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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 

Designação do Projecto: Subestação de Armamar a 400 / 220 / 60 kV 

Tipologia de Projecto: Indústria da Energia 
Anexo II, ponto 3, alínea b) 

Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Freguesia de Aricera, Concelho de Armamar, Distrito de Viseu 

Proponente: Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

Entidade licenciadora: Direcção Geral de Energia e Geologia 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 6 de Junho de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro; 

2. Adopção de medidas de construção e de recuperação adequadas à minimização 
dos impactes gerados pelo aterro previsto de cerca de 20 metros, dentro da Bacia 
Visual do Douro; 

3. Não ocupação de áreas condicionadas designadamente, em áreas de RAN ou de 
REN, para a localização dos locais de empréstimo de materiais e o de depósito final 
das terras sobrantes (15500m3 de terras);  

4. Cumprimento das medidas de minimização e dos programas de monitorização 
constantes da presente DIA.  

5. Os relatórios de monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, 
conforme previsto no Art.º 29 do Decreto Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

 

Elementos a entregar em 
sede de licenciamento 

Plano de Acompanhamento Ambiental 

1. Implementar o Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o qual deverá ser complementado com as 
medidas propostas neste parecer. 

2. 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. 

Elementos a Apresentar antes do Início da fase de construção  

3. Deverá ser entregue à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-Norte) a planta de localização das áreas de estaleiros (duas fases), 
áreas destinadas à colocação de pargas de terra vegetal, áreas de depósito de 
materiais e acessos às frentes de obra e estaleiros. 

4. Informar o Serviço Municipal de Protecção Civil do concelho de Armamar sobre a 
implantação da Subestação, de modo a proceder à eventual actualização do Plano 
Municipal de Emergência e Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios. 
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5. Apresentar à Autoridade de AIA a data do início da fase de construção, a fim de 
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do projecto. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização: 

Fase de Construção 

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3, 4, 5 , 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 e 49. 

2. Localizar os estaleiros nas áreas indicadas no EIA, no local adquirido para a implantação do projecto. 

3. Adoptar, preferencialmente, estruturas amovíveis para a recolha das águas residuais geradas no estaleiro. 
Caso tal não seja possível e com o mesmo objectivo deve ser construída uma fossa séptica, em função das 
condições locais. As águas residuais produzidas deverão ser recolhidas pelos serviços camarários ou empresas 
especializadas. 

4. Na plataforma de implementação do estaleiro, deverá ser executada uma rede de drenagem periférica. 

5. Efectuar a armazenagem temporária das terras vegetais provenientes da decapagem em local apropriado, 
devidamente protegido por coberturas impermeáveis que evitem a sua mobilização pela água da chuva e pelo 
vento. 

6. Proceder à limpeza das linhas de água e de todos os elementos hidráulicos de drenagem, anulando qualquer 
obstrução total ou parcial induzida pela obra. 

7. Deverá ser assegurado que as águas de drenagem da plataforma da Subestação, recolhidas na caleira 
periférica, sejam adequadamente encaminhadas para a linha de água mais próxima, não devendo ser 
descarregadas aleatoriamente no terreno. 

8. Para o depósito de recolha de óleos, a localizar no estaleiro, dever-se-á ter em consideração as seguintes 
orientações: 

 Instalação em áreas estáveis e planas; 

 Instalação em local de fácil acesso para trasfega de óleos; 

 Impermeabilização da zona de instalação do depósito. 

9. Antes da utilização de explosivos e durante a utilização de diferentes cargas de explosivos, deverão ser 
realizadas medições do nível freático nos 3 poços pertencentes a propriedades agrícolas a Sul da Subestação 
de Armamar, de forma a determinar a existência, ou não, de afectação da exploração dos mesmos. 

10. Adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados (principalmente os que contêm SF6), de forma a 
reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. 

11.  O SF6 que for substituído deverá ser enviado para empresas licenciadas que possibilitem a sua completa 
reciclagem. 

12. Delimitar, previamente, as áreas destinadas à instalação do estaleiro de obra e depósito temporário de 
materiais, de modo a afectar o mínimo de área possível e evitar a destruição de habitats/coberto vegetal 
natural. 

