Acompanhamento Arqueológico será possível evitar 

impactes sobre as ocorrências patrimoniais. 

 

 Povoamentos de sobreiros e azinheiras e olivais 

A importância económica e cultural do olival é a justificação principal para o condicionamento do 

corte, sendo este regulado pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio, sendo que no contexto da 

área de estudo, estes povoamentos surgem na parte central, na envolvente próxima do núcleo 

urbano de Monte Claro.  

Os montados detêm grande importância socioeconómica e ambiental pela sua adaptação às 

condições edafo-climáticas do sul de Portugal. São partes fundamentais deste sistema o sobreiro e a 

azinheira, com a importância da produção de cortiça e a produção animal, bem no que concerne à 

conservação da natureza, à conservação do solo, à contribuição para a regularização do ciclo 

hidrológico e qualidade da água. No contexto da área de estudo, este tipo de povoamento apresenta 

uma distribuição razoavelmente uniforme. De acordo com o Art.º 3º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de maio (que estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira, alterado e aditado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de julho) que estabelece as regras de corte ou arranque de sobreiros 

e azinheiras, verifica-se a necessidade da autorização do ICNF para a realização dessas ações, quer 

em povoamento, quer em exemplares isolados. O Art.º 4 indica que, nos casos em que os 

povoamentos com estas espécies tenham sofrido conversões por incêndio, cortes e conversões não 

autorizadas ou por mortalidade anormal ou depreciação do arvoredo não é possível qualquer 

alteração ao uso do solo e composição dos espaços florestais por um período de 25 anos, sendo que 

este prazo também é aplicável no âmbito do Art.º 5º para conversões não autorizadas. 

No quadro seguinte expõem-se as extensões de povoamentos de sobreiros e azinheiras e olivais 

(condicionantes do PDM de Nisa) atravessadas pelos novos acessos e acessos a beneficiar. 
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Quadro 3 –  Afetação de áreas de povoamentos de sobreiros, azinheiras e olivais pelos acessos à obra 

A
c
e
s
s
o

 

Apoios com acessos previstos em 
manchas de povoamentos de sobreiros 

e azinheiras e olivais (PDM) 

Extensão total 
manchas de 

povoamentos 
de sobreiros e 
azinheiras e 
olivais (PDM) 

(m) 

Numeração dos Apoios face à Extensão do Acesso em 
manchas de povoamentos de sobreiros e azinheiras e 

olivais (PDM) 

Numeração dos Apoios Total 
< 20 

metros 
≥20 e <50 

metros 
≥50 e <100 

metros 
≥100 metros 

N
o

v
o

 

4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 
17; 18 

12 867,6 8 5; 7; 11; 14 4; 12; 15; 17 6; 8; 9 

A
 b

e
n

e
fi

c
ia

r 

8 1 763,9 - - - 8 

 

Da sobreposição dos acessos à Cartografia de Condicionantes resulta que 867,6 m de novos 

acessos se implantarão em áreas de manchas de povoamentos de sobreiro e azinheira e olivais, de 

acordo com a sua definição pelo Plano Diretor Municipal de Nisa.  

 

5 – CONCLUSÕES 

No quadro seguinte sintetiza-se os acessos necessários desenvolver para cada apoio, tendo em 

consideração que alguns dos acessos serão partilhados entre apoios e que poderá apenas ser 

necessário um “troço” de acesso novo a partir de um existente para aceder ao local de implantação 

do(s) apoio(s). 

Quadro 4 – Síntese do plano de acessos 

Tipo de acesso Identificação dos acessos 

Acessos existentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Acessos existentes / 
acessos a melhorar 

8, 9, 10 

Acessos novos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 

 

Alguns dos novos acessos, ou acessos a beneficiar irão inevitavelmente interferir com algumas 

condicionantes, apesar da tentativa de, no seu projeto, evitar ao máximo a sua afetação. Grande 

parte das situações de afetação, em especial das áreas da REN, do SIC PTCON0044 – Nisa/Laje da 

Prata e das manchas de povoamentos de sobreiros e azinheiras e olivais devem-se ao facto de os 

próprios apoios estarem inseridos nessas áreas. 
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Em todo o caso, procurou-se privilegiar o uso de acessos existentes de modo a minorar ao máximo 

estas afetações. 

Assim, considerando a largura dos novos acessos de 4 metros são afetadas 0,10 hectares de áreas 

da Reserva Agrícola Nacional, não sendo afetadas manchas de solos integradas na Reserva Agrícola 

Nacional. Da mesma forma, os novos acessos implicarão a afetação de 0,16 hectares no Sítio de 

Importância Comunitária PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata, sendo interferidos 0,03 hectares de 

habitats naturais, sendo que não se prevê a interferência com elementos arbóreos neste caso. 

