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1 Quais são os objectivos do projecto e 
quem são os intervenientes 

O projecto sobre o qual incide o presente Estudo de Impacte Ambiental (doravante 
designado por EIA) consiste na construção de uma nova subestação na freguesia de 
Aricera, concelho de Armamar, designada por Subestação de Armamar 400/220/60 kV 
(SAMM).  

Esta Subestação será ligada à restante rede eléctrica - Rede Nacional de Transporte 
(doravante designada por RNT) - através de um conjunto de 6 linhas novas a construir 
designadas, genericamente, por Desvios das Linhas Associadas à SAMM. Os projectos 
destes Desvios das Linhas Associadas não estão incluídos no presente EIA, estando 
prevista a elaboração de Estudos de Incidências Ambientais para cada um desses 
projectos. No presente EIA estas linhas são tratadas como projectos associados ao 
projecto da instalação em estudo. 

A necessidade de reforçar a capacidade de recepção e transporte de energia em diversas 
zonas da RNT, entre as quais se inclui o eixo do Douro - que se inicia na zona do Douro 
Internacional, e se prolonga até aos grandes centros de consumo situados no litoral, em 
particular, o grande pólo consumidor da região do Porto - e de criar condições técnicas 
para um aumento sustentado das capacidades de troca de energia com Espanha, através 
da ligação Douro Internacional – Aldeia D´Ávila, esteve na base da decisão da REN em 
construir uma nova subestação no eixo do Douro. 

A localização da actual Subestação de Valdigem, no interior da zona classificada do Alto 
Douro Vinhateiro, inviabiliza a ampliação da subestação para integrar o nível 400 kV, 
tendo a REN, SA decidido construir uma nova subestação na zona de Armamar.  

A futura subestação de Armamar permitirá criar, a meio do referido eixo do Douro, um 
ponto de interligação entre as redes de 400 kV e de 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 realização deste empreendimento é da responsabilidade da REN – Rede Eléctrica 
Nacional, S.A. que, para efeitos do presente EIA, assume o papel de “Proponente” e a 
entidade licenciadora é a DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia. 

O projecto, em fase de Projecto de Execução, é da responsabilidade da Quadrante, que 
adjudicou à Atkins (Portugal), Lda. o respectivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o qual 
foi elaborado entre Novembro de 2006 e Outubro de 2007. 
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2 Como é que foi desenvolvido o EIA  

O presente EIA foi desenvolvido em duas fases 

� Fase 1 – Identificação e Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e 
Definição de Corredores e Localizações Preferenciais para a implantação da 
SAMM e Desvios de Linhas Associadas. 

� Fase 2 – Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental propriamente dito, sobre o 
Projecto de Execução da subestação. 

A primeira fase do EIA correspondeu à identificação de grandes condicionantes legais 
e/ou ambientais e paisagísticas restritivas, existentes na área de estudo, e susceptíveis de 
condicionar a opção da localização da SAMM.  

A área de estudo correspondeu à área definida pela REN, SA, no Processo de Concurso e 
abrangeu as quatro localizações alternativas para a SAMM (A, B, C e D) e os corredores 
dos Desvios das Linhas Associadas a cada uma das opções de localização, que permitirão 
ligar a subestação à RNT. 

Na Figura 1 apresenta-se a área de estudo considerada e as quatro alternativas. 
Qualquer uma das alternativas em estudo para a SAMM implicará, sempre, a construção 
de 6 linhas novas, correspondentes aos Desvios de Linhas Associadas. Consoante o local 
escolhido para a subestação, a solução para cada um dos Desvios de Linhas Associadas 
será diferente (no que respeita à localização e extensão das linhas).  