13. As movimentações da maquinaria devem ser limitadas ao estritamente necessário, preservando na medida do 
possível a flora, a vegetação e a fauna local. 

14. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência, de reduzida 
visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem as áreas de depósitos temporários e 
empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. No caso de não ser possível 
determinar a importância científica e patrimonial de outras ocorrências então identificadas, deverão ser 
efectuadas sondagens de diagnóstico. 

15. 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. 
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16. O acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, desde que 
as acções inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas. 

17. 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. 

18. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo 
que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 
actual ou salvaguardadas pelo registo. 

19. Deverá ser elaborada uma carta de condicionantes patrimoniais, de forma a interditar, em locais a menos de 
100m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros e áreas de empréstimo/depósito de inertes, e a 
mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro.  

20. Para a ocorrência 6, no âmbito do acompanhamento arqueológico, deverá dar-se particular atenção à área do 
achado e proceder-se à sua reavaliação que determinará, em função dos resultados obtidos, a necessidade de 
definir medidas de minimização complementares. 

21. Deverá assegurar-se a rápida recuperação da zona de estaleiros da 1ª fase, a fim de evitar problemas de 
erosão e melhorar a integração paisagista da subestação. 

22. Reaproveitar a terra vegetal proveniente da decapagem dos solos na cobertura dos taludes da plataforma da 
Subestação, do caminho de acesso e na restante área da propriedade utilizada pelo estaleiro.  

23. Os locais afectos à obra deverão ser restritos, confinando-os apenas, sempre que possível, à área a ocupar 
posteriormente, de forma a minimizar/evitar potenciais impactes nas áreas envolventes. 

24. O caminho de acesso deverá ser articulado com a rede de caminhos existentes, de forma a assegurar o rápido 
acesso ao local da Subestação em situações de emergência. 

25. Todo o perímetro do local do projecto deverá ser devidamente assinalado, quer durante o período diurno, quer 
durante o período nocturno. 

26. 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. 

27. Após a conclusão dos trabalhos, proceder, se necessário, à escarificação dos terrenos das zonas de circulação 
temporária, de forma a permitir o restabelecimento das condições de infiltração. 

28. Proceder, após a desactivação do estaleiro e estruturas associadas, à descompactação dos solos nos locais 
intervencionados e em que tal se justifique. 

Fase de Exploração 

29. Proceder à manutenção e observação das estruturas de controlo da erosão e de correcção torrencial, de forma 
a garantir as suas boas condições de funcionalidade. 

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

31. Deverão ser realizadas campanhas de monitorização de ruído, sempre que novas linhas se articulem à 
Subestação em avaliação e no caso de eventuais reclamações. As campanhas referidas deverão ter em 
consideração o constante nas “Directrizes para a Avaliação do Ruído de Actividades Permanentes“, disponíveis 
em www.apambiente.pt. Deverão ser objecto de monitorização os receptores sensíveis considerados 
mencionados no programa de monitorização constante da presente DIA. Os resultados das campanhas de 
monitorização efectuadas deverão ser entregues à Autoridade de AIA. 

32. As lamas provenientes das fossas sépticas das instalações sanitárias do edifício de comando, deverão ter um 
destino final adequado (ETAR ou aterro). 

Fase de Desactivação 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil da subestação, pelo menos 50 anos, deve o proponente, no último 
ano de exploração da subestação, apresentar à Autoridade de AIA um plano de desactivação pormenorizado 
contemplando: 

• Solução final de requalificação da área de implantação do projecto e projectos complementares, a qual deve ser 
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 
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• Acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

• Destino a dar a todos os elementos retirados; 

• Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

• Plano de recuperação paisagística da área ocupada pela plataforma de forma a restabelecer, na medida do possível, 
a topografia do local, e as respectivas condições fisiográficas. 

Programas de Monitorização 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

Objectivos 

 Verificar o cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, de modo a minimizar os 
impactes detectados e a prevenir novos impactes. 

 Adoptar medidas de minimização complementares, em caso de incumprimento dos valores legais definidos. 