Os impactes identificados correspondem a situações pontuais e minimizáveis pelo que resultam em 

impactes não significativos. 

Atente-se, contudo a que, em fase prévia à obra, a abertura dos novos acessos é acordada com os 

respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia. Os 

acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais-valia para as acessibilidades locais 

e tenham o acordo dos proprietários, serão eliminados, repondo-se a situação anterior à sua 

implantação. 

Caso seja necessária alguma revisão dos acessos agora propostos, estes devem ser criteriosamente 

planeados e considerando as medidas de minimização aqui enunciadas no sentido evitar impactes 

adicionais. 

Em suma, considera-se que do trabalho desenvolvido não se preveem impactes especialmente 

significativos decorrentes da abertura e/ou melhoria de acessos. 
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ANEXO 1 - TABELA DE ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES POR APOIO 
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N.º 
Apoio 

Freguesia 

Tipo de Acesso Novos Elementos Patrimoniais (EP) 

Rede Natura 2000 
/Habitats Naturais 

Povoamentos 
de sobreiros 
e azinheiras e 

olivais 

N.º de Linhas 
de Água 

intercetadas 

Justificação para Afetação de Condicionantes 
pelos Acessos 

Observações 

Existente 
(Indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Extensão 
em RAN 

(m) 

Área em 
RAN (m

2
) 

Extensão 
em REN 

(m) 

Área em 
REN (m

2
) 

Ocorrência 
Patrimonial 

Distância ao 
Acesso (m) 

P1 

São Matias 

X 0 22,9 0 0 0 0 - - - 
 

- Não são afetadas condicionantes 
Acesso existente é 
comum ao apoio 2 

P2 X 0 91,8 0 0 0 0 - - - 
 

- Não são afetadas condicionantes 
Acesso existente é 
comum ao apoio 1 

P3 X 0 0 0 0 0 0 - - - 
 

- Não são afetadas condicionantes 
O acesso existente é 

comum aos apoios 4, 5, 6 
e 7 

P4 X 0 95,7 0 0 43,4 173,6 - - - 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
95,7 m  

- 

Apesar do apoio não se localizar em REN, o acesso 
entre o caminho existente e a zona de implantação 
do apoio implica o atravessamento de uma mancha 

de REN. O apoio localiza-se numa mancha de 
povoamento de sobreiro e azinheira, não sendo 

afetados exemplares arbóreos para a construção do 
acesso 

O acesso existente é 
comum aos apoios 3 5, 6 

e 7 

P5 X 0 43,4 0 0 43,4 173,6 - - - 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
43,4 m  

- 

O apoio está em área REN pelo que é inevitável a 
interferência do acesso. O apoio localiza-se numa 
mancha de povoamento de sobreiro e azinheira, 
não sendo afetados exemplares arbóreos para a 

construção do acesso 

O acesso existente é 
comum aos apoios 3 4, 6 

e 7 

P6 X 0 155,5 0 0 155,5 622 - - - 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
155,5 m  

- 

O apoio está em área REN pelo que é inevitável a 
interferência do acesso. O apoio localiza-se numa 
mancha de povoamento de sobreiro e azinheira, 
não sendo afetados exemplares arbóreos para a 

construção do acesso 

O acesso existente é 
comum aos apoios 3 4, 5 

e 7 

P7 X 0 47,4 0 0 0 0 - - - 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
47,4 m  

- 
O apoio localiza-se numa mancha de povoamento 

de sobreiro e azinheira, não sendo afetados 
exemplares arbóreos para a construção do acesso 

O acesso existente é 
comum aos apoios 3 4, 5 

e 6 

P8 - 921* 107,4 0 0 0 0 1 5 - 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
919,4 m 

0 

O apoio localiza-se numa mancha de povoamento 
de sobreiro e azinheira, não sendo afetados 

exemplares arbóreos para a construção do acesso. 
Este acesso corresponde a um acesso existente 

O acesso tem origem na 
EN359 

P9 - 631,7 103,7 0 0 0 0 - 0 - - 0 
Não são afetadas condicionantes. Este acesso 

corresponde a um acesso existente 
Acesso existente é 
comum ao apoio 10 

P10 - 631,7 135,1 0 0 0 0 - 0 - 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
124,6 m 

0 

O apoio localiza-se numa mancha de povoamento 
de oliveiras, pelo que o acesso entre o caminho 

existente e o apoio implica o atravessamento desta 
mancha. O acesso a beneficiar corresponde a um 

acesso existente 

Acesso existente é 
comum ao apoio 9 

P11 X 0 28,2 0 0 0 0 - - 28,2/28,2 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
28,2 m 

