
MINISTÉRIO DO AMBffiNTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOL VIMENT,O REGIONAL

Gabinete do Ministro

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENT AL

PROJECTO "SUBEST AÇÃO DE PENELA A 220/60 KV"

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de

Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto "Subestação de Penela a

220/60 kV", que decorreu em fase de Estudo Prévio, emito Declaração de

Impacte Ambiental (DIA) favorável à Alternativa C do referido projecto e

respectiva área para abertura da linha Zêzere/Pereiros 3 para a

Subestação, condicionada ao cumprimento integral das condicionantes ao

projecto de execução, medidas de minimização e monitorizações e à

apresentação de determinados elementos no REGAPE, tudo discriminado no-anexo 

à presente DIA.

2.

A presente DIA fica ainda condicionada ao cumprimento integral da legislação

aplicável à Reserva Agrícola Nacional.

3. A apreciação da conformidade do respectivo projecto de execução com esta

DIA deve ser efectuada pela Autoridade de AIA, previamente à emissão, pela

entidade competente, da autorização do referido projecto de execução.

4. Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de

Abri,!.

4 de Maio de 2005

o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do

Desenvolvimento Re9Jonal

~ ~ "t--.;) ~ ~~-..9 """'- ~ li'\.
(Francisco Nunes Correia)
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ANEXO À DIA DO PROJECTO

"SUBESTAÇÃO DE PENELA A 220/60 KV"

CONDICIONANIES AO PROJECTO DE EXECUCÃO

1. A localização dos apoios das derivações da Linha Zêzere-Pereiros 3 deverá:

.evitar solos classificados como Reserva Agrícola Nacional;

.localizar-se, com o maior afastamento possível, das linhas de água;

.localizar-se, se possível, nas estremas das propriedades, pelo menos as agricultadas.

2. O Projecto de Execução deverá optimizar os acessos aos apoios das derivações da LiAha Zêzere-
Pereiros 3, de forma a torná-los o mais curtos e directos possível, a partir de caminhos existentes.
Na medida do possível, estes deverão acompanhar os limites das parcelas e reduzir a afectação de

solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional.

ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE

3. 

Projecto de Drenagem, devendo ser equacionada a pendente da plataforma, de forma a facilitar a
drenagem, devendo as águas ser recolhidas para uma caleira periférica e adequadamente
encaminhadas para a linha de água mais próxima, e não descarregadas aleatoriamente no terreno.

4. Projecto de Integração e Recuperação Paisagística.

5. 

projecto do depósito de retenção de óleos usados. Na localização deste dever-se-á ter em

consideração as seguintes orientações:
.preservação de uma distância mínima de 10m de linhas de água;

.instalação em terrenos estáveis e planos;

.instalação em local de fácil acesso para trasfega de óleos;

.impermeabilização da zona de instalação do depósito.

6. Projecto das derivações, a efectuar por Norte e por Sul, da Linha Zêzere-Pereiros 3, justificando a

localização dos apoios.

7. Cronograma com a calendarização da Obra.

8. 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve prever o acompanhamento da obra

por um técnico com formação na área do ambiente.

9. Plano Integrado de Gestão de Resíduos.

10. Programa de Monitorização de Vertebrados Voadores (Avifauna e quirópteros), que deverá ter
uma duração mínima de dois anos, podendo ser prolongado em função dos resultados obtidos.
Identificar as medidas de mitigação a adaptar, na sequência de eventuais resultados negativos da

monitorização.

11. Plano de Recuperação Ambiental, que deverá identificar e quantificar o número de espécies da

flora autóctone a afectar, apresentado medidas concretas para a sua reposição.
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12. Estudo que avalie os impactes, em termos de ambiente sonoro, na fase de construção e de
exploração, em todos os receptores sensíveis, para o período diurno e nocturno.

13. Levantamento das captações de água para abastecimento das populações, na área envolvente
ao projecto de implantação da Subestação.

14. Efectuar uma abordagem conjunta, a nível paisagístico, de modo a avaliar os impactes
cumulativos da Subestação e das linhas que a esta se irão ligar, com vista à implementação de

medidas de minimização.

15. Compatibilizar o projecto da Subestação com o projecto do IC3 -Condeixa/Tomar, sublanço
Condeixa/Avelar, em fase de Estudo Prévio.

16. Identificar o local de instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material e o local de deposiçãotemporária e definitiva de terras sobrantes. .

FASE PRÉVIA À CONSTRUCÃO

17. Efectuar, sempre que possível, o transplante de espécies arbóreas da zona de desmatação, para
locais apropriados.

18. Consultar a bibliografia referida no parecer do INETI (em anexo ao parecer da CA), com vista a
identificar outros potenciais impactes a nível geológico, e a propor medidas de mitigação.

