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LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO FALAGUEI RA – S. LOURENÇO DE MAMPORCÃO A 400 KV  
 PROJECTO EXECUTIVO  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

 

VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

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

Impacte Ambiental (EIA) relativo à ”Linha Falagueira – S. Lourenço de Mamporcão a 400 kV”, em fase 

de Projecto Executivo. 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto da 

linha de muito alta tensão em causa, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa adjudicou à 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda, a elaboração do respectivo EIA, 

efectuado de acordo com as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua execução e no 

respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-lei n.º 197/2005 de 8 

de Novembro (que veio alterar o Decreto-Lei n.º69/2000, de 3 de Maio), e a Portaria n.º 330/01, de 2 

de Abril. O Estudo de Impacte Ambiental é composto por: 

 pelo presente volume do Resumo Não Técnico,  

 Relatório Síntese, 

 Peças Desenhadas,  

 Anexos Técnicos, 

 Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais - Selecção do Corredor e do Local da 

Subestação 

 Plano de Acompanhamento Ambiental. 

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

apoiou-se nos estudos elaborados pela EIP, autor do projecto. Contou ainda com a colaboração de 

especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais prestam 

habitualmente a sua colaboração às nossas empresas. 

 

Lisboa, Setembro de 2006 

 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. 

 

 

 

Otília Baptista Freire (Directora - Técnica) 
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1  -   INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico referente ao Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) da “Linha Falagueira – S. Lourenço de Mamporcão a 400kV”, em fase de Projecto de 

Execução.  

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

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

eléctrica de alta tensão. A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE). 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto de 

Execução da Linha em estudo, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa adjudicou à ARQPAIS, 

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

Impacte Ambiental (EIA).  

O EIA apresentado acompanha o Projecto de Execução da Linha Falagueira – S. Lourenço de 

Mamporcão a 400 kV, da autoria da EIP – Electricidade Industrial Portuguesa, adjudicado a esta 

empresa no âmbito de concurso lançado pela REN, S.A. 

O EIA referente ao Projecto de Execução, tem por objectivo a análise ambiental da implantação 

da Linha, tendo sido efectuado com vista ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de 

Impacte Ambiental e aplicável ao projecto em análise, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de Maio alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

Abril. 

O objectivo deste estudo é, analisar as implicações ambientais de todo o projecto em geral, 

indicando as principais medidas de minimização dos impactes gerados passíveis da sua 

implementação em fase de Construção, de Exploração e de Desactivação. 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo-Não-Técnico,  um 

Relatório Síntese , um volume de Anexos Técnicos, um de Peças Desenhadas, um Estudo das 

Grandes Condicionantes Ambientais – Selecção do Corredor e do local da Subestação , e por 

um Plano Geral de Acompanhamento Ambiental. 

Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: Factores 

Físicos (Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Hidrologia e Hidrogeologia), Qualidade do Ambiente 

(Qualidade da Água, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro), Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna), 

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

Componente Social. 

O EIA foi elaborado entre Setembro de 2005 e Maio de 2006.  
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2  -  JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. pretende licenciar e construir uma nova Linha de Muito 

Alta Tensão a 400 kV, ligando a Subestação da Falagueira, em funcionamento, à nova Subestação 

de S. Lourenço de Mamporcão, também a licenciar e construir pela REN, localizada no concelho de 

Estremoz. 

A implementação deste projecto tem por finalidade o reforço da RNT (Rede Nacional de 

Transporte), na região do Norte Alentejano, onde actualmente não existem Linhas de Transporte de 

Energia que permitam um abastecimento adequado às necessidades desta zona interior do país, que 

é actualmente alimentada pela rede eléctrica de Espanha. Por outro lado, esta Linha tem como 

objectivo a criação das condições técnicas para uma futura ligação a Évora e para uma eventual troca 

de energia eléctrica com Espanha. A concretização deste objectivo será conseguida através da 

realização de vários projectos, de entre os quais se salienta a construção da Subestação de S. 

Lourenço de Mamporcão. A necessidade de uma tensão de 400 kV nesta região está relacionada 

com futuros projectos de interesse nacional, entre os quais, a futura alimentação da Rede Ferroviária 

de Alta Velocidade, entre Madrid e Lisboa, que prevê a entrada em Portugal, no concelho de Elvas, 

seguindo em direcção a Borba e Estremoz (Figura 1 ). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  - Principais ligações eléctricas na 

região existentes e previstas (Fonte: 

http://www.ren.pt, 2006) 
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3  -  ANTECEDENTES  

 

A REN, S.A. dá de um modo geral prioridade a questões de ordem ambiental e de ordenamento 

pelo qual, antes de optar pela constituição de novos corredores de linhas da Rede Nacional de Transporte 

(RNT), analisa a viabilidade ambiental das soluções encontradas. Assim, com o objectivo de conhecer a 

área a atravessar pela Linha em estudo e de propor corredores alternativos que minimizassem a 

afectação ambiental começou por se analisar um território relativamente vasto, limitado a norte pela 

Subestação da Falagueira (no concelho de Nisa, onde terá início a futura Linha) e a sul pela localização 

proposta pela REN, SA para a Subestação de “Borba/Estremoz” (actualmente designada Subestação de 

S. Lourenço de Mamporcão), tendo-se considerado um corredor de 5 km que acompanhava a directriz 

definida no mapa da Rede Nacional de Transporte (da REN, SA de 2005 – Figura 1 ). 

Verificou-se, então, que esta área inicialmente estudada (que acompanhava a directriz definida no 

mapa da Rede Nacional de Transportes) planeada de forma a abastecer futuramente a cidade de 

Portalegre e a permitir uma futura ligação a Évora, interferia entre outras com duas condicionantes 

territoriais, ambientalmente muito sensíveis do ponto de vista dos sistemas ecológicos da região: 1) o Sítio 

“Nisa/Lage da Prata” da Rede Natura 2000, no extremo norte da área de estudo e, 2) duas Zonas 

Importantes para as Aves (IBA – Important Bird Areas) – Monforte e Vila Fernando/Veiros –, localizadas 

mais a sul. Esta situação levou à necessidade de aumentar ainda mais a área de estudo, de forma a 

englobar uma extensão mais significativa da região envolvente ao corredor inicialmente proposto, de modo 

a possibilitar uma escolha tão completa e informada quanto possível para o desenvolvimento do estudo. 

 Perante estes factos, e de acordo com o levantamento das áreas classificadas do ponto de vista da 

conservação da natureza na região, foi analisada uma área mais abrangente com duas hipóteses de 

corredores para passagem da linha. A primeira hipótese desenvolvia-se a poente das duas IBA’s referidas 

e atravessando uma área do sítio “Nisa/Lage da Prata” da Rede Natura 2000 mais a poente com uma 

menor extensão, a qual foi designada Corredor Poente e, a segunda hipótese desenvolvia-se a nascente 

destas áreas e denominou-se Corredor Nascente. Foi ainda estabelecida uma possível interligação entre 

ambas, que permitia uma articulação mais favorável do ponto de vista ambiental e da qual resultaram mais 

duas hipóteses de traçado - Corredor Nascente/Poente e Corredor Poente/Nascente. A complexidade do 

território e a extensão da Linha em estudo justificaram a realização de uma análise preliminar que incidiu 

sobre os referidos corredores.  

Após a análise das principais condicionantes territoriais, as quais foram confrontadas com a 

estratégia definida pelo planeamento da REN, SA, foi seleccionado o Corredor Poente como o 

globalmente mais favorável para a passagem da linha, com base numa análise multicritério. Os 

principais argumentos de natureza técnica, económica e ambiental que influenciaram a escolha do 

Corredor Poente decorreram principalmente: da sua menor extensão, da passagem em áreas com 

menor densidade de vinhas, do facto de não atravessar a área de pesquisa para exploração de 

urânio junto a Nisa e por último de se desenvolver a poente das IBA’s. Este corredor apresenta ainda, 
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no futuro, uma maior facilidade de ligação a Évora, devido a um menor atravessamento da área 

cativa de mármores, localizada a sul. 

Refira-se, que a principal desvantagem relacionada com o afastamento da Linha à cidade de 

Portalegre perdeu importância, já que deixou de ser uma prioridade do planeamento da REN, 

podendo ser repensado no futuro, um Nó de distribuição à cidade. A afectação da futura área a 

conceder à empresa “Iberian Resources” para prospecção e pesquisa de minerais metálicos, e que é 

atravessada numa maior extensão por este corredor, foi minimizada no decorrer da elaboração do 

Relatório das Grandes Condicionantes, onde se tiveram em conta as zonas mais importantes e com 

maiores mineralizações. 

Importa referir ainda que no decorrer da análise preliminar das Grandes Condicionantes 

Ambientais e na sequência de uma reunião no Instituto de Conservação da Natureza (ICN), foi 

ponderada a definição de um corredor mais a Ocidente da IBA PT017 de Alter do Chão.  

