
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

                                                          

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO “SUBESTAÇÃO DE TÁBUA 220/60 KV” 
 

(Projecto de Execução) 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Subestação de Tábua 220/60 kV”, em fase 

de Projecto de Execução, localizado no concelho de Tábua, freguesia de São João da 

Boa Vista, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao 

cumprimento integral de todas as condições constantes no anexo à presente DIA. 

2. As medidas a concretizar na fase de obra deverão ser integradas no caderno de 

encargos da obra. 

3. Os relatórios de monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, 

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

4. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, a fim de 

possibilitar o desempenho das suas competências na pós-avaliação do Projecto. 

5. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente Declaração de 

Impacte Ambiental caduca se, decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver 

sido iniciada a execução do respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 

3 do mesmo artigo. 

 

3 de Outubro de 2007, 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo: Medidas de Minimização, Outros elementos, Plano de Acompanhamento Ambiental, Fase de Desactivação e 

Planos de Monitorização 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução 

“SUBESTAÇÃO DE TÁBUA 220/60 KV” 

 

I. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Estaleiros  

1. Localizar o estaleiro na área indicada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 

nomeadamente no extremo nordeste da área a expropriar. 

2. Definir, na planta dos estaleiros, os locais para: 

- equipamentos; 

- lavagem de máquinas e equipamentos; 

- armazenamento de combustíveis, de óleos, outros lubrificantes e produtos químicos; 

- abastecimento de combustível e óleos e outros lubrificantes; 

- armazenamento temporário de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para 

valorização/eliminação em instalações licenciadas/autorizadas. 

3. No estaleiro, caso sejam realizadas operações de manutenção e reparação das 

máquinas e veículos, estas deverão ser concretizadas em locais apropriados, munidos 

de recipientes estanques, sendo depois os resíduos conduzidos a destino final 

adequado. 

4. Efectuar o armazenamento de combustíveis, óleos e outros lubrificantes, assim como 

eventuais operações de abastecimento de combustível em área impermeabilizada e 

coberta. Essas áreas deverão estar dotadas de um sistema de recolha e tratamento de 

efluentes. 

5. Efectuar as eventuais descargas da lavagem de máquinas e equipamento utilizado em 

locais pré-destinados e pré-definidos, aquando da organização e instalação dos 

estaleiros. 
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6. Construir uma rede de drenagem periférica na plataforma de implantação do estaleiro. 

7. Dispor de materiais absorventes no estaleiro a fim de garantir a rápida intervenção na 

contenção de eventuais derrames de óleos e/ou combustíveis ou outras substâncias 

poluentes. 

8. Proceder, no final da obra, à recuperação das áreas de implantação do estaleiro através 

da limpeza de todas as áreas e da gradagem ou escarificação do solo, por forma a que 

estas recuperem rapidamente as suas características naturais. 

Geologia e Geomorfologia  

9. Programar as obras de modo a que as movimentações de terras mais significativas 

ocorram, se possível, fora do período em que é mais provável a ocorrência de 

precipitação. 

10. Proceder à naturalização dos taludes da plataforma da subestação assim como do 

caminho de acesso, através de uma cobertura com terra vegetal e posterior 

sementeira/plantação em conformidade com o Projecto de Integração Paisagística, por 

forma a evitar fenómenos de erosão.  

11. Efectuar o revestimento vegetal dos taludes de escavação e aterro tão cedo quanto possível. 

Solos e Ocupação do Solo 

12. Limitar a desmatação, o arranque de exemplares arbóreos, a extensão dos aterros e das 

escavações ao estritamente necessário à execução da obra. 

13. Sinalizar, na fase de construção, os caminhos a utilizar, a fim de impedir a circulação de 

pessoal e maquinaria fora dos caminhos previstos. 

14. Decapar, remover e separar as terras de melhor qualidade com vista à sua utilização 

posterior. A decapagem deverá ser efectuada de acordo com as características dos 

solos e o respectivo armazenamento deve ser efectuado em pargas. 

15. Proteger os solos armazenados com coberturas impermeáveis, ou outros meios, para 

evitar a sua mobilização pela chuva e pelo vento. 
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16. Assegurar a remoção controlada do material lenhoso decorrente das actividades de 

desmatação e desarborização, a fim de não constituir aí um foco/meio de propagação de 

fogo, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam esta matéria.  