FASE DE CONSTRUÇÃO

ACESSOS

19. A abertura de novos acessos deve ser efectuada, de modo a evitar ou minimizar movimentações
de terras, a reduzir ao mínimo a sua largura e a dimensão dos taludes, a evitar o corte de vegetação
e a interferência com linhas de água. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem
ser desactivados, procedendo-se à reposição da situação anterior.

20. Nos caminhos, a beneficiar ou a construir, que atravessem linhas de água, devem ser
implementadas passagelJs hidráulicas, de secção adequada. Estes atravessamentos devem ser
condicionados ao licenciamento das entidades competentes.

21. A beneficiação/rectificação dos acessos deverá ser efectuada de modo a reduzir movimentações
de terras, não devendo afectar áreas que tenham arvoredo.

22. A via de acesso à Subestação (a construir) não deve ser sobredimensionada, evitando a
destruição adicional da vegetação natural.

ESTALEIROS. ÁREAS DE VAZADOURO E/OU EMPRÉSTIMO

23. Na medida do possível, o(s) estaleiro(s) e área(s) de vazadouro deverão estabelecer-se dentro da
área a ocupar pela plataforma da Subestação, de modo a evitar a ocupação de outros solos e a
abertura de outros acessos. Caso tal não seja possível, o(s) estaleiro(s) e a(s) área(s) de vazadouro

deverão:
.localizar-se a mais de 50 m de linhas de água;
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.localizar-se fora de áreas urbanas;

.evitar a ocupação de terrenos classificados como pertencentes à Reserva Agrícola Nacional, à

Reserva Ecológica Nacional e de terrenos agrícolas;

.evitar a proximidade de equipamentos públicos;

.evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico.

24. Está proibida a localização do(s) estaleiro(s) e da(s) área(s) de vazadouro em olivais e no sítio da

Rede Natura 2000.

25. A plataforma de implantação do estaleiro deverá ter uma rede de drenagem periférica constituída
por valas de drenagem, devendo a descarga será feita para a linha de água mais próxima.

26. As terras sobrantes não deverão ser armazenadas, ainda que temporariamente, em zonas de
inclinação superior a 7 %, nem em zonas de cheia ou zonas inundáveis.

27. Para minimizar as terras excedentes a depositar em vazadouro licenciado, estas deverão ser, na
medida do possível, utilizadas na realização de aterros.

28. 

As mudanças de óleos deverão ser efectuadas em oficinas externas.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

29, As escavações deverão ser realizadas, sempre que possível, por meios mecânicos, utilizando-se
explosivos apenas nas fundações em rocha e nos locais onde os métodos de escavação se
revelarem ineficazes.

30. Os trabalhos que envolvam movimentação de terras deverão ser efectuados fora da época de
chuvas.

SOLOS

31. A camada superficial de solo a remover deverá ser armazenada de forma a permitir a sua
posterior reutilização nos taludes de modelação da plataforma, diminuindo o impacte directó
ocorrido sobre os solos.

RECURSOS HíDRICOS

32. Deverá minimizar-se a afectação das linhas de água e respectivas margens adjacentes.

33. O restabelecimento das linhas de água, principalmente durante a época das chuvas, deverá ser
realizado, de modo a evitar a deposição de material nos seus leitos.

34. Nos trabalhos a efectuar com maquinaria deve evitar-se derramamentos de óleos, combustíveis
ou outros poluentes.

35. Realizar uma adequada drenagem dos taludes a fim de se evitarem fenómenos de erosão,
ravinamento e deslizamento dos mesmos.
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QUALIDADE DA ÁGUA

36, Envio das águas residuais provenientes das instalações sanitárias para a rede local de águas
residuais. Na impossibilidade' de ligação a essa rede, deverá ser construída uma fossa séptica
prÇ>vida de um poço absorvente, com recolha regular das lamas resultantes.

37. Deverá ser projectado um sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a que estas sejam
conduzidas para drenos transversais e sumidouros.

38. Deverá ser projectado um sistema de recolha de óleos provenientes dos transformadores com
capacidade de retenção da totalidade do óleo utilizado nos mesmos, permitindo a drenagem das
águas pluviais para a rede de drenagem de águ~s exterior, sem o seu perigo de contaminação.

39. Efectuar uma campanha de monitorização do ribeiro de Camporez antes da fase de construção e
durante a fase de construção, de modo a que, se necessário, sejam adoptadas medidas de

minimização adequadas.