Contudo, da análise efectuada ao território a atravessar pelo corredor a poente da Alter do 

Chão, sobressaíram duas grandes condicionantes que conduziram ao abandono deste corredor: 1) a 

passagem da LMAT no limite nascente da Coudelaria de Alter do Chão, uma das grandes referências 

turísticas da região sendo visitada por cerca de 30.000 pessoas por ano, que tem levado a cabo um 

programa de expansão e modernização envolvendo um investimento de 20 milhões de euros 

financiados por fundos da União Europeia, através do programa INTERREG, e, 2) o atravessamento 

do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato, com o projecto de execução já concluído, associado à 

futura Barragem do Pisão, empreendimento com o qual se irá assegurar, quer o abastecimento 

público de água aos concelhos integrados no Sistema Multimunicipal do Norte Alentejano, quer o 

regadio de uma área total de cerca de 3500 ha, considerado um projecto de âmbito nacional para a 

bacia do Tejo, envolvendo um investimento global estimado em cerca de 47 milhões de euros. 

De facto, os projectos em curso e as actividades que se desenvolvem na área da Coudelaria 

de Alter, não se conciliam com a passagem de uma Linha de Alta Tensão, destacando-se o processo 

de classificação pelo IPPAR dos edifícios dispersos pela coudelaria como “Conjunto Edificado de 

Interesse Público”, bem como o processo de constituição do espaço murado da Coudelaria de Alter 

como “Parque Arqueológico”, e ainda os estágios académicos/curriculares em ornitologia (Águias), as 

actividades das melhores falcoarias de Portugal, a preservação da espécie de cavalos selvagens, a 

que acresce a preocupação que esta instituição tem vindo a demonstrar, em libertar o espaço de 

cablagens aéreas, tendo já criado infra-estruturas subterrâneas para enterrar toda a rede de energia 

eléctrica dentro do espaço murado da coudelaria.  

No que se refere ao Aproveitamento Hidroagrícola do Crato, embora o atravessamento do seu 

perímetro seja exequível do ponto de vista técnico, podendo a localização dos apoios ajustar-se de 

modo a evitar a intercepção de condutas (na sua grande maioria enterradas), apresenta o grande 

inconveniente de limitar profundamente a implantação de pivots de rega na sua envolvente, sistema 

ao qual se deverá recorrer privilegiadamente numa área predominantemente ocupada pelas culturas 

extensivas, como a presente. 
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Acresce o atravessamento da Pista de Todo-o-Terreno existente a nascente de Fronteira que 

embora não inviabilize o desenvolvimento da LMAT, coloca algumas questões de segurança 

relativamente a este circuito, bem como a presença de uma população de morcegos significativa em 

galerias subterrâneas afectas à Coudelaria de Alter do Chão. 

Assim, e após o processo de análise ambiental preliminar, foi seleccionado o Corredor Poente 

(que se desenvolve a nascente da IBA de Alter do Chão), evitando desta forma as situações 

potencialmente mais conflituosas identificadas. Contudo, este corredor não elimina por completo o 

atravessamento das áreas de passagem da avifauna (entre as IBA’s de Alter do Chão e Monforte), 

que dada a sua extensão (cerca de 15 km) e posicionamento em relação à orientação da Linha, não é 

possível evitar, tendo-se previsto logo na fase das Grandes Condicionantes, que fosse dada especial 

atenção a este troço da Linha, quer através da colocação de sinalização para as aves, quer através 

da implementação de programas de monitorização específicos para esta zona mais sensível.  

Em resultado destas análises preliminares, definiu-se a área de estudo final para cobertura 

aerofotográfica, centrada no Corredor Poente, para implantação da Linha. Seguiu-se então a 

elaboração do Relatório das Grandes Condicionantes Ambientais - Selecção do Corredor e Local da 

Subestação que constitui o Volume 5 do EIA, no qual se efectuou uma análise mais pormenorizada 

do território, e em especial da ocupação actual do solo ao longo da área onde se iria implantar a 

linha, de modo a definir um corredor base de 400 m para o estabelecimento da Linha, bem como para 

a implantação da Subestação de “Borba/Estremoz” (actualmente denominada Subestação de S. 

Lourenço de Mamporcão).  

Este corredor de 400 m foi definido tendo em consideração as condicionantes de ordem legal, 

servidões e restrições de utilidade pública já identificadas, bem como as condicionantes decorrentes 

da ocupação actual do solo, perseguindo os seguintes objectivos: 

 Promover o desenvolvimento da linha a meia encosta, evitando cumeadas de maior visibilidade 

e paralelismos a linhas de água; 

 Promover o maior afastamento possível aos aglomerados urbanos e aos “Montes” habitados ao 

longo da área em estudo; 

 Evitar, sempre que possível, o desenvolvimento da linha a distâncias inferiores a 500 m de 

superfícies de água que poderão ser utilizadas no combate a incêndios; 

 Evitar a proximidade a áreas onde foram identificados (com base em pesquisa bibliográfica) 

elementos patrimoniais; 

 Evitar, sempre que possível, o atravessamento de vinhas e de áreas regadas, com especial 

destaque para as áreas regadas com recurso a pivots. 

Assim, no âmbito do relatório das Grandes Condicionantes Ambientais Selecção do Corredor e 

Local da Subestação, foram estudadas duas alternativas no troço inicial e duas alternativas no troço 

intermédio para a linha. A alternativa no troço inicial (designada por Alternativa A no referido relatório) 
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justificava-se pela existência de localizações distintas para a Subestação de “Borba/Estremoz”. A 

alternativa no troço intermédio (Alternativa B no referido relatório) justificava-se pela necessidade de 

estudar uma área mais extensa, devido à presença da área objecto de pedido de prospecção e 

pesquisa de minerais metálicos (depósitos minerais de ouro, prata, cobre, níquel, chumbo, zinco e 

minerais associados), ainda em curso, mas que brevemente será concedida pela DGGE à empresa 

Iberian Resources Portugal.  

Perante as condicionantes encontradas foi seleccionado o Corredor para o desenvolvimento da 

Linha, sobre o qual incide o presente EIA. 

A análise efectuada no âmbito deste Relatório, revelou que o corredor seleccionado 

naturalmente não é isento de impactes, e embora consiga minimizar os impactes previamente 

identificados, não dispensa uma análise mais detalhada de forma a optimizar o traçado final, 

minimizando tanto quanto possível os potenciais impactes ambientais negativos que prevalecem. 

 

4  -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1  -  ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

A Linha de Muito Alta Tensão em estudo, com uma extensão de aproximadamente 82 kms, 

atravessa um território que se insere na NUT III – Alto Alentejo (área mais a norte) e na NUT III – 

Alentejo Central (área mais a sul), duas das cinco sub-regiões da NUT II – Alentejo. Os distritos 

abrangidos são Évora onde é atravessado o concelho de Estremoz, e Portalegre, onde se inserem os 

restantes concelhos. 

O corredor da linha Falagueira – S. Lourenço de Mamporcão desenvolve-se assim, nos 

seguintes concelhos e respectivas freguesias, como se pode observar na Figura 2 : 

 Concelho de Nisa: freguesias de São Matias, Amieira do Tejo, Arez e Tolosa; 

 Concelho de Gavião: freguesia de Comenda; 

 Concelho do Crato: freguesias de Gafete, Vale do Peso, Monte da Pedra, Crato e Mártires, 

Aldeia da Mata; 

 Concelho de Alter do Chão: freguesia de Alter do Chão; 

 Concelho de Fronteira: freguesias de Cabeço de Vide, Fronteira e São Saturnino; 

 Concelho de Monforte: freguesia de Vaiamonte; 

 Concelho de Sousel: freguesia de Santo Amaro; 

 Concelho de Estremoz: freguesias de São Bento do Cortiço, São Bento de Ana Loura e São 

Lourenço de Mamporcão. 
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Figura 2  - Localização do projecto – concelhos e freguesias. 
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4.2  -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LINHA 

Uma linha aérea de transporte de energia em muito alta tensão é constituída pelos seguintes 

elementos fundamentais : apoios e respectivos conjuntos sinaléticos, cabos condutores e de guarda 

e respectivos acessórios e amortecedores de vibração, cadeias de isoladores e acessórios e circuito 

de terra. 

Os apoios  são constituídos por estruturas metálicas treliçadas, em aço, com uma altura 

variável, consoante a topografia e os obstáculos a vencer. Os apoios utilizados encontram-se 

licenciados para a utilização de condutores ZAMBEZE e cabos de guarda DORKING em 400 kV e 

são do tipo DL e Q da “série REN”. Os apoios  têm quatro pontos de fixação ao solo. As respectivas 

fundações são constituídas por betão 

Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra  adequados, de 

forma a obterem-se valores convenientes para as respectivas resistências de terra. 