 

Figura 1 – Área de estudo considerada na Fase 1 
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No decurso da Fase 1 foram solicitados elementos a entidades com jurisdição sobre a 
zona e em matérias de interesse para o estudo, tendo em vista a recolha de informação, 
relativa a situações potencialmente condicionantes da concretização do projecto. Esta 
análise foi complementada com visitas de campo, acompanhadas de registos fotográficos, 
e análise de cartografia. Com base neste trabalho foi elaborada a cartografia temática para 
toda a área de estudo, e identificados os elementos potencialmente mais condicionantes à 
implantação da subestação em estudo e linhas associadas. Com base nessa 
caracterização procedeu-se a uma análise comparativa das alternativas em estudo e 
identificou-se a alternativa menos desfavorável para a construção da SAMM e Desvios de 
Linhas Associadas. 

Este primeira fase do trabalho traduziu-se na elaboração do Relatório “Estudo de Grandes 
Condicionantes Ambientais e Selecção de Localização para a Subestação de Armamar e 
Corredores para os Desvios de Linhas Associadas” 

A segunda fase dos estudos – Fase 2 – consistiu na elaboração do EIA propriamente dito, 
e desenvolveu-se a nível de Projecto de Execução da SAMM, desenvolvido para a 
localização seleccionada na Fase 1. Nesta fase procedeu-se a uma análise mais 
detalhada da zona directamente afectada pela infra-estrutura.  
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3 O que é o projecto, onde se localiza e 
quais as alternativas  

A Localização do Projecto 

A SAMM implanta-se na freguesia de Aricera, situada no concelho de Armamar, distrito de 
Viseu, tal como se pode observar na Figura 2. O concelho de Armamar encontra-se 
limitado a Norte pelo rio Douro, a Oeste pelo concelho de Lamego, a Sul pelos concelhos 
de Moimenta da Beira e de Tarouca e a Este pelo concelho de Tabuaço. Segundo a 
divisão do território em NUTS II1, o município de Armamar integra-se na Região Norte e, 
segundo a divisão do território em NUTS III, na sub-região do Douro. 

 

 
 

Figura 2 – Enquadramento Administrativo da SAMM 

Em termos geográficos, a área de estudo desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio 
Douro, a cerca de 7-8 km a Sul da margem direita do rio Douro, a montante da barragem 
da Régua e Carrapatelo. Parte do concelho de Armamar, na zona mais a Norte, encontra-
se inserida no Alto Douro Vinhateiro, região classificada como património da humanidade 
pela UNESCO e sujeita ao PIOT - ADV (Plano Intermunicipal de Ordenamento do 
Território do Alto Douro Vinhateiro). Uma parte da zona mais a Norte do concelho de 
Armamar encontra-se, ainda, inserido na área de protecção do Plano de Ordenamento da 
albufeira de Régua e Carrapatelo.  

 
                                                      
1 NUTS é a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, criada 
pelo INE (Instituto Nacional de Estatística). De acordo com esta Nomenclatura, o território foi dividido em Continente, NUTS II e 
NUTS III, sendo que as NUTS II correspondem às Regiões e as NUTS III às Sub-Regiões. O nível abaixo é constituído pelos 
Concelhos 
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O projecto em análise não atravessa nem se situa na proximidade directa de qualquer 
área sensível, nem afecta qualquer elemento patrimonial classificado. 

O Projecto  

A SAMM ocupará uma área de cerca de 10 300 m2 que inclui a plataforma da subestação, 
caminho de acesso e taludes (Figura 3). 

 

Figura 3 – Implantação do projecto da SAMM 

O projecto da SAMM inclui as seguintes especialidades 

� Execução de escavações e aterros / terraplenagens. 

� Construção de arruamentos. 

� Execução da drenagem pluvial. 

� Construção das Edificações (7 Casas de Painel, 1 Edifício de Comando e 1 Casa 
dos serviços auxiliares) 

� Execução do sistema de tratamento das águas residuais domésticas da 
subestação – Fossa filtro. 

� Execução da câmara de retenção de óleos. 

� Execução das Fundações e Estruturas dos Maciços das Torres Metálicas. 

� Projecto Eléctrico. 

� Execução das vedações exteriores. 