QUALIDADE DO AR

40. Deverá garantir-se uma adequada manutenção dos veículos e equipamentos-utilizados, de forma
a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos.

41. No caso de transporte de materiais pulverulentos, este deverá ser sempre efectuado com
cobertura de carga.

RESlouos

42. Elaborar e implementar um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, onde seja definida uma
metodologia para a gestão dos resíduos produzidos, o qual deve contemplar a recolha selectiva,
armazenamento temporário e expedição dos mesmos para o destinatário autorizado.

43. Implementação no estaleiro de um local para o armazenamento adequado dos diversos tipos de
resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior valorização/eliminação em
instalações licenciadas/autorizadas.

44. Os resíduos contendo tintas e vernizes deverão ser recolhidos separadamente. de forma a não
entrarem na corrente dos resíduos urbanos. e ter um destino final adequado.

45. Os resíduos equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) deverão ser separados da corrente
normal e ter destino final adequado, consoante a sua natureza. Envio das fracções passíveis de
serem recicladas, como é o caso das cofragens, elementos em ferro, entre outros, para as indústrias
recicladoras licenciadas para o efeito.

46. Depositar os resíduos produzidos no estaleiro equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU) em
contentares especificamente destinados para o efeito (1100 I de capacidade) e assegurada a
recolha por parte dá Câmara Municipal da área onde se inserem os estaleiros. Parte dos resíduos
produzidos poderá ser reciclável, pelo que deverá ser assegurada, sempre que possível, a
separação segundo as diferentes fracções.

47. Os resíduos de embalagem e fracções passíveis de serem recicladas deverão ser segregadas da
restante corrente de resíduos da obra e o seu destino final assegurado de acordo com o seu
potencial de reciclagem e grau de contaminação.

A.
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48. No caso de ocorrer contaminação de RIB, de resíduos de construção ou de outros com resíduos
perigosos, estes deverão ter o mesmo destino que o material contaminante.

49. Proceder à separação dos resíduos de sucata pela upologia dos metais (ferrosos e não ferrosos)
e envio para reciclagem.

50. As operações de desmatação deverão ser correctamente realizadas de modo a evitar a
permanência de resíduos no solo e possibilitar a sua valorização e comercialização, sempre que
possível e economicamente viável.

51. As lamas provenientes das fossas sépticas do estaleiro deverão ter um destino final adequado
(ETAR ou aterro). .

52. Selecção de empresas de tratamento dos resíduos nas listagens das unidades licenciadas pelo
Instituto dos Resíduos.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

Flora e Vegetação

53. A desmatação deve ser reduzida ao mínimo estritamente necessário à construção da obra.

54. Limitar a movimentação de máquinas, os locais de apoio à obra e a extensão dos aterros e
escavações ao mínimo indispensável para a execução da obra.

55. Criar um sistema de vigilância, com todos os meios necessários à prevenção de eventuais
incêndios, resultantes dos trabalhos de construção.

PATRIMÓNIO

56. Deverá ser realizada a prospecção sistemática após desmatação das áreas a afectar pelo
projecto, das áreas a afectar no decurso da obra, devido à construção e/ou melhoria dos acessos à
obra, à implantação dos estaleiros, dos locais de empréstimo e depósito de inertes, bem como das
áreas de implantação da Linha Zêzere/Pereiros 3.

57. Acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de desmatação, bem como de todos os
restantes trabalhos directamente associados ao projecto que impliquem afectação do subsolo. O
arqueólogo responsável pelo acompanhamento da obra deverá ter uma atenção especial, durante o
revolvimento de terras na orla da zona onde se localizam os Elementos Patrimoniais n.o 4 e 5.

58. Os resultados dos trabalhos efectuados em fase de Projecto de Execução estão sujeitos à
proposta de medidas de carácter geral e específico a implementar numa fase prévia à obra e/ou no
decurso da mesma e recomendação da sua inserção no Caderno de Encargos.

PAISAGEM

59. Reconstituição das áreas desflorestadas ou desmatadas com espécies arbustivas ou arbóreas,
de modo a estas constituírem a orla da mata, contribuindo para a diversidade ecológica nesses
locais.

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES

5



~:"~L-
-, Pntlcileo NUt\e8 C

MINISTÉRIO DO AMBmNTE, DO ORDENAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL e do DesenvolvimentO ~

Gabinete do Ministro

60. 

Proceder à identificação das canalizações locais de águas, gás e esgotos, assim como das linhas

aéreas de média tensão.