Parâmetros a monitorizar 

 Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) definido no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Locais de amostragem 

 Na fase de construção, deverá ser dada especial atenção ao receptor designado no EIA por P4, uma vez que se 
localiza a uma distância inferior a 200 m da Subestação, constituindo assim um receptor potencialmente afectado 
nesta fase. 

 Na fase de exploração, deverão ser alvo de monitorização os receptores apresentados no quadro seguinte.  

Localização dos pontos de monitorização 

Ponto de 
Monitorização Receptor/Distância à Subestação 

P2 Habitação isolada em construção/175m 
P3 Habitação isolada /280m 
P4 Habitação isolada em construção/150m 
P5 Habitação isolada /260m 

P6 Habitação distanciada do aglomerado de 
Ariceira /300m 

P7 Aglomerado de Ariceira /310m 

P8 Habitação distanciada do aglomerado de 
Ariceira /250m 

 

 Consoante os resultados obtidos nas campanhas de monitorização, poderão ser definidos novos locais de 
amostragem. 

Período de amostragem e duração do plano 

 Durante o primeiro ano de funcionamento, deverão ser efectuadas duas campanhas de medições acústicas, uma 
no semestre seco e outra no semestre húmido. Estas campanhas deverão ser repetidas cada vez que ocorrerem 
alterações a nível de instalação dos equipamentos (autransformadores desfasadores ATD2 e ATD3 de 400/220 
kV; das reactâncias RS1 e RS2 e dos transformadores TR1 e TR2 de 400/60 kV). Após a instalação de todos os 
equipamentos da Fase II, na ausência de situações de reclamação, a monitorização deverá ter uma periodicidade 
quinquenal. 

Critérios de avaliação de desempenho 

 Conformidade com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, designadamente o cumprimento do critério de 
exposição máxima e o critério de incomodidade. 

Deverão ser considerados no Relatório de Monitorização a apresentar, os novos períodos de referência, novos 
indicadores (Ld, Lden, Ln) e os novos parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade (D), constantes no 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.  

 

Nota: caso a habitação, designada no EIA por P1, venha a ser restaurada e habitada, este ponto deverá ser também 
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alvo de monitorização.  

 
Validade da DIA: 6 de Junho de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

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) 

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do procedimento de AIA 

• Data de entrada do EIA na APA: 16.10.2007. 

• Conformidade do EIA - Após apreciação técnica da documentação recebida, a CA 
considerou que seria necessário solicitar elementos adicionais ao Relatório 
Síntese, a 14.11.2007, tendo o prazo para a verificação da conformidade ficado 
suspenso até à entrega dos mesmos., ao abrigo do n.º 4 do artigo 13º do Decreto-
Lei n.º 69/2000. 

• Realização de uma reunião nas instalações da APA com a presença do presidente 
da CA, de representantes da REN, SA e da Atkins e da representante da CCDR-
Norte no dia 22 de Novembro, com a finalidade de esclarecer as questões à 
aplicação do constante na alínea a) do artigo 34º do Regulamento do Plano 
Director Municipal (PDM) de Armamar ao presente projecto.  

• Reunião nas instalações da CCDR-Norte, no dia 30 de Novembro de 2007, com 
presença da representante dessa entidade e representantes da REN, SA e da 
Atkins onde foram clarificadas as questões acima referidas. 

• Após a entrega dos elementos solicitados, a CA considerou que a informação 
contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas no ofício, pelo que foi 
declarada a conformidade do EIA, a 28 de Janeiro de 2008.  

• Realização da Consulta Pública: entre 15.02.2008 e 20.03.2008. 

• Posteriormente, ao abrigo do ponto 6 do mesmo artigo e Decreto-Lei, foram 
solicitados novos elementos relativos ao factor Ordenamento do Território. 

• Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades: Direcção Geral dos 
Recursos Florestais (DGRF), Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e 
Direcção-Geral de Energia e Geologia. 

• Análise técnica do EIA. 

• Visita ao local de implantação do projecto, no dia 27 de Março de 2008, com a 
presença de representantes da CA, da REN, da equipa que realizou o EIA e da 
equipa projectista. 

• Análise dos resultados da Consulta Pública. 

• Elaboração do parecer final da CA, o qual foi concluído a 30.04. 2008. 

• Elaboração da proposta de DIA e envio para a tutela a 9.05.2008. 