Em cada apoio existe a seguinte sinalização , claramente visível do solo: chapa com o texto 

“PERIGO DE MORTE” e o n.º de ordem do apoio na linha e chapa de identificação com o nome 

(sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento responsável. Adicionalmente, nos apoios a 

instalar na proximidade de vias rodoviárias e ferroviárias, e zonas urbanas, serão ainda montados 

painéis de aluminio, contendo o logótipo da REN, S.A. 

Os cabos condutores  são os cabos que transportam energia e são constituídos por fios de 

alumínio e de aço.  

Os cabos de guarda  têm importantes funções de protecção, ao permitirem transportar a maior 

parte da corrente em caso de contacto acidental, reduzindo a corrente escoada para o solo via apoio, 

e de blindagem dos condutores às descargas atmosféricas. Um dos dois cabos de guarda possui no 

seu interior fibras ópticas destinadas a funções de telemedida e telecontrolo bem como de 

telecomunicações em geral. A ligação dos cabos condutores aos apoios é assegurada por cadeias de 

isoladores  em vidro temperado. 

Os dois cabos de guarda que equipam a linha são sustentados pelos braços superiores das 

estruturas dos apoios, dispondo-se em esteira horizontal e simetricamente em relação ao eixo da 

linha, a um nível de 3,95 metros (nos apoios de suspensão) e 5,0 metros (nos apoios de amarração) 

acima do plano de fixação dos equipamentos de suspensão ou amarração dos condutores; a 

distância mínima entre os dois cabos de guarda é de 13,70 metros nos apoios de suspensão e de 

17,14 metros nos apoios de amarração. 

Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra  adequados, de 

forma a obterem-se valores convenientes para as respectivas resistências de terra. 

O projecto considera ainda a colocação de amortecedores de vibração  adequados às 

características dos referidos cabos, a colocar quer nos cabos condutores, quer nos cabos de guarda, 

para minimizar os danos provenientes das vibrações.  
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Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto Nacional de 

Aviação Civil, a balizagem aérea será feita através de esferas, alternadamente de cor branca e 

laranja internacional, com diâmetro de 600 mm, espaçadas de cerca de 60 m e dispostas em 

ziguezague nos dois cabos de guarda sensivelmente segundo a horizontal. 

Considera-se necessário efectuar a balizagem dos vãos seguintes: 7 – 8; 10-11; 11-12; 14-15; 

43-44; 62-63; 144-145; 145-146; 209-210. Refira-se que nas zonas de atravessamento do IP2 está 

prevista igualmente a balizagem luminosa, nomeadamente nos vãos 14-15 e 209-210. A balizagem 

será feita através de sinalização luminosa de cor vermelha colocada nos cabos condutores de cota 

mais elevada junto aos postes anterior e posterior do vão a sinalizar. Os apoios n.º 15 e 209 

implantados em zonas “non aedificandi” do IP2 respectivamente, deverão ser balizados segundo os 

critérios descritos na Circular 10/03, de 6 de Maio, do INAC.  

O presente EIA considera necessária a instalação de BFD (Bird Flight Diverter) ou espanta-

pássaros, nos cabos de guarda entre os Apoios 89 e 216, dado que a linha atravessa nesta área 

zonas muito sensíveis em termos da avifauna, nomeadamente a presença de aves estepárias 

ameaçadas (Abetarda e Sisão). Trata-se de dispositivos de forma helicoidal em plástico, de cor 

vermelha, que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento. Este anel combinado com a cor do 

dispositivo aumenta significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, sem lhe conferir um 

aspecto volumoso, não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à área exposta ao 

vento. Os dispositivos são colocados com um espaçamento adequado, alternadamente num e noutro 

cabo de guarda. 

4.3  -  FASEAMENTO E PROGRAMAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS  

A calendarização deste projecto, indicada pela REN, S.A., prevê com os devidos ajustes 

necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental: 

 O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projecto, que ocorre após a 

emissão da Declaração de Impacte Ambiental;  

 A entrada em funcionamento da linha prevista para Setembro de 2007. 

4.4  -  ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DA NOVA LINHA 

A construção da nova linha envolve as seguintes actividades: 

 Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material : Geralmente são propostos para estaleiro 

locais que possuam já infra-estruturas, ainda que provisórias, de água, esgotos, electricidade e 

telefones. A REN, SA. não aprova estaleiros em locais que não possuam já estas condições ou 

que não sejam favoráveis ao seu estabelecimento. Os estaleiros devem localizar-se 
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preferencialmente em armazéns já existentes, em espaços de uso industrial, em locais de 

antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal. 

Refira-se que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por armazéns existentes, 

devem ser localizados obedecendo aos seguintes requisitos: locais afastados pelo menos 50 m 

relativamente a linhas de água; que não constituam leitos de cheia; não classificados como 

Reserva Agrícola Nacional; não classificados como de uso agrícola, de acordo com o 

ordenamento definido nos Planos Directores Municipais; não classificados como Reserva 

Ecológica Nacional; não definidos como áreas de protecção do património cultural; não 

definidos como sítios da Rede Natura 2000; com declive reduzido; próximos de vias de 

comunicação; situados a distância superior a 500 m de aglomerados populacionais (de acordo 

com o ordenamento definido nos Planos Directores Municipais); que não constituam montados 

de sobro ou azinho; que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico ou 

paisagístico e que não tenham grande acessibilidade visual e, ou, com grande número de 

observadores potenciais. 

 Desmatação – De acordo com as disposições da REN, S.A. para este projecto, a linha está 

projectada de forma a garantir uma distância livre mínima de 8 metros entre os condutores e as 

espécies protegidas.  

No atravessamento de zonas de arvoredo mais extensas, constituídas por pinhal ou eucaliptal, 

prevê-se o abate dos que à data da construção da linha apresentem distâncias aos condutores 

inferiores a 8 m. Na fase de construção, o arranque dos matos está limitado às áreas a ocupar 

pelos caboucos das fundações as quais totalizam, entre  50,8 m2 e 129,9 m2 por apoio. Ainda 

assim, estas pequenas áreas de mato eventualmente afectadas recuperam na quase totalidade 

após a construção, restando em definitivo apenas 0,64 m2 de solo ocupado em cada poste 

reticulado pelos afloramentos dos quatro maciços de fundação. Nos locais de implantação de 

alguns apoios poderá ser necessário proceder ao abate de arvoredo ou ao arranque da 

vegetação nas áreas a ocupar pelas fundações. Refira-se, a propósito, que a localização dos 

apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer caso a caso com os proprietários. 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos  - Poder-se-á prever a necessidade de 

abertura de novos caminhos para aceder aos locais de alguns apoios, dado que a região 

atravessada nem sempre apresenta uma rede complexa de vias rodoviárias, de âmbito local, 

regional ou nacional. A abertura de novos acessos é acordada com os respectivos 

proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia (após as 

colheitas, por exemplo). Os acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais 

valia para as acessibilidades locais e tenham o acordo dos proprietários, deverão ser 

eliminados, repondo-se a situação anterior à sua implantação. 
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 Marcação e abertura de caboucos  - Os volumes de escavação e de betão das fundações dos 

apoios neste projecto totalizam cerca de 6.526,79 m3 e 1.808,78 m3, respectivamente. O 

volume de terras sobrantes será espalhado em torno de cada apoio para regularização do 

terreno. Salienta-se o facto deste volume se distribuir por 216 apoios, ao longo dos cerca de 

82 km de linha em estudo. 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases  – Inclui a instalação da ligação à 

terra. Envolve operações de betonagem no local. O betão das fundações dos apoios é fabricado em 

centrais de betão existentes na região e transportado directamente para os locais das fundações. 

 Colocação dos apoios  – Transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, 

reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para 

o local onde se faz a montagem do apoio, que é depois levantado com o auxílio de gruas. 

 Colocação dos cabos – Envolve as seguintes acções: desenrolamento, regulação, fixação e 

amarração dos cabos condutores e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca são 

arrastados pelo solo. O desenrolamento será sempre executado com equipamento de 

desenrolamento em tensão mecânica dos cabos, salvo autorização contrária da REN, S.A., e 

feito de maneira a que não haja contacto directo dos cabos com o solo, e/ou escorregamento 

sobre objectos ou superfícies susceptíveis de lhe causarem dano; para este efeito serão 

empregues protecções adequadas; como protecção, é proibida a utilização de sacos de 

embalagem de cimento ou de materiais de idêntica natureza. 

Na passagem sobre vias rápidas, linhas AT, vias-férreas electrificadas e outros obstáculos 

importantes, o Adjudicatário deverá dispor de estruturas adequadas, de modo a harmonizar os 

condicionalismos colocados pelas características e natureza dessas instalações, com a 

progressão dos trabalhos e com a observância dos indispensáveis preceitos de segurança.  

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea  – Estes dispositivos incluem sinalização 

para aeronaves. 