� Construção do caminho de acesso a partir da EM 520. 

� Estaleiros e depósitos temporários de terras. 
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A construção da SAMM incluirá as seguintes actividades: 

1. Instalação de estaleiros e parque de material em duas localizações: a primeira, 
durante os trabalhos construção civil necessários à construção da plataforma e 
vedações, junto ao alçado Sul da subestação, e a segunda, já no interior da 
Subestação, para a execução dos restantes trabalhos de construção civil e 
empreitada eléctrica (Figura 4). 

 
Figura 4 – Localização prevista para os estaleiros  

2. Desmatação e transplante/abate de árvores em toda a área de intervenção 
(plataforma da subestação e estrada de acesso). 

3. Decapagem de terra vegetal na zona de implantação da SAMM e caminho de 
acesso, com uma espessura média de 0,5m. 

4. Terraplenagem dos terrenos, incluindo escavações e aterro, para a construção da 
plataforma da subestação e caminho de acesso.  

A SAMM será construída à cota 744,50m, obrigando a movimentações de terras de 
alguma dimensão, que são apresentadas no Quadro 1. Da construção da SAMM resultará 
um excedente de terras de 15500 m2. O Projecto de Integração Paisagística prevê a 
reutilização destas terras, numa modelação de terreno, a ser efectuada entre o caminho 
de acesso e o talude Oeste da plataforma da SAMM, não sendo necessário transportá-las 
a destino final. 

Quadro 1 – Movimentações de terras  

Movimentação de 
terras 

Caminho acesso Plataforma da 
subestação 

Total 

Aterro 13.140m3 291.500 m3 306.640 m3 

Escavação 4.340m3 267.200 m3 271.540 m3 

Balanço -8.800m3 +24.300 m3 +15.500 m3 
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Prevê-se a necessidade de efectuar escavações que, em certos casos, podem atingir 
profundidades máximas de cerca de 20m, prevendo-se que cerca de 25% dessas 
escavações sejam realizadas com explosivos, 50% com rippers e os restantes 25% com 
retroescavadora. 

Prevê-se a necessidade de efectuar aterros que, em certos casos, poderão atingir uma 
altura máxima de cerca de 18m. Os aterros serão constituídos com materiais provenientes 
das escavações, caso as suas características técnicas assim o permitam. Os taludes de 
aterro, depois de regularizados, serão preenchidos com a terra vegetal proveniente da 
decapagem dos solos, seguidos de uma sementeira, tal como previsto no Projecto de 
Integração Paisagística. 

Na plataforma os taludes de escavação terão uma inclinação de 1/1 com execução de 
uma banqueta de escavação com 3,00m de largura, sempre que a altura dos taludes seja 
superior a 12 metros. Os taludes de aterro terão uma inclinação de 1/2 (V/H), com 
execução de uma banqueta de aterro com 3,00m de largura aos 12,00m de altura sempre 
que os taludes tenham uma altura superior a 15,0m. No acesso à SAMM adoptou-se uma 
inclinação de 1/2 (V/H) para os taludes de escavação.  

5. Concluídas as terraplenagens executar-se-á a vedação nos limites da subestação 
incluindo a construção dos portões de acesso. Deverá, também, ser construída a 
vedação de limite de propriedade da REN. 

6. Seguidamente proceder-se-á à construção da rede geral de drenagem da 
plataforma e caminho de acesso e à construção das redes de serviço aos edifícios 
técnicos - abastecimento de água, drenagem, esgotos pluviais e esgotos domésticos. 
Na rede geral de esgotos domésticos prevê-se a instalação de um reservatório 
(enterrado) de armazenamento dos efluentes. A manutenção da subestação deverá, 
em fase de funcionamento, prever a recolha periódica dos resíduos acumulados. 

7. Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior e 
exterior da plataforma, para posterior ligação aos equipamentos e aos prumos 
metálicos da vedação. 