 

Resumo das entidades consultadas externas consultadas 

A zona de implantação do projecto, segundo a DGRF, “está classificada de alta a muita 
alta probabilidade de ocorrência de incêndio florestal”. 

O Parecer da Autoridade Nacional de Protecção Civil refere que a Subestação de 
Armamar “irá ser implantada numa área denominada zona Crítica de Lafões, a qual é 
definida como área onde é prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de defesa 
da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio que apresenta e em função do 
seu valor económico, social e ecológico” e sugere algumas medidas de minimização. 

A DGEG afirmou que “atendendo ao interesse deste projecto para o desenvolvimento 
regional e local (concelho de Armamar)” se manifesta favorável à execução do mesmo. 
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Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No âmbito da consulta pública, foi recebido um parecer da DGADR – Direcção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural que refere que o projecto em avaliação não 
interfere com projectos da competência daquela Direcção Geral, pelo que nada tem a 
opor. 

Confirma que relativamente ao factor solos, das 4 alternativas apresentadas para a 
localização da subestação e respectivos caminhos associados e linhas eléctricas a 
construir, as alternativas A e C são as que teriam mais impactes negativos sobre os 
solos com boas potencialidades para a agricultura e a alternativa B é a que implicaria 
uma menor afectação de solos com ocupação agrícola. 

No entanto, numa perspectiva mais abrangente no concelho de Armamar, no que diz 
respeito aos impactes negativos no total dos factores, considera conforme o 
fundamentado no EIA a exclusão das alternativas A, B e C por serem no global as mais 
penalizadoras, sendo a alternativa D considerada a mais vantajosa (alternativa em 
avaliação). 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

A Subestação de Armamar, situada no concelho com o mesmo nome, Distrito de Viseu,
será explorada a 400/220 kV. A instalação também prevê a futura construção do posto 
de 60kV que permitirá reforçar a alimentação à EDP Distribuição e a recepção, neste 
nível de tensão, da produção de energia eólica que vier a ser gerada na região. 

A instalação desta subestação (que ocupará uma área de cerca de 10,3 ha), juntamente 
com as 6 novas linhas a construir, permitirá melhorar a capacidade de transporte de 
energia na região e criar as condições técnicas para o aumento sustentado das 
capacidades de troca de energia com Espanha através da ligação Douro Internacional –
Aldeia D´Ávila. 

Refira-se que, no aglomerado de Aricera (a cerca de 320m da subestação) e noutras 
habitações isoladas próximas do local de implantação da Subestação de Armamar, 
poderão igualmente vir a ocorrer, temporariamente (fase de construção), impactes 
negativos pouco significativos na qualidade do ar e no ambiente sonoro, os quais são 
minimizáveis. 

Quanto aos planos de ordenamento e condicionantes, o projecto tem enquadramento 
nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, sendo que as condicionantes 
existentes não são restritivas ao projecto em estudo, pelo facto de serem respeitadas as 
exigências por elas estabelecidas. Não obstante, salienta-se que a área de implantação 
do projecto é atravessada por uma linha de água classificada como "leito de curso de 
água", pertencendo à REN do concelho. 

No entanto, localmente, não é possível a identificação desta linha de água e, de acordo 
com a avaliação efectuada, não existindo no terreno valores relevantes, não é previsível 
a sua afectação. Não obstante, o facto de ela se encontrar identificada na planta da 
REN do concelho é, por si só, constitutivo de restrição na utilização do espaço. 

Neste sentido, foi incluída na presente DIA a condicionante 1 relativa à necessidade de 
compatibilização do projecto com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional 
(REN), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na sua redacção actual. 

Relativamente ao património, o projecto poderá ser implementado, desde que sejam 
cumpridas as medidas de minimização preconizadas, salientando-se o facto de todos os 
trabalhos arqueológicos a realizar terem de ser autorizados pelo IGESPAR, I.P. e os 
respectivos relatórios entregues para avaliação. 

Face ao exposto e ponderados os factores em presença, resulta que o Projecto da 
Subestação de Armamar a 400/220/(60) kV” poderá ser aprovado, desde que cumpridas 
as condições constantes da presente DIA. 
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