17. Sempre que ocorrer algum derrame de óleos, combustíveis ou outras substâncias 

poluentes, a camada de solo afectada deverá ser imediatamente removida e 

encaminhada para destino final adequado, como aterros licenciados. 

18. Maximizar a reutilização de materiais resultantes da decapagem e das escavações na 

obra ou em outras obras licenciadas. 

19. Proceder, após a conclusão dos trabalhos de construção, à limpeza de todas as zonas 

de trabalho. 

Recursos Hídricos  

20. Armazenar, as camadas de terra vegetal resultantes da decapagem de solo em locais 

planos e estáveis, a fim de evitar escorregamentos e assim o seu arrastamento para a 

rede hidrográfica. 

21. Recolher as águas pluviais através da rede de drenagem da plataforma da subestação, 

em conformidade com o projecto de drenagem. 

22. Não armazenar, ainda que temporariamente, materiais resultantes das escavações e da 

decapagem dos solos, em zonas de inclinação superior a 7%, a menos de 50 m das 

linhas de água e em zonas de cheia ou zonas inundáveis. 

23. Garantir, na fase de exploração, condições de funcionalidade das estruturas de controlo 

de erosão e correcção torrencial que forem construídas. 

24. Interditar a circulação de maquinaria afecta à obra junto à ribeira de S. Simão, 

nomeadamente no seu vale aluvionar. 

Resíduos 

25. Promover uma adequada gestão de resíduos em matéria de armazenamento, transporte 

e destino adequado em conformidade com as disposições legais em vigor neste domínio, 

de que se destaca o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. Nesse âmbito, os 
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materiais excedentários (resíduos) apenas poderão ser depositados em locais licenciados 

para o efeito. 

26. Evitar a proliferação de locais de deposição de resíduos, devendo prever-se a existência 

de locais destinados a esse fim, devidamente assinalados, no qual os resíduos são 

depositados separadamente, em função da tipologia. Deverão ser contactadas empresas 

devidamente credenciadas para recolher, transportar e tratar os diferentes tipos de 

resíduos. 

Património Arqueológico 

27. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de 

incidência, de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, 

bem como as áreas de depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem 

fora das áreas já prospectadas. Em caso de não ser possível determinar a importância 

científica e patrimonial de outras ocorrências então identificadas, deverão ser efectuadas 

sondagens de diagnóstico. 

28. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases 

preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O 

acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais que uma 

frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas 

as frentes. 

29. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adopção 

de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida 

deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património 

cultural. 

Sistemas Ecológicos 

30. Assinalar de forma visível todas as árvores a abater, a fim de evitar desarborização 

desnecessária. 

31. Assinalar com marcas visíveis, todas as zonas a desmatar (p.e., fitas coloridas), 

permitindo a identificação das áreas de intervenção. Nas áreas de intervenção que não 
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serão ocupadas de forma irreversível, limitar as intervenções no sentido de preservar na 

maior extensão possível os seus solos.  

32. Minimizar o impacte sobre as árvores com interesse (nomeadamente quercinías) que 

ocorrem perto do local de implantação da subestação, nomeadamente na altura da 

construção/rectificação da rede de caminhos, devendo as medidas adoptadas ser 

detalhadas no Plano de Acompanhamento Ambiental. 

Paisagem 

33. Implementar o Projecto de Integração Paisagística apresentado.  

34. Manter, durante a fase de exploração, todos os revestimentos vegetais que vierem a ser 

executados. 

Socioeconomia  

35. Adoptar medidas complementares de segurança, durante a fase de construção, de modo 

a que a manobra de viaturas e o manuseamento de determinados equipamentos não 

venha a estar na origem de focos de incêndio. 

36. Criar um mecanismo expedito, mesmo que de carácter temporário, de esclarecimento de 

dúvidas e de atendimento de eventuais reclamações da população. 

37. Antes do início dos trabalhos, o respectivo calendário e locais de actividade deverão ser 

publicamente divulgados junto das populações locais. A junta de freguesia de S. João da 

Boavista deverá ser informada do início dos trabalhos. 