4.5  -  PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LINHA 

Durante o período de funcionamento da linha têm lugar acções programadas de inspecção e 

vistoria  feitas, quer por terra, quer por helicóptero. Neste último caso a linha é videogravada com 

câmaras de termovisão para detecção de defeitos.  

Na fase de exploração devem considerar-se as seguintes possíveis operações de 

manutenção, desencadeadas apenas quando detectada a sua necessidade: corte ou decote de 

árvores de modo a manter as condições de segurança da linha, recuperação de galvanização, 

lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos da linha. 
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4.6  -  DESACTIVAÇÃO DA LINHA  

Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa não sendo possível prever, com rigor, uma 

data para a sua eventual desactivação. Não é previsível o abandono do corredor da linha, sendo 

intenção da REN, S.A. proceder às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a 

evolução tecnológica aconselhem. 

De acordo com o princípio seguido pela REN, SA o estabelecimento das linhas eléctricas é 

sempre precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados. Também na desmontagem 

é seguido este princípio, tendo como objectivos fundamentais: definir em cada caso as condições da 

desmontagem dos apoios incluindo fundações. A REN, SA assume o pagamento de prejuízos 

decorrentes dos trabalhos de montagem e/ou desmontagem nos termos da legislação em vigor. 

Uma vez estabelecido o acordo com os proprietários para a execução dos trabalhos, a 

desmontagem das linhas decorre pela seguinte ordem: desmontagem dos cabos de guarda e dos 

condutores; desmontagem das cadeias de isoladores e desmontagem dos apoios e respectivas 

fundações. 

4.7  -  IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES LEGAIS E REGULAMENTARES  

O Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, define distâncias mínimas  dos condutores 

ao solo, às árvores, aos edifícios, às vias ferroviárias e rodoviárias e a outras linhas aéreas. No 

Projecto são seguidos os critérios da REN, S.A., cujas distâncias são superiores às mínimas 

regulamentares, aumentando-se o nível de segurança e criando-se uma servidão menos 

condicionada. No Quadro 1 apresentam-se os valores das distâncias mínimas fixados no RSLEAT e 

os adoptados pela REN, S.A., para a presente linha. 

Quadro 1  - Distâncias mínimas dos condutores a obstáculos (metros) 

 Valores a Adoptar Mínimos (RSLEAT) 

Distância ao solo 14,00 8,00 

Distância a outras linhas eléctricas 7,00 (a) 7,00 

Distância a edifícios 8,00 6,00 

Distância a árvores 8,00 5,00 

Distância a estradas 16,00 10,30 

Não electrificadas 15,00 10,30 
Distância a vias-férreas 

Electrificadas 16,00 15,30 

Distância à linha de contacto  3,00 

Outras linhas aéreas 7,00   7,00 
(a) considerando o ponto de cruzamento a 300m do apoio mais próximo 

O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma 

servidão  administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, que constitui a zona de 
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protecção, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas actividades. A 

construção de edifícios e a plantação de espécies de crescimento rápido ficam assim condicionadas à 

garantia das distâncias mínimas de segurança decorrentes da servidão. 

 

5  -  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS IMPACTES 
AMBIENTAIS 

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

prevêem impactes do mesmo sobre o clima ou microclima da região. 

As principais actividades de construção da nova linha susceptíveis de induzirem impactes 

sobre a geologia e geomorfologia  são as escavações necessárias para a fundação das bases dos 

apoios. No entanto, dada a pequena dimensão das mesmas, bem como as medidas específicas 

desenvolvidas no Projecto de Execução para minimizar estes impactes, os impactes negativos 

resultantes são pouco significativos. O volume de terras sobrantes será espalhado junto dos apoios, 

sendo as restantes conduzidas a depósitos adequados. 

O traçado da linha desenvolve-se na proximidade de duas áreas de ocorrência mineral: uma 

área com recursos de urânio, e uma área de ocorrência de cobre, não se prevendo impactes, uma 

vez que são áreas onde não existem explorações activas. A localização dos apoios face a estas 

áreas também não inviabiliza futuras explorações que venham a ocorrer nestas manchas alargadas. 

Quanto à área de prospecção e pesquisa com elevado potencial em ouro na zona de S. 

Martinho, foi minimizado o seu atravessamento, tendo sido evitada a zona, que de acordo com 

trabalhos de prospecção e pesquisa efectuados, apresenta maior potencial económico. Contudo, é 

possível que venham ainda a ocorrer alguns impactes negativos, dado que ficará condicionada a 

instalação de explorações na imediata proximidade da linha, uma vez que se tem de respeitar a 

servidão administrativa da mesma. 

No caso de uma eventual desactivação da linha em estudo, a principal acção indutora de 

impactes negativos sobre este descritor é a desmontagem dos apoios e respectivas fundações. No 

entanto, prevê-se que o impacte será muito pouco significativo, uma vez que as depressões criadas 

pela remoção dos maciços serão depois cobertas com terra de forma a repor a superfície natural do 

terreno. 

Como medidas de minimização, sugere-se que os materiais excedentes, a existirem, devem 

ser conduzidos a vazadouros licenciados. 

No que respeita aos solos , na região afecta à linha predominam os solos de textura ligeira a 

mediana, com deficientes características agronómicas, de reduzida profundidade em zonas 

declivosas, grande erodibilidade, com capacidade de água utilizável baixa a muito baixa e bem 

drenados. 
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A construção e funcionamento da linha provocarão a ocupação de áreas muito pequenas de 

solos de boa qualidade para a agricultura, designadamente em Barros e Solos Mediterrâneos Pardos. 

Nalguns locais, onde os declives são acentuados, poderá ocorrer algum aumento da erosão do 

solo, devido à construção das fundações dos apoios, designadamente entre os apoios nºs 75 e 86, 

embora limitada à fase da obra e sem consequências graves. A adopção das medidas propostas, 

permitirá minimizar os potenciais impactes nos solos, decorrentes da fase de construção. 

Relativamente aos recursos hídricos , verifica-se que a linha em estudo se encontra localizada 

na bacia hidrográfica do rio Tejo, desenvolvendo-se essencialmente na sub-bacia do rio Sorraia, um 

afluente da sua margem esquerda. Tendo em consideração as características do projecto, prevê-se 

que o mesmo não induza impactes negativos significativos sobre este descritor. De facto, estes 

impactes, pouco significativos e reversíveis, deverão ocorrer apenas na fase de construção, 

decorrendo sobretudo da instalação e operação dos estaleiros/parques de materiais, transporte de 

material e operação de equipamentos nos locais de construção, desmatação e desarborização, uma 

vez que implicam a movimentação de maquinaria para a execução destas operações.  

A fase de construção, poderá potenciar impactes no normal escoamento das linhas de água, 

principalmente durante a época das chuvas, sendo contudo um impacte temporário, reversível e 

pouco significativo. Refira-se, no entanto, que estas operações decorrerão apenas na envolvente 

imediata dos locais de implantação dos apoios, e serão minimizadas com a adopção das medidas 

preconizadas no presente EIA. 

Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada pelos 

apoios da linha, que da análise efectuada não interferem com as principais linhas de água e respectivos 

leitos de cheia, não se perspectiva qualquer tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos 

aquíferos subterrâneos, quer ao nível da interferência com o sistema de drenagem superficial. 

Quanto à qualidade da água , o abastecimento público e o consumo agrícola constituem as 

utilizações mais significativas da água. Existem algumas fontes de poluição na região, que potenciam a 

degradação da qualidade dos recursos superficiais e subterrâneos, nomeadamente, descargas de 

colectores de águas residuais domésticas e de pequenas indústrias transformadoras, suiniculturas e 

lagares de azeite, fossas sépticas, antigas lixeiras, etc. As consequências destas fontes poluentes 

dispersas nas bacias hidrográficas, são a degradação da qualidade da água das ribeiras e albufeiras 

da região, uma vez que esses afluentes são drenados, em parte, para os seus leitos.  

De um modo geral, a água do principal Sistema Aquífero atravessado, Monforte/Alter do Chão, 

apresenta boa qualidade para a produção de água para consumo humano, necessitando apenas de 

tratamento físico e de desinfecção para ter qualidade para consumo humano.  

Os impactes na qualidade da água não serão relevantes, sendo apenas de referir o impacte pouco 

significativo ocorrente durante a fase de construção, relativo ao arrastamento de material particulado para 

as linhas de água existentes nas proximidades. 



  

LMAT Falague ira  – S. Lo ure nç o  de  Mampo rc ão  a  400 kV - Pro je c to  Exe c utivo   –  EIA – RESUMO NÃO TÉCNICO 15 

Quanto à qualidade do ar  considera-se que a zona de implantação da linha não apresenta 

focos de poluição relevantes. 