8. Construção de maciços em betão armado para transformadores, pórticos de 
amarração e suportes de aparelhagem. 

9. Instalação de Transformadores, painéis, etc. 

10. Execução de caleiras para passagem de cabos. 

11. Construção dos Edifícios Técnicos – 1 Edifício de Comando, 1 Casa dos Serviços 
Auxiliares, 7 Casas de Painel. 

12. Execução dos trabalhos para a colocação do reservatório de água de consumo e 
respectivo sistema de tratamento. 

13. Concluídos todos os trabalhos referentes a estruturas enterradas executar-se-ão as 
vias interiores de circulação – via principal dos transformadores, via dos disjuntores 
extraíveis, vias secundárias e caminhos preferenciais de circulação 

14. Os trabalhos na plataforma concluir-se-ão com a colocação de uma camada 
superficial de gravilha com 0.07m de altura. 

15. Execução do caminho de acesso à SAMM, incluindo escavações, aterros, 
drenagem, pavimentos, pinturas, colocação de sinalização vertical, etc. O caminho ou 
via de acesso à SAMM corresponde a uma via nova, a criar que estabelecerá o 
acesso entre a futura SAMM e a EM 520. Este caminho de acesso terá uma extensão 
de cerca de 600 m, com uma faixa de rodagem de 5m de largura e bermas laterais 
com 1m de largura. Os trabalhos de construção desta via poderão decorrer de forma 
independente dos referentes ao interior da subestação. Esta via foi dimensionada de 
forma a minimizar a afectação das propriedades agrícolas existentes nas imediações 
da SAMM, tendo sido implantada junto ao limite das referidas propriedades agrícolas. 

16. Execução do Projecto de Integração Paisagística. 
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A instalação eléctrica da SAMM será efectuada em duas fases:  

o Fase ou configuração inicial – que se prevê que abranja um período 
compreendido entre 10 a 15 anos após o final de 2009 (altura prevista 
para a conclusão da construção da SAMM). 

o Fase ou configuração final – que se prevê que venha a ser atingida 
apenas ao fim de um período de cerca de 30 anos. 

A Fase Inicial ou Configuração Inicial da SAMM incluirá as seguintes obras: 

• Construção do painel de Linha de 400kV para ligação à subestação de Recarei.  

• Construção de um painel de Linha de 400kV para a ligação à subestação de 
Douro Internacional, “Projecto PR0226 - Extensão dos 400kV à zona do Douro 
Internacional”. 

• Construção dos seguintes Edifícios Técnicos: Edifício de Comando, Casa de 
Serviços Auxiliares e 3 Casas de Painel de 400kV e 2 Casas de Painel de 220kV. 

A programação temporal do Projecto e respectivo Custo 

Prevê-se a seguinte programação temporal para a SAMM: 

• Início da obra - Agosto de 2008  
• Conclusão da obra - Novembro de 2009 
• Configuração Inicial da SAMM – Desde a entrada em funcionamento da SAMM 

até um período de cerca de 10 a 15 anos. 
• Configuração Final da SAMM – Estimada apenas para um período de cerca de 30 

anos. 

Prevê-se que a fase de construção da SAMM ocorra durante um período de 15 meses, de 
acordo com o seguinte: 

o Movimentação de Terras – construção da plataforma: 6 meses; 

o Trabalhos de construção civil (maciços, caleiras, rede de terras, 
drenagem, edifícios, etc.): 7 meses; 

o Integração Paisagística e caminho de acesso: 2 meses (esta 
actividade desenvolve-se em simultâneo com a seguinte); 

o Instalação Eléctrica e ensaios: 5 meses. 

O investimento previsto para este empreendimento é de 18.776.169,18 €. 

As Alternativas estudadas  

O presente projecto será constituído por uma infra-estrutura – SAMM – e por um conjunto 
de linhas de transporte de energia – Desvios de Linhas Associadas - cuja extensão e 
percurso se encontra directamente dependente da localização da SAMM que for 
seleccionada. Ou seja os Desvios das Linhas Associadas não se constituem como 
alternativas passíveis de serem seleccionadas por si só, ocorrendo apenas associados a 
uma determinada opção de subestação. 