38. Proceder atempadamente à beneficiação e restabelecimento dos caminhos locais a 

interferir pelas obras e pela implantação da subestação. 

39. Adoptar um sistema de lavagem de rodados, a fim de evitar a dispersão e o 

espalhamento de terras nas vias rodoviárias envolventes. 

40. Assinalar todo o perímetro do local do projecto, quer durante o período diurno, quer 

durante o período nocturno. 

41. Proceder à limpeza regular da via pública, sempre que forem vertidos materiais de 

construção ou materiais residuais da obra. 
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Qualidade do Ar 

42. Adoptar técnicas e processos construtivos que reduzam a emissão e dispersão de 

poluentes atmosféricos. 

43. Garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos e maquinaria, afectos à obra, 

para minimizar a emissão de poluentes para a atmosfera. 

44. Proceder à rega, durante as operações de movimentação de terras, das áreas 

intervencionadas para a construção da plataforma e do acesso para minimizar o 

levantamento de poeiras no período seco, caso se revele necessário. 

45. Proceder à adequada manutenção dos equipamentos utilizados, de forma a reduzir as 

emissões de hexafluoreto de enxofre - SF6. 

46. 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.  

 

II - OUTROS ELEMENTOS 

47. Promover, antes do início da construção da subestação e respectivo acesso, acções de 

sensibilização ambiental junto dos trabalhadores envolvidos na obra, nomeadamente 

cuidados a ter durante o período em que estiverem no local. 

48. Informar as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, 

nomeadamente os corpos de bombeiros da zona afectada, o Serviço Municipal de 

Protecção Civil de Tábua e a Direcção-Geral dos Recursos Florestais do início da 

construção do projecto. 

49. Elaborar um Plano de Emergência Interno, identificando os riscos, procedimentos e 

acções para resposta a situações de emergência no interior da subestação que possam 

colocar em risco a segurança da zona envolvente, o qual deverá ser disponibilizado às 

entidades competentes. 
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50. Assegurar a devida informação sobre a construção das linhas aéreas de transporte de 

energia associadas, às entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona envolvente ao 

projecto. 

51. Caso sejam detectados vestígios arqueológicos, tal facto deverá se comunicado à 

Câmara Municipal de Tábua.  

 

III - PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL  

52. Implementar o Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no EIA, 

revisto no que se refere aos resíduos. 

53. No final da obra, apresentar à Autoridade de AIA um relatório final que contenha uma 

compilação de toda a informação relevante sobre a componente ambiental relacionada 

com a obra e que inclua uma avaliação da eficácia das medidas de minimização 

preconizadas. 

 

IV - FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil da subestação, pelo menos 50 anos e a 

dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e 

legais então em vigor, deverá o proponente, no último ano de exploração da subestação, 

apresentar à Autoridade de AIA um plano de desactivação pormenorizado, contemplando: 

- a solução final de requalificação da área de implantação da subestação e acesso e 

projecto associado, a qual deverá ser compatível com os instrumentos de gestão territorial 

e com o quadro legal então em vigor; 

- as acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- o destino a dar a todos os elementos retirados; 

- um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 
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V - PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

Apresentar à Autoridade de AIA o relatório anual final de monitorização até 3 meses, após a 

última campanha de medição efectuada. 

1. Introdução 

Deve ser feita referência à: 1) identificação e objectivos, 2) âmbito do Relatório de 

Monitorização (RM), 3) enquadramento legal, 4) apresentação da estrutura do relatório e 5) 

autoria técnica do relatório. 

2. Antecedentes 

(i) Referência ao EIA e à DIA. 

(ii) Referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes objecto 

de monitorização. Eventual relação da calendarização da adopção destas medidas em função 

dos resultados da monitorização. 

(iii) Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativas aos factores ambientais 

objecto de monitorização. 

3. Descrição do programa de monitorização 

Parâmetros a registar e locais de amostragem  

Deverão ser efectuadas duas campanhas de medições acústicas durante o ano, em épocas 

distintas (Verão/Inverno), no conjunto de pontos de avaliação seleccionados para o efeito.  

Em cada campanha deverá ser registado o valor do parâmetro nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq,T, onde T se reporta a cada um dos períodos de referência: 

diurno (das 7 às 20h), entardecer (das 20 às 23h) e nocturno (das 23 às 7h).  