Com base na análise desenvolvida verificou-se que durante a fase de construção da Linha é 

expectável que haja um ligeiro acréscimo do nível de poeiras, partículas e poluentes atmosféricos, 

devido em particular à operação e circulação de veículos e máquinas afectos à obra (especialmente 

em áreas não pavimentadas), à remoção de terras para execução das fundações dos apoios e à 

abertura de novos acessos. Contudo estes impactes embora negativos consideram-se pouco 

significativos, atendendo ao seu carácter temporário e localizado, sendo na sua maioria passíveis de 

minimização mediante a adopção das medidas preconizadas neste estudo. 

Durante a fase de exploração da Linha, não são expectáveis impactes negativos na qualidade do 

ar. Durante a eventual fase de desactivação e desmontagem da Linha, é de prever que os impactes 

surtidos na qualidade do ar sejam em tudo idênticos aos já anteriormente descritos para a fase de 

construção. É assim de prever que haja um aumento da emissão de poeiras derivado das operações de 

desmonte das estruturas de suporte. No entanto, será muito localizada a área envolvente aos diferentes 

apoios existentes, manifestando-se num impacte negativo muito localizado, cingindo-se ao local do 

desmonte, de reduzido significado, temporário e reversível.  

Do ponto de vista do ambiente sonoro , tendo em consideração que o traçado da linha foi 

desenvolvido de modo a afastar-se sempre que possível das povoações, o levantamento acústico 

efectuado na envolvente da linha demonstrou que na vizinhança da área em estudo existem poucos 

locais com uso do solo com sensibilidade ao ruído. As principais fontes de perturbação do ambiente 

sonoro na área de estudo são o tráfego rodoviário, particularmente das estradas municipais e dos 

caminhos rurais e o ruído característico do ambiente rural dominante na área em estudo. 

A fase de construção é caracterizada, em cada local, pela sua delimitação temporal. Durante 

esta fase, nem todas as operações de construção empregam equipamento e maquinaria ruidosa. 

Consequentemente, as operações ruidosas apenas ocuparão uma fracção do tempo total de 

construção, em cada local.  

As previsões efectuadas mostram que o ruído de construção poderá afectar utilizações 

situadas mais próximas das frentes de obra e que sejam sensíveis ao ruído; no caso do presente 

projecto estas situações poderão resumir-se a quatro habitações (Monte da Glória, Monte das 

Fontaínhas, Monte das Antas e Monte da Carapelha), localizadas a menos de 200 metros da linha.  

O ruído inerente às acções de construção (trânsito de veículos e maquinaria, escavação de 

fundações, acções de betonagem) serão causadoras de impactes negativos, mas pouco 

significativos, sendo de carácter temporário e reversível. Estas operações de construção, em especial 

as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade das habitações, deverão apenas ter lugar no 

período diurno dos dias úteis, ou seja, das 7h00 às 18h00, de acordo com os critérios legais vigentes. 

Na fase de exploração, os níveis de ruído gerado pela linha são inferiores aos limites definidos 

nas zonas classificadas como mistas, segundo o Regime Legal sobre a Poluição Sonora, instituído 
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pelo Decreto-Lei n.º292/2000, de 14 de Novembro. Deste modo, conclui-se que o funcionamento da 

linha poderá ter efeitos negativos sobre o ruído ambiente, em particular no período nocturno, mas não 

afecta significativamente os receptores sensíveis localizados na sua envolvente. 

Na metodologia de gestão de resíduos  adoptada pela REN, S.A. (considerada adequada pelo 

Instituto dos Resíduos), o local de concentração de resíduos produzidos pela Linha será a 

Subestação de Rio Maior.  

Tendo em consideração que a REN, SA, apresenta actualmente um Sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, e particularmente uma metodologia de Gestão de 

Resíduos Industriais em Obras da REN, SA, considera-se que a gestão de resíduos das fases de 

construção, exploração e desactivação não irá apresentar impactes relevantes, devendo cumprir-se a 

legislação em vigor e as medidas indicadas no presente Estudo de Impacte Ambiental. 

Em termos de sistemas ecológicos , refere-se que o traçado da linha Falagueira - S. Lourenço 

de Mamporcão desenvolve-se numa zona com um elevado valor conservacionista, existindo na 

região diversas áreas de valor reconhecido. Contudo, e decorrente de todo o processo de análise das 

grandes condicionantes já descrito anteriormente, apenas o extremo norte do traçado intercepta o 

Sítio com Interesse Comunitário (SIC) de Nisa/ Lage de Prata, aproximando-se a parte centro e sul do 

traçado da linha de três zonas de importância para as aves (IBA’s), designadas por Alter do Chão, 

Monforte e Vila Fernando/ Veiros. 

O estudo pormenorizado da flora e da vegetação da área a ser afectada pelo projecto revela que, 

na generalidade, a instalação da linha eléctrica não levanta problemas de maior. Para isso contribui o tipo 

de uso do solo, baseado no pastoreio, que alterou a maioria das formações de vegetação natural, 

convertendo-as em montado. Apesar do valor biológico que os montados ainda encerram, a sua estrutura 

relativamente aberta permite na generalidade dos casos a instalação dos apoios da linha eléctrica sem 

necessidade de abate de árvores. A construção de acessos e a instalação de apoios podem assim ser 

feitos sem necessidade de uma perturbação excessiva das fitocenoses. Por outro lado, azinheiras, 

sobreiros, ou mesmo o carvalho-negral, são árvores relativamente baixas que permitem a 

sobrepassagem das linhas de alta tensão, sem qualquer interferência. 

Os principais impactes negativos sobre a flora e vegetação ocorrem na fase de construção, 

com a desmatação da área onde serão colocados os apoios, e criação de alguns acessos. Poder-se-

ão esperar igualmente alguns impactes negativos na fase de desactivação, com a necessidade 

eventual de criar novos acessos para desmontagem dos apoios. Durante a fase de exploração são 

igualmente espectáveis alguns impactes sobre a flora e vegetação resultantes da necessidade do 

corte das árvores mais altas, localizadas sob os cabos. Contudo, essas medidas incidem de um 

modo geral sobre árvores de crescimento rápido como os eucaliptos e pinheiro bravo mas são de 

fraca expressão sobre azinheiras, sobreiros e carvalho-negral. 

No que se refere à fauna, durante as fases de construção e exploração da linha em estudo as 

populações presentes serão afectadas principalmente devido ao aumento da mortalidade e da perda 
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de habitat disponível. Na fase de construção a perda de habitat terá uma intensidade elevada devido 

à perturbação humana que será induzida durante o transporte, a montagem e a colocação dos apoios 

da linha, assim como da abertura de novos acessos, quando necessário. Os mamíferos e algumas 

espécies de aves mais sensíveis (como as aves aquáticas, de presa, necrófagas e aves estepárias) 

serão as mais afectadas. No entanto, este impacte terá uma duração média, sendo possível que 

estas espécies encontrem refúgio e/ ou locais de alimentação na envolvente à linha. Durante esta 

fase poderá ainda ocorrer um aumento da mortalidade individual por atropelamento de espécies que 

apresentam uma reduzida mobilidade (como os répteis, os anfíbios e alguns mamíferos) devido à 

movimentação de máquinas e veículos afectos à obra. Este impacte é temporário e terá uma 

intensidade reduzida, sendo possível a sua mitigação. Os impactes gerados durante a fase de 

desactivação da linha serão semelhantes aos da fase de construção. 

O maior impacte da linha verificar-se-á, assim, durante a fase de exploração e decorrerá do 

aumento da mortalidade de aves por colisão. Este impacte terá uma intensidade elevada, podendo 

mesmo considerar-se muito elevada tendo em conta as características orográficas da região e as 

espécies que nela ocorrem. As aves estepárias, as necrófagas e as aquáticas deslocam-se 

geralmente em bando e apresentam, à excepção das últimas, uma reduzida capacidade de manobra, 

o que as torna muito susceptíveis a acidentes de colisão com a linha. A ocorrência destas espécies 

verifica-se, sobretudo, na zona centro e sul da linha onde o terreno apresenta declives muito suaves, 

característica das planícies alentejanas, o que aumenta o risco de colisão. Uma vez que a colisão se 

dá, geralmente, nos cabos de guarda por serem os menos visíveis, é possível minimizar este impacte 

através da sua sinalização, mas não será possível eliminá-lo por completo. 

Durante o funcionamento da linha poderá ocorrer alguma perda de habitat disponível na sua 

envolvente por efeito de exclusão resultante de alterações de comportamento ou outras. Apesar de 

não existir muita informação disponível sobre este impacte, ele poderá ter uma intensidade reduzida e 

ser de média duração caso as aves se habituem à sua presença. 

A vertente patrimonial  do presente estudo tem como objectivos principais identificar os 

elementos patrimoniais, arqueológicos e edificados, que possam sofrer um impacte directo ou 

indirecto decorrente da construção da linha em causa, analisar esses impactes e preconizar medidas 

minimizadoras dos mesmos.  