As alternativas estudadas na Fase 1 localizam-se todas no concelho de Armamar, três 
delas na zona mais a Norte do concelho (Alternativas A, B e D) e uma (Alternativa C) na 
zona Sul do concelho.  

A Alternativa A situa-se na freguesia de Fontelo e Aldeias, a cerca de 1 km a Nordeste da 
povoação de Fontelo, cerca de 840m a Sudeste da povoação de Balteiro e a cerca de 
1,5km a Norte da povoação de Aldeias de Cima. Esta alternativa implica a construção de 
uma extensão de 3,3 km de linhas. A Alternativa B localiza-se na freguesia de Coura, a 
cerca de 320m para Nascente da povoação de Coura e implica a construção de uma 
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extensão de linhas de 23 km. A Alternativa C localiza-se nas freguesias de S.Romão e 
Santiago, a cerca de 1 km para Noroeste da povoação de Passos e acerca de 870 m para 
Sudoeste da povoação de S. Romão e implica a construção de cerca de 45 km de linhas, 
que atravessam o concelho de Armamar a Este e a Oeste. A Alternativa D localiza-se na 
freguesia de Aricera, a cerca de 320m a Oeste da povoação da Aricera e implica a 
construção de cerca de 32 km de linhas. 

Para a análise comparativa das alternativas foram seleccionados os descritores 
considerados mais relevantes face ao tipo de projecto e às características da área de 
estudo, dos quais se destaca a Paisagem e Ocupação do Solo, as Condicionantes 
(biofísicas, urbanísticas e servidões), a Ecologia, o Património, o Ordenamento do 
Território e a Componente Social/Ambiente Sonoro: 

• Ocupação do solo – Considerou-se como elemento mais condicionador a 
potencial afectação de áreas agrícolas de importância concelhia, nomeadamente 
a zona de vinhas na parte Norte dos concelhos de Armamar e Lamego e os 
extensos pomares de macieiras em toda a zona central do concelho de Armamar. 
A Alternativa A desenvolve-se integralmente sobre uma área ocupada por vinha e 
olival. Das restantes alternativas a D abrange uma pequena zona agrícola, a C 
uma zona de pomar de macieira e castanheiros e a B não regista ocupação 
agrícola. Na zona central/Sul do concelho de Armamar regista-se a existência do 
Aproveitamento Hidroagrícola de Armamar (AHA), correspondente a uma zona 
irrigada ocupada por pomares de macieiras. Esta zona será atravessada pelos 
Desvios das Linhas Associadas à Alternativa C. 

• Ecologia – Considerou-se relevante a potencial afectação de alguns espaços 
pouco intervencionados, que ainda apresentam um “carácter naturalizado”, como 
é o caso da zona de implantação da Alternativa B, onde ocorrem bosques mistos. 
A zona do vale do rio Tedo e zonas envolventes foi considerada sensível do 
ponto de vista ecológico e paisagístico. 

• Paisagem – A proximidade à zona do vale do rio Douro e zona classificada do 
Alto Douro Vinhateiro, que abrange a parte Norte do concelho de Armamar, junto 
à qual se situa a Alternativa A e Desvio de Linhas Associadas assume-se como a 
principal condicionante do ponto de vista da paisagem. A exposição visual do 
local da SAMM e a sua repercussão na fruição de paisagens existentes é outro 
dos aspectos condicionadores.  

• Património – Embora não tenha sido registada a presença de elementos 
patrimoniais de importância relevante na área de estudo, considerou-se, 
importante, pelo tipo de interferência física com o território, a salvaguarda dos 
elementos patrimoniais. No trabalho de campo foram identificadas ocorrências 
patrimoniais, na sua maioria, relacionadas com antigas actividades agrícolas, 
sendo as Alternativas C e D aquelas onde se identificaram mais ocorrências no 
trabalho de campo, embora sem valor patrimonial elevado. 