- 

O apoio 11 localiza-se no interior do SIC 
PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata. O novo acesso a 

construir para implantação do apoio 11 situa-se 
numa mancha de habitat 6310, não sendo afetados 

elementos arbóreos 

O acesso tem origem na 
EN359 

P12 X 0 80,0 0 0 0 0 - - 80/54,7 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
80,0 m 

0 

O apoio 12 localiza-se no interior do SIC 
PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata. O novo acesso a 

construir para implantação do apoio 12 situa-se 
parcialmente numa mancha de habitat 6310, não 

sendo afetados elementos arbóreos 

O acesso tem origem na 
EN359 

P13 X 0 78,9 0 0 0 0 - - 78,9/0,0  0 

O apoio 13 localiza-se no interior do SIC 
PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata. O novo acesso a 
construir para implantação do apoio 13 não interfere 

com habitats naturais nem com manchas de 
povoamentos de sobreiro e azinheira e oliveira 

O acesso existente é 
comum aos apoios 14 e 

15 

P14 
União das 

Freguesias de 
Ares e Amieira do 

Tejo 

X 0 44,0 0 0 0 0 - - 44,0/20,2 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
44,0 m 

0 

O apoio 14 localiza-se no interior do SIC 
PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata. O novo acesso a 

construir para implantação do apoio 14 interfere 
com uma mancha de habitat 6310, não sendo 

afetados exemplares arbóreos 

O acesso existente é 
comum aos apoios 13 e 

15 

P15 X 0 60,8 0 0 0 0 - - 60,8/0,0 
Desenvolve-se 

numa 
extensão de 

0 

O apoio 15 localiza-se no interior do SIC 
PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata. O novo acesso a 
construir para implantação do apoio 15 não interfere 
com manchas de habitat 6310, mas encontra-se no 

O acesso existente é 
comum aos apoios 13 e 

14 
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N.º 
Apoio 

Freguesia 

Tipo de Acesso Novos Elementos Patrimoniais (EP) 

Rede Natura 2000 
/Habitats Naturais 

Povoamentos 
de sobreiros 
e azinheiras e 

olivais 

N.º de Linhas 
de Água 

intercetadas 

Justificação para Afetação de Condicionantes 
pelos Acessos 

Observações 

Existente 
(Indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Extensão 
em RAN 

(m) 

Área em 
RAN (m

2
) 

Extensão 
em REN 

(m) 

Área em 
REN (m

2
) 

Ocorrência 
Patrimonial 

Distância ao 
Acesso (m) 

60,8 m interior de uma mancha de povoamento de 
sobreiros definida pelo PDM de Nisa 

P16 X 0 0 0 0 0 0 - - 0,0/0,0 - 0 
O apoio 16 localiza-se no interior do SIC 

PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata. Não há lugar à 
construção de novo acesso 

O acesso existente é 
comum aos apoios 17 e 

18 

P17 X 0 63,6 0 0 0 0 - - 63,6/0,0 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
63,6 m 

0 

O apoio 17 localiza-se no interior do SIC 
PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata. O novo acesso a 
construir para implantação do apoio 17 não interfere 
com manchas de habitat 6310, mas encontra-se no 

interior de uma mancha de povoamento de 
sobreiros definida pelo PDM de Nisa 

O acesso existente é 
comum aos apoios 16 e 

18 

P18 X 0 0 0 0 0 0 - - 16,9/0,0 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
16,9 m 

0 

O apoio 18 localiza-se no interior do SIC 
PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata. O novo acesso a 
construir para implantação do apoio 18 não interfere 
com manchas de habitat 6310, mas encontra-se no 

interior de uma mancha de povoamento de 
sobreiros definida pelo PDM de Nisa 

O acesso existente é 
comum aos apoios 16 e 

17 

P19 São Matias - 0 24,7 0 0 0 0 - - 24,7/0,0 

Desenvolve-se 
numa 

extensão de 
16,9 m 

0 

O apoio 19 localiza-se no interior do SIC 
PTCON0044 – Nisa/Laje da Prata, junto à 

subestação da Falagueira. O novo acesso a 
construir para implantação do apoio 19 não interfere 
com manchas de habitat 6310, mas encontra-se no 

interior de uma mancha de povoamento de 
sobreiros definida pelo PDM de Nisa 

O acesso tem origem na 
EN359 
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ANEXO 2 – REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA
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ANEXO 3 – ACESSOS SOBRE ORTOFOTOMAPA  
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