Foram identificados apenas 22 elementos patrimoniais no corredor em estudo não se prevendo 

a afectação directa de nenhum, embora dez possam ser indirectamente afectados pela implantação 

da linha, quer pela alteração da sua envolvente paisagística, quer decorrente da circulação de 

maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade. 

É essencial que as medidas minimizadoras sejam rigorosamente postas em prática. Assim, o 

acompanhamento arqueológico dos trabalhos deverá ser sistemático e presencial em todas as fases 

que envolvam a marcação dos apoios, a execução de fundações e a selecção e/ou abertura de 

acessos à obra, assim como nas fases de decapagem, desmatação e revolvimento de solos, de 

forma a garantir a salvaguarda da integridade dos elementos existentes na sua proximidade. 
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Algumas medidas de minimização específicas deverão ser postas em prática visando a 

salvaguarda da integridade física dos elementos patrimoniais. Deste modo, e dada a proximidade de 

8 elementos patrimoniais em relação ao local de implantação de apoios e aos potenciais caminhos de 

acesso, recomendou-se a sua vedação e a proibição de depositar materiais da obra na sua 

proximidade. 

Para além destas medidas recomendou-se ainda a realização de uma memória histórica para 

alguns elementos patrimoniais, dado que a envolvente paisagística será alterada. Essa memória 

deverá incluir um registo documental, fotográfico e cartográfico. Finalmente recomendaram-se 

sondagens mecânicas nas áreas de implantação dos apoios 139, 140 e 141, que poderá 

corresponder à zona de dispersão de materiais romanos referente ao povoado fortificado do Monte do 

Mau Vizinho. 

No que diz respeito à paisagem , a área onde se pretende localizar a linha, corresponde a uma 

região do extremo norte da região natural do Alentejo, onde dominam os usos extensivos do solo 

mais largamente representados pelos montados de sobro e azinho, vocacionados para a exploração 

silvo-pastoril, e pelas extensas planícies cerealíferas, que recentemente têm sido substituídas por 

pastagens/forragens. A linha encontra-se inserida na grande bacia hidrográfica do rio Tejo, cruzando 

diversas sub-bacias de linhas de água afluentes da sua margem esquerda, destacando-se as ribeiras 

de Figueiró, de Sôr, de Seda, Grande.  

Relativamente à fase de construção considera-se a ocorrência de impactes negativos que pelo 

seu carácter temporário e minimizável se poderão considerar muito pouco significativos, os quais 

decorrerão essencialmente da instalação dos estaleiros/parques de materiais, da desmatação e 

desflorestação a executar na zona de implantação dos apoios e na sua envolvente próxima e da 

abertura de novos caminhos. 

Será durante a fase de exploração que os impactes ao nível da paisagem apresentarão maior 

significado. Contudo, da análise efectuada verifica-se que apesar da potencial visibilidade da região, 

a linha não será visível em grande parte do seu traçado. De facto, dos 216 apoios da linha em estudo, 

verifica-se que apenas 41 serão visíveis de algum dos aglomerados seleccionados para a análise de 

visibilidades, embora se considere a possibilidade de se observarem mais alguns a partir das vias 

rodoviárias próximas e/ou sobrepassadas pela linha, situação que se considera de menor impacte 

dado que não constituem locais de permanência como os povoados urbanos. Deste modo, considera-

se que esta infra-estrutura, globalmente, não induzirá um impacte visual muito significativo na 

paisagem, embora em alguns locais mais sensíveis esta possa constituir uma intrusão visual com 

relevância. 

Assim, considera-se que as áreas mais sensíveis em termos visuais, se situam a poente e SW 

do Crato, e entre Alter Pedroso e Cabeço de Vide, sendo que apesar da paisagem a sul deste último 

aglomerado apresentar uma elevada a muito elevada sensibilidade, o número de observadores será 

muito reduzido face à grande distância dos aglomerados. Salienta-se, contudo, que o troço da linha 

entre o apoio AP144 e o AP182 poderá ser avistado a partir da rede rodo e ferroviária na sua 
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proximidade surgindo a linha como uma forte intrusão na paisagem constituindo um impacte visual 

significativo. 

Dado que não se considera viável e desejável a implementação de um projecto de integração 

paisagística para uma infra-estrutura como a presentemente em análise, as medidas de minimização 

preconizadas incidirão essencialmente sobre os locais intervencionados durante a obra, visando a 

sua recuperação paisagística. Estas medidas passam pela: 1) utilização sempre que possível, de 

caminhos preexistentes para aceder aos locais da obra devendo-se, nesta impossibilidade, reduzir-se 

ao mínimo a sua largura, e a dimensão dos taludes a realizar, evitando o corte de vegetação e 

repondo a situação inicial no final da obra; 2) localização dos estaleiros e infra-estruturas necessárias 

à execução da obra, em zonas que não impliquem a destruição de vegetação arbórea com interesse 

botânico e/ou paisagístico, e 3) reposição da situação actual no caso da afectação de áreas agrícolas 

ou de outro tipo de cobertura vegetal, a acordar com o proprietário dos terrenos. Acresce que na 

eventualidade de vir a ser necessário remover terras, estas deverão ser conduzidas obrigatoriamente 

a vazadouro autorizado, ou em alternativa espalhadas no terreno de acordo com o proprietário. 

Em termos de ocupação do solo , a área em estudo apresenta diferenças significativas entre a 

zona Norte, até às imediações do Crato, onde são muito abundantes os eucaliptais, e a zona Sul, na 

qual está ausente a floresta de produção e as áreas agrícolas se tornam mais diversificadas, com 

maiores áreas de sequeiro, olival e regadios. O montado está representado ao longo de toda a área 

em estudo. As maiores manchas contínuas de montado de boa densidade, encontram-se nas 

proximidades de Cabeço de Vide, Fronteira, Santo Amaro e S. Bento do Cortiço. 

A linha eléctrica insere-se na Região Vinícola do Alentejo, sendo a parte Norte incluída na Sub-

Região de Portalegre e a parte Sul na Sub-Região de Borba, com Vinhos de Qualidade Produzidos 

em Região Determinada (VQPRD). No entanto, no corredor em estudo, não existem áreas de vinha, 

situação que decorre da selecção do corredor mais favorável, na fase de análise de grandes 

condicionantes do projecto. A linha não sobrepassa nem se aproxima de qualquer povoação, apesar 

de se verificar a proximidade a algumas habitações dispersas. 

As alterações directas na ocupação actual do solo incidirão em pequenas áreas e, 

principalmente, localizadas em campos de culturas anuais de sequeiro e montado. A instalação dos 

cabos da linha eléctrica implicará o abate imediato de algumas áreas de eucaliptal e pinhal, ao longo 

da faixa de segurança da linha (45 m). Na referida faixa, ou seja, numa área que poderá chegar aos 

56 ha, haverá limitações à sua exploração com eucaliptos e pinheiros, o que constitui uma 

consequência negativa do projecto. A implantação da linha não terá efeitos negativos importantes na 

actividade agrícola, pois não será destruída qualquer área de agricultura intensiva, mas somente 

pequenas áreas de campos de culturas anuais de sequeiro, montado e olival. Na fase de construção 

considera-se que ocorrerá um impacte negativo e reduzido. 

Na fase de exploração, o estabelecimento da faixa de segurança da linha, implicará restrições 

severas à existência de eucaliptal e pinhal. Estima-se em 56 hectares a área máxima onde incidirá esta 

limitação, razão porque se considera que ocorrerá um impacte negativo elevado nas áreas florestais de 



  

LMAT Falague ira  – S. Lo ure nç o  de  Mampo rc ão  a  400 kV - Pro je c to  Exe c utivo   –  EIA – RESUMO NÃO TÉCNICO 20 

produção. A nível da agricultura, os impactes são muito reduzidos, pois serão afectadas pela implantação 

dos apoios, áreas pequenas de campos de culturas anuais de sequeiro, montado e olival. 

No que se refere ao planeamento e gestão do território , na área de desenvolvimento do 

traçado da linha em estudo registam-se, como principais instrumentos de gestão territorial e de 

política de solos com significado para a análise do projecto, os planos directores municipais dos 

concelhos atravessados: Nisa, Gavião, Crato, Alter do Chão, Fronteira, Monforte, Sousel e Estremoz. 

Foram consideradas as áreas de REN, RAN, das IBAs, da Rede Natura, as áreas agrícolas e 

florestais, as áreas urbanas e de expansão urbana definidas nos PDM, a presença de marcos geodésicos, 

a existência de pontos de abastecimento de água para o combate a incêndios, entre outras situações 

regulamentadas e sujeitas a servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

Os principais impactes deste projecto resultam da interferência do traçado da linha com áreas que 

sejam condicionadas e regulamentadas. Contudo, as características da linha, com ocupação pontual do 

solo pelos apoios e com a formação de um corredor de segurança num território relativamente pouco 

condicionado e de ocupação pouco densa, tornam estes impactes genericamente pouco significativos. Há 

que salientar, sobretudo, que não ocorrerá o atravessamento de áreas urbanas ou urbanizáveis nem de 

localização de equipamentos ou que tenham restrições semelhantes. 