Tendo em conta que a determinação do parâmetro LAr exige a correcção do valor de LAeq,T 

devido à presença de componentes tonais no sinal, o valor de LAeq,T deverá ser medido em 

bandas de 1/3 de oitava. 

Cada medição deverá ser acompanhada de um registo das condições meteorológicas 

prevalecentes durante o intervalo de medida. Deverá ser indicada a duração deste intervalo. 
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As medições deverão ser efectuadas junto dos receptores sensíveis, nomeadamente: 

Local Receptores sensíveis Distância à Subestação de Tábua 

1 - PA1 Edifícios de habitação 250 m a noroeste 

2- PA2 Edifícios de habitação 210 m a noroeste 

3 - PA3 Edifícios de habitação 260 m a norte 

Para além destes locais, deverão ser considerados outros onde venham a registar-se 

reclamações. 

Métodos e equipamentos de recolha de dados 

(i) As medições deverão ser efectuadas, de acordo com os procedimentos descritos na 

Norma Portuguesa NP1730 (1996) “Acústica. Descrição e Medição de Ruído Ambiente” 

complementada, preferencialmente, com os procedimentos constantes dos “Critérios de 

acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o 

Decreto-lei nº9/2007”, editado pelo Instituto Português de Acreditação. 

(ii) Instrumentação utilizada nos ensaios: 

- sonómetro integrador de Classe 1, aprovado pelo ISQ e devidamente calibrado, com 

indicação de tipo, modelo e série e referência à ficha de calibração (a apresentar em 

Anexo); 

- termómetro, higrómetro e anemómetro, entre outros, também devidamente calibrados. 

Métodos de tratamento de dados 

(i) Critério de Exposição Máxima 

(ii) Critério de Incomodidade 

Critérios de avaliação de dados 

Para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando em simultâneo, 

ambos os critérios estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído (de “incomodidade” e de 

“exposição máxima” são cumpridos) para todos os períodos de referência. 
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No que se refere ao critério de incomodidade, o cumprimento é avaliado pela diferença entre 

o valor de LAeq resultante (soma entre o LAeq determinado na monitorização e o registado 

na situação de referência) e o LAeq registado na situação de referência. Nos casos em que o 

LAeq resultantes é inferior a 45 dB(A), para qualquer dos períodos de referência, o critério de 

incomodidade não se aplica. 

Periodicidade da monitorização 

Realizar as campanhas de medições acústicas:  

- primeiro ano de entrada em funcionamento da subestação, Fase I (um transformador em 

funcionamento, TRI); 

- primeiro ano de entrada em funcionamento do segundo transformador, Fase II (dois 

transformadores em funcionamento, TRI e TRIII); 

- primeiro ano de entrada em funcionamento do terceiro transformador, Fase III (três 

transformadores em funcionamento, TRI, TRII e TRIII). 

As campanhas deverão ser efectuadas de cinco em cinco anos, salvo se ocorrerem, 

entretanto, alterações significativas dos factores que determinam a emissão de ruído, ou 

reclamações. 

4. Resultados da monitorização 

Resultados obtidos 

Os resultados a apresentar deverão incluir: 

- tabela com os valores de Lden e Ln e diferença em relação aos valores limite (impostos de 

acordo com a classificação acústica da zona em estudo); 

- tabela com os valores de LAeq medidos na situação de referência e nas campanhas de 

Monitorização, nos três períodos de referência. 

Discussão de Resultados 

Verificação do cumprimento dos critérios de exposição máxima e de incomodidade. 
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Avaliação da Eficácia das Medidas de Minimização 

Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 

monitorização. 

Comparação com as Previsões do EIA 

Comparação entre os resultados obtidos para os diferentes pontos de avaliação e os valores 

estimados através da metodologia da REN, para os mesmos pontos. 

5. Conclusões 

(i) Síntese da avaliação de impactes e da eficácia das medidas de minimização adoptadas. 

(ii) Proposta de novas medidas de minimização e/ou de alteração de medidas já adoptadas. 

(iii) Proposta de revisão do programa de monitorização e da periodicidade dos futuros 

relatórios de monitorização. 
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