• Condicionantes – Não foram identificadas condicionantes biofísicas e 
urbanísticas muito relevantes que pudessem, de alguma forma, inviabilizar um 
projecto com estas características. As principais condicionantes identificadas são 
as seguintes: 

- Inserção da totalidade da área de estudo (abrangendo todas as alternativas em 
estudo) na área de servidão aeronáutica do Aeródromo de Armamar e a inserção 
dos Desvios das Linhas Associadas às Alternativas B e D na zona de servidão do 
heliporto de Armamar. Minimizável através da sinalização das estruturas. 

- Existência de manchas de solos classificados como REN e RAN, com alguma 
extensão, que são sobrepassadas pelos Desvios de Linhas Associadas à maioria 
das Alternativas (embora em menor extensão no caso da Alternativa A dado o 
menor comprimento das linhas associadas). 

- Existência de pontos de água para apoio ao combate a incêndios e respectiva 
área de protecção, espalhados um pouco por todo o território. 
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- Vértice geodésico do Seixo, junto à margem do Douro o que se localiza numa 
maior proximidade da área de estudo, neste caso da Alternativa A e Desvios de 
Linhas Associadas. 

- Concessões mineiras, especialmente na zona inicial da área de estudo 
correspondente aos Desvios de Linhas Associadas às Alternativas B, C e D, na 
zona mais próxima do rio Douro. Estas concessões encontram-se suspensas 
podendo significar que o recurso deixou de ter grande importância económica, 
mas que a actividade ainda não foi suspensa do ponto de vista oficial e legal. 

• Ordenamento do território – Considerou-se fundamental evitar quaisquer 
interferências com áreas ou zonas para as quais existam projectos aprovados e 
que o presente projecto possa, de alguma forma, vir a afectar. Tem-se em mente 
a área definida na Carta de Ordenamento do PDM de Armamar como “área com 
projecto de irrigação”. Esta área corresponde, grosso modo, à área do 
Aproveitamento Hidroagrícola de Armamar, da responsabilidade da Direcção 
Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, e inclui uma barragem e uma rede de 
rega, destinando-se à produção de extensos pomares de macieiras, um dos 
principais recursos do município de Armamar, que se desenvolvem, 
essencialmente, na zona planáltica central do concelho. Ainda no que respeita ao 
ordenamento do território refere-se que o Regulamento do PDM de Armamar 
interdita acções de construção, que envolvam escavações e aterros e construção 
de edifícios nos solos delimitados na Planta de Uso do Solo como solos agrícolas, 
aspecto que constitui um condicionante a um projecto com a dimensão da SAMM. 

• Componente social - Tendo em consideração as potenciais interferências de 
uma infra-estrutura deste tipo com as populações, no que respeita quer a 
eventuais afectações da qualidade de vida da população por intrusão visual, 
riscos percebidos, quer no tocante à emissão de ruído proveniente da subestação 
e linhas associadas considerou-se importante minimizar a população 
potencialmente exposta a estes efeitos. Se bem que existam formas e medidas 
susceptíveis de minimizarem as interferências de infra-estruturas deste tipo com 
as populações, considerou-se importante o afastamento de zonas habitadas 
relativamente ao local da SAMM e aos corredores onde se desenvolverão as 
linhas associadas à SAMM 

Depois de ponderadas as condicionantes e potenciais impactes, considerando as 
vantagens e desvantagens de cada uma das alternativas considerou-se que a alternativa 
menos desfavorável para a implantação da SAMM e Desvios de Linhas Associadas 
corresponde à Alternativa D, permitindo minimizar os efeitos negativos desta infra-
estrutura sobre o concelho de Armamar, na sua globalidade. Realça-se contudo, que a 
adopção desta alternativa implicará, igualmente, impactes negativos que importa 
minimizar, e que são analisados no presente EIA.  