A principal situação negativa a considerar é a do atravessamento de uma Área Sensível, o Sítio 

Nisa – Laje da Prata, da Rede Natura 2000. No entanto, este atravessamento, tornado praticamente 

inevitável dada a localização da subestação da Falagueira numa área contígua ao Sítio, será feita 

numa zona em que a presença de eucalipto já é bastante significativa, pelo que embora se trate de 

um impacte directo e com carácter de longa duração, terá uma magnitude relativamente reduzida, 

pelo que se considera ser um impacte pouco significativo, já que não terá efeitos a considerar na 

classificação ou na delimitação deste Sítio. 

Outra situação a ter em conta é a da ocupação de áreas classificadas como de Reserva 

Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, estando prevista a colocação de 89 e 30 apoios, 

respectivamente. Durante a fase de construção, refere-se que existirá uma ocupação temporária 

consideravelmente superior, pela área provisória a ocupar junto de cada apoio para movimentação de 

máquinas e pessoal, a que acresce a eventual abertura de acessos. Assim sendo, este impacte 

considera-se como significativo. 

O traçado da linha termina já no concelho de Estremoz, que é integralmente abrangido pelo 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores – PROZOM; no entanto, a linha 

desenvolve-se fora da área crítica de exploração de mármores e das unidades de gestão definidas 

neste Plano, pelo que não se considera a ocorrência de quaisquer impactes. 

A classificação ou condicionamento de uso noutras áreas, como áreas agrícolas ou de 

interesse para a exploração de recursos minerais, também se verificará mas de forma muito mais 

limitada e sem risco de inviabilização destas áreas ou por forma a alterar a sua classificação de uso 

dominante, pelo que se entende serem estes impactes de reduzido significado. 
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Dado não ocorrer o atravessamento de áreas urbanas ou de localização industrial, a 

constituição de uma faixa de protecção à linha apenas terá algum significado, ainda que reduzido, 

sobre áreas florestais, dado implicar uma limitação no tipo de espécies que podem ser aí exploradas. 

Do ponto de vista da componente social , verifica-se que a linha se desenvolve numa região 

com características marcadamente rurais, sendo evitadas áreas urbanas e urbanizadas e de maior 

concentração humana, assim como áreas industriais ou de equipamentos públicos.  

O tipo de povoamento dominante nesta área é de concentração, com pouca dispersão, que 

quando ocorre se verifica essencialmente de forma linear ao longo de vias de comunicação, além de 

alguns assentamentos agrícolas dispersos, que muitas vezes constituem os chamados “montes” 

típicos desta região de Portugal, que conjugam funções habitacionais com funções produtivas ligadas 

às práticas agrícolas e silvo-pastoris tradicionais. 

Relativamente aos impactes negativos decorrentes da implantação de uma linha eléctrica 

sobre os factores sociais, estes resultam particularmente do aumento da percepção do risco para as 

populações, associado à presença de uma infra-estrutura desta natureza. As situações de risco 

potencial são diversas, passando por incêndios, queda de apoios ou cabos, ou o efeito dos campos 

electromagnéticos resultantes da presença de uma linha de alta tensão. Esta percepção será 

naturalmente maior no caso da proximidade de áreas de uso mais intenso ou permanente pelas 

populações, o que praticamente não acontece neste projecto. 

Refira-se que o projecto integra, as distâncias de segurança em relação a travessias e outros 

obstáculos na envolvente da linha, definidos no Regulamento de Segurança das Linhas Eléctricas de 

Alta Tensão. O atravessamento de áreas sociais pela linha é, assim, muito reduzido, 

circunscrevendo-se à ocupação de alguns terrenos de cultivo, particularmente de algumas áreas de 

culturas mais intensivas (olival) ou em parcelas de menor dimensão, como acontece de modo mais 

alargado na envolvente a Santo Amaro. 

Os incómodos durante a obra de construção da linha não terão grande expressão na 

generalidade do território atravessado, podendo ocorrer situações temporárias apenas durante as 

obras que decorram mais próximas de habitações, nomeadamente no Monte da Glória, Monte das 

Fontaínhas, Monte das Antas e Monte da Carapelha. 

A linha atravessa extensas áreas delimitadas para pesquisa de recursos minerais, na sua 

metade norte, mas sem pôr em causa a continuidade destas pesquisas nem a possibilidade de 

exploração deste recurso. 

Pode considerar-se que os impactes decorrentes da construção e do funcionamento da linha 

Falagueira – S. Lourenço de Mamporcão sobre a componente social deste território serão de 

expressão reduzida e de incidência localizada. 

Refira-se ainda que no Plano de Segurança e Saúde, da REN, S.A., especificamente elaborado 

para a linha em questão, para além da identificação e caracterização dos potenciais riscos 

associados à presença e exploração da Linha, são definidos os procedimentos habituais levados a 
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cabo pela REN, S.A., em caso de ocorrência de situações de acidente e emergência, de forma a 

minimizar os potenciais efeitos negativos das mesmas. 

 

6  -  CONCLUSÃO FINAL 

6.1.1  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como já se referiu, a implementação da nova Linha de Muito Alta Tensão a 400 kV, ligando a 

Subestação da Falagueira, em funcionamento, à futura Subestação de S. Lourenço de Mamporcão, 

tem por finalidade o reforço da RNT (Rede Nacional de Transporte), na região do Norte Alentejano, 

onde actualmente não existem Linhas de Transporte de Energia que permitam um abastecimento 

adequado às necessidades desta zona interior do país, que recorre actualmente à rede eléctrica de 

Espanha. Acresce que esta Linha tem como objectivo a criação das condições técnicas para uma 

futura ligação a Évora e para uma eventual troca de energia eléctrica com Espanha, salientando-se 

que a necessidade de uma tensão de 400 kV nesta região está relacionada com futuros projectos de 

interesse nacional, entre os quais, a futura alimentação da Rede Ferroviária de Alta Velocidade, entre 

Madrid e Lisboa, que prevê a entrada em Portugal, no concelho de Elvas, seguindo em direcção a 

Borba e Estremoz. 

Um dos factores preponderantes na selecção de um corredor para o estabelecimento de uma 

linha de muito alta tensão, consiste em evitar, sempre que possível a proximidade de zonas 

urbanas/urbanizáveis e industriais. Ainda que a legislação actualmente em vigor não impossibilite o 

atravessamento de zonas urbanas por linhas aéreas de muito alta tensão, existe a este respeito 

sensibilidade por parte da REN, SA, na medida em que é reconhecido que as instalações de 

transporte de energia criam desconforto a nível social, reduzindo a qualidade de vida das populações. 

Assim, a REN, S.A. dando prioridade às questões de ordem ambiental e de ordenamento, 

antes de optar pela constituição de novos corredores de linhas da Rede Nacional de Transporte 

(RNT), analisa a viabilidade ambiental das soluções encontradas, promovendo a elaboração de um 

Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais ao seu estabelecimento. 

Como se expôs no capítulo 3 – Antecedentes, a complexidade do território e a extensão da 

Linha em estudo justificaram a realização de uma primeira análise onde foi estudada uma área 

bastante abrangente da região a atravessar pela linha, não se restringindo aos habituais 3 kms 

estudados na fase das Grandes Condicionantes Ambientais. O estudo de uma área tão extensa do 

território decorreu, entre outras, da necessidade de evitar ou pelo menos minimizar a afectação de 

áreas muito sensíveis do ponto de vista ecológico da região, nomeadamente, o Sítio “Nisa/Lage da 

Prata” da Rede Natura 2000, e duas Zonas Importantes para as Aves (IBA – Important Bird Areas) – 

Monforte e Vila Fernando/Veiros. 
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Nesta sequência foram estudados, numa fase preliminar, dois corredores: 1) procurando 

contornar por poente o sítio “Nisa/Lage da Prata” da Rede Natura 2000, o qual não é possível evitar 

na sua totalidade dada a localização da Subestação da Falagueira num dos seus extremos onde se 

ligará a linha em estudo, desenvolvendo-se igualmente a poente das duas IBA’s, o qual foi designado 

Corredor Poente e, 2) o segundo desenvolvendo-se a nascente destas áreas, o qual foi denominado 

Corredor Nascente. Foi ainda estabelecida uma possível interligação entre ambos. 