SOCIOECONOMIA

61. A programação das obras deve ter em conta outras utilizações do território, nomeadamente a
calendarização das tarefas agrícolas, de forma a minimizar os prejuízos sobre a exploração dos

terrenos envolventes.

62. O calendário das obras deverá ter a divulgação pública conveniente, de forma a permitir as
necessárias medidas aos proprietários de terrenos, autarquias e público em geral.

63. sempre que os acessos ao local do projecto tenham de ser interrompidos o seu restabelecimento
deve ser rápido, minimizando o efeito barreira e o transtorno causado aos utentes dessas vias.

64. 

Todo o perímetro do local do projecto deverá ser devidamente assinalado, quer durante o período

diurno, quer durante o período nocturno.

65. Deverá ser garantido 'espaço para estacipnamento, cargas e descargas, de forma a não ser

prejudicado o trânsito na envolvente.

FASE DE CONCLUSÃO DA CONSTRUCÃO

66. Após a conclusão dos trabalhos de construção deverá proceder-se à limpeza e recuperação das
zonas ocupadas pelo(s) estaleiro(s), bem como de todas as áreas afectadas pela obra.

67. Promover a reposição e limpeza da situação de referência, em locais onde persistam vestígios de

ocupação decorrentes da fase de construção.

68. No final da fase de construção, deverá proceder-se à limpeza das linhas de água de forma a
anular a sua obstrução total ou parcial de modo a que a drenagem se efectue naturalmente.

69. Naturalização dos taludes e bermas da Subestação, assim como dos caminhos de acesso,
através da sua cobertura com terra vegetal e posterior plantação com espécies autóctones, de

forma a evitar a ocorrência de fenómenos de erosão.

FASE DE EXPLORACÃO

70. 

Adequada manutenção dos equipamentos utilizados, de forma a reduzir as emissões de SF6.

71. Em caso de esvaziamento dos compartimentos que contêm SF6, este deverá ser sempre
realizado de forma controlada para um depósito de trasfega apropriado, com vista ao seu posterior

tratamento por empresas licenciadas.

FASE DE DESACIIVACÃO

72. Deverá proceder-se à recuperação paisagística da área ocupada pela plataforma de forma a

restabelecer, na medida do possível. a topografia do local, e as respectivas condições fisiográfi.cas.
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73. 

Adequar e implementar as medidas propostas para a fase de construção e fase de conclusão da
obra.

PROGRAMAS DE MONITORIZACÃO

Os programas de monitorização apresentados deverão ser pormenorizados no REGAPE.

FLORA E VEGET ACÃO

Deverá efectuar-se uma monitorização das comunidades vegetais durante os trabalhos de
construção, e por um período mínimo de três anos após a instalação da Subestação.

.1 a visita -Acompanhamento técnico da equipa projectista antes do início dos trabalhos de

construção.
Objectivos: Esclarecimento de eventuais situações de risco ambiental e conciliação dos
interesses biológicos com as necessidades técnicas de utilização do espaço. No final da visita,
as partes devem chegar a um acordo sobre as zonas alvo de conservação estrita e as zonas
passíveis de serem mobilizadas, no decurso dos trabalhos. Igualmente, devem ser tomadas
notas sobre a situação biológica de referência para posterior comparação.

.2a visita -No decurso dos trabalhos de execução.
Objectivos: Registar adequadamente os principais danos induzidos sobre a flora e a
vegetação natural procurando reconhecer a necessidade de medidas de minimização ou de
compensação de impactes. Devem ser observados os danos específicos sobre habitats e
sobre espécies de interesse como as orquídeas ou a espécie Silene longicilia.

.Outras visitas -Anualmente após o início da fase de exploração, durante um mínimo de três

anos.
Objectivos: Registar eventuais alterações no coberto vegetal, dando particular ênfase à
recuperação de áreas desnudadas resultantes dos trabalhos; recomendar eventuais 'medidas
de minimização e recuperação ambiental; prever futuras alterações consequentes do projecto
e propor medidas de gestão ambiental. Em todas as visitas deve ser observada a estabilidade
das fitocenoses preexistentes e estabelecer o grau de responsabilidade imputável ao projecto.

Após cada uma das visitas, deve ser feito um relatório de progresso, com recomendações, à
excepção da última, em que deve ser entregue um relatório final, em que figurem as principais
conclusões do estudo de monitorização. As recomendações deverão ser encaminhadas para

posterior aplicação.

FAUNA

Apresentar um Programa de Monitorização de Vertebrados Voadores que inclua todas as ligações à
Subestação de Penela, para avaliar as colisões e electrocussões de aves e morcegos com as linhas

de transporte de energia.
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