Após análise das principais condicionantes territoriais, as quais foram confrontadas com a 

estratégia definida pelo planeamento da REN, SA, foi seleccionado o Corredor Poente como o 

globalmente mais favorável para a passagem da linha baseado em diversos argumentos de natureza 

técnica, económica e ambiental dos quais se destaca: a sua menor extensão, a passagem em áreas 

com menor densidade de vinhas, o facto de não atravessar a área de pesquisa para exploração de 

urânio junto a Nisa e, por último por se desenvolver a poente das IBA’s referidas. Acrescia que este 

corredor apresentava ainda, no futuro, uma maior facilidade de ligação a Évora, viabilizando um 

traçado com menor atravessamento da área cativa de mármores, a sul. 

Importa referir ainda que foi ponderada a definição de um corredor mais a Ocidente da IBA de 

Alter do Chão. Contudo, esta hipótese revelou-se pouco viável, dada a existência de condicionantes 

ambientais de outra ordem a ocidente da IBA que inviabilizaram o referido afastamento, 

nomeadamente, o previsto Aproveitamento Hidroagrícola do Crato, com o projecto de execução 

concluído, associado à futura Barragem do Pisão, e a Coudelaria de Alter do Chão, uma das grandes 

referências turísticas da região. 

Foi assim com base no corredor poente que se efectuou o Estudo de Grandes Condicionantes 

Ambientais ao estabelecimento da linha em estudo visando a definição de um corredor de 400 m 

onde se iria implantar o traçado. 

Naturalmente a concretização de uma intervenção deste tipo num território relativamente vasto 

nunca poderá considerar-se totalmente inofensiva, nem é possível evitar por completo os efeitos 

negativos antecipadamente identificados, permanecendo algumas situações de conflito potencial, 

facto que justifica a realização do presente EIA, o qual tem como objectivo a identificação 

pormenorizada dos impactes e a preconização das medidas de minimização a implementar. De facto, 

e apesar do corredor proposto evitar interferências com áreas urbanas e urbanizáveis, assim como 

com as zonas de maior presença de habitações dispersas, áreas industriais e áreas de equipamento 

público, permitindo igualmente o melhor ajustamento possível face a outras situações com maior 

presença territorial, como áreas agrícolas de maior valor, áreas regadas ou com interesse para a 

pesquisa e exploração de recursos minerais e geológicos, permanecem alguns impactes. 

6.1.2  -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, após a análise dos descritores ambientais analisados no Estudo de Impacte Ambiental 

da Linha de Muito Alta Tensão Falagueira – S. Lourenço de Mamporcão a 400 kV, conclui-se que não se 
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prevêem impactes negativos significativos sobre a generalidade dos descritores ambientais, 

nomeadamente, sobre o clima, recursos hídricos, qualidade da água  e qualidade do ar , como de 

resto é expectável em empreendimentos deste tipo. Na Figura 3  apresenta-se graficamente a 

localização dos impactes mais significativos. 

No que se refere ao descritor solos e RAN , e apesar deste tipo de empreendimento se revelar 

geralmente penalizador a este nível, estão previstos impactes negativos muito reduzidos em solos de 

elevada aptidão agrícola e incluídos na RAN, prevendo-se a implantação de apenas 30 apoios nesta 

área classificada, o que representa um impacte muito pouco significativo dada a extensão da linha em 

estudo (corresponde a apenas cerca de 14% da sua extensão). 

De igual modo, ao nível do ambiente sonoro  também não são expectáveis impactes negativos 

com significado sobre receptores sensíveis na imediação da linha, uma vez que se verifica o 

cumprimento dos níveis de ruído legislados. Refira-se, contudo, que se prevêem potenciais 

incómodos durante a obra com incidência sobre quatro habitações mais próximas da linha (a menos 

de 200 m). 

No que se refere à interferência com elementos de valor patrimonial , uma vez mais não se 

prevê a afectação directa de nenhum dos elementos identificados, prevendo-se apenas um potencial 

impacte indirecto decorrente, da alteração da sua envolvente paisagística e/ou da circulação de 

maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade. Por esse motivo são preconizadas uma série 

de medidas de minimização que incluem, além do imprescindível acompanhamento da obra por um 

arqueólogo, a vedação de elementos, o seu registo documental, fotográfico e cartográfico, e a 

realização de sondagens mecânicas na envolvente de três apoios. 

Finalmente, refira-se que ao nível geológico  e geomorfológico  os impactes previstos são 

também genericamente reduzidos, considerando-se as alterações topográficas decorrentes da 

escavação necessária à implantação dos apoios e da eventual abertura de acessos pouco relevantes 

no território atravessado. No que diz respeito ao atravessamento de duas áreas concedidas ou em 

vias de concessão para a prospecção e pesquisa de recursos minerais metálicos, e em particular 

relativamente ao atravessamento da área a conceder à empresa Iberian Resources, salienta-se que 

foi minimizada, no decorrer da elaboração do Relatório das Grandes Condicionantes, a interferência 

com as zonas mais importantes e com maiores mineralizações, evitando-se com o corredor 

seleccionado a zona mais nevrálgica de modo a não provocar conflitos de interesse com esta 

actividade. Contudo, a futura e eventual exploração destes recursos ficará naturalmente condicionada 

na imediata vizinhança da linha, o que não constitui um impacte significativo face à grande dimensão 

destas áreas. 

Subsistem, contudo, alguns impactes significativos decorrentes, quer da construção quer da 

exploração da linha, a grande maioria dos quais minimizáveis se implementadas as 

medidas/recomendações presentes no estudo. 
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Assim, ao nível paisagístico , considera-se que a linha em estudo constituirá uma forte intrusão 

na paisagem, em determinados trechos do território atravessado, que apresentam elevada a muito 

elevada sensibilidade e onde simultaneamente se prevê a sua visibilidade a partir dos aglomerados 

e/ou vias rodo e ferroviárias na sua proximidade. Salientam-se nesta situação as áreas a poente e 

SW do Crato atravessadas pela linha, bem como entre Alter Pedroso e Cabeço de Vide, sendo que 

apesar da paisagem a Sul deste último aglomerado apresentar uma elevada a muito elevada 

sensibilidade, o número de observadores será muito reduzido face à grande distância dos povoados. 

Acresce que o troço da linha entre Cabeço de Vide e Santo Amaro, apesar de se desenvolver a uma 

distância significativa dos aglomerados na sua envolvente, poderá ser avistado a partir da rede rodo e 

ferroviária na sua proximidade surgindo a linha como uma forte intrusão na paisagem constituindo um 

impacte visual significativo. 

É ao nível dos sistemas ecológicos  que se prevêem os mais significativos impactes 

decorrentes da implantação da linha. Além do atravessamento do Sítio Nisa / Laje da Prata que como 

já se referiu era inevitável atravessar face à localização da Subestação da Falagueira, estão previstos 

outros impactes com incidência sobre a flora e vegetação, mas com maior relevância sobre a fauna, 

dos quais se destaca o aumento da mortalidade de aves por colisão. Contudo, salienta-se que o 

atravessamento do Sítio Nisa/Laje da Prata se faz numa zona dominada pelos povoamentos de 

eucalipto, apresentando deste modo um reduzido valor ecológico indicando-se ainda assim algumas 

medidas que visam a minimização da perturbação neste local, e está prevista a balizagem da linha 

com recurso espirais de cor branca e laranja a colocar nos cabos, tendo em atenção a presença de 

aves ameaçadas, nomeadamente a Abetarda e o Sisão. 

Os impactes previsíveis ao nível do uso dos solos, ordenamento e gestão do território e 

componente social incluem em grande parte algumas das situações já enunciadas, nomeadamente 

ao nível do incómodo causado pela construção da linha na proximidade de algumas habitações a 

menos de 200 m da linha, e da interferência com áreas condicionadas e regulamentadas, como o 

atravessamento do Sítio Nisa / Laje da Prata, de áreas de RAN ou de áreas concessionadas para 

prospecção e pesquisa de recursos minerais.  

Há a acrescentar a afectação de áreas incluídas na REN, bem como de áreas florestais de 

produção, uma vez que na metade norte da linha serão atravessadas extensas áreas de eucaliptal 

(verificando-se o atravessamento de uma pequena mancha de pinhal disperso mais a sul) implicando 

o estabelecimento da faixa de segurança da linha restrições severas à existência destas espécies de 

crescimento rápido. 

Como já se referiu, no presente EIA, apresentam-se medidas com vista à minimização das 

situações potencialmente críticas. Salienta-se que no desenvolvimento do projecto da linha em 

estudo se respeitou o Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão, bem como os Critérios 

da REN, S.A., ainda mais exigentes, em especial no que se refere às distâncias mínimas a 

obstáculos respeitadas. 
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Conclui-se assim que o empreendimento em estudo não se afigura como um projecto que, 

após a sua construção e entrada em funcionamento, provoque impactes negativos significativos no 

ambiente, particularmente se forem cumpridas todas as recomendações patentes no presente estudo, 

no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e nos Planos de Monitorização previstos ao nível 

do Ambiente Sonoro e Sistemas Ecológicos, concretamente em relação à fauna.  



  



  



  



  



  



  



  



   