Sistematizam-se seguidamente as principais razões que levaram ao abandono das 
alternativas A, B e C em favor da selecção da Alternativa D: 

• A Alternativa A foi abandonada face as desvantagens que apresenta quer a um 
nível local, quer quando se analisam os recursos e valores do concelho de 
Armamar, ou seja: 

- Elevada exposição visual da subestação numa zona de elevada sensibilidade 
paisagística, visível a partir do miradouro do Monte de São Domingos; 

- Elevada proximidade à zona classificada do Alto Douro Vinhateiro;  

- Destruição de mais de 10 ha de solos de classe de capacidade A (os solos mais 
valiosos para a agricultura);  

- Destruição de mais de 10 ha de uma exploração agrícola de vinha e olival 
(resultante da implantação da SAMM e da necessidade de criar um extenso 
caminho de acesso a SAMM através de propriedades agrícolas); 
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- O facto de esta alternativa se implantar integralmente em solos de uso agrícola, 
delimitados na Planta de Usos do Solo do PDM de Armamar o que, à luz do que 
se encontra expresso no Regulamento do PDM (Artigo 34, alínea a)), poderá vir a 
inviabilizar a sua construção de um ponto de vista do ordenamento do território. 

- Foi igualmente tido em consideração o parecer da Câmara Municipal de 
Armamar relativo às alternativas em estudo para a implantação da SAMM, onde a 
Câmara Municipal refere que se opõe à implantação da SAMM na Alternativa A 
devido à sua proximidade ao Alto Douro Vinhateiro, impacte paisagístico sobre o 
miradouro do Monte de São Domingos e existência de solos agrícolas de elevada 
qualidade.  

Considerou-se que estas desvantagens não seriam compensadas pelas vantagens 
desta alternativa a nível de menor extensão de linhas a construir e do seu menor 
potencial de afectação de valores arqueológicos e ecológicos 

• A Alternativa B foi abandonada face aos seguintes aspectos: 

- Implantação numa zona de carácter “naturalizado” e sem grande intervenção 
humana. Proximidade a zona do vale do rio Tedo, importante localmente do ponto 
de vista ecológico e paisagístico; 

- Destruição de uma zona de potencial interesse ecológico para a fauna e flora 
associadas às formações de bosque misto que a SAMM ocupara; 

- Exposição visual da infra-estrutura a povoações de ambos os lados do rio Douro; 

- Necessidade de movimentações de terras muito significativas com alterações 
bastante relevantes na fisiografia da encosta onde a SAMM se situara. Perante as 
características geológicas dos terrenos (maciços graníticos nada alterados) 
previsivelmente a totalidade das escavações teria que ser efectuada com recurso a 
explosivos; 

- Necessidade de construção de um caminho de acesso de extensão significativa, 
a rodear a povoação de Coura, por entre propriedades privadas, uma vez que o 
actual acesso à zona da SAMM é feito a partir do interior dessa povoação e as 
suas características não possibilitam o acesso dos transportes especiais dos 
transformadores. 

Considerou-se, assim, que a principal vantagem desta alternativa, que se prende com 
a menor afectação de solos com ocupação agrícola, não compensa as desvantagens 
acima enunciadas. 

 

A Alternativa C foi abandonada essencialmente pelas seguintes razões: 

-  A exposição visual elevada da SAMM, já que se situa num dos pontos mais altos 
desta zona do concelho. 

- A elevada extensão de linhas, que se desenvolverão ao longo de todo o 
concelho de Armamar, atravessando perpendicularmente o concelho e 
envolvendo-o por Este (4 linhas) e por Oeste (1 linha) apresentam um elevado 
potencial para interferências com o território e populações, já que se desenvolvem 
nas zonas mais populosas de Armamar.  

- O facto de a maioria dos Desvios de Linhas Associadas atravessar uma zona do 
concelho que se encontra ocupada por extensos pomares de macieiras (uma das 
principais culturas e símbolos do concelho de Armamar), numa zona que se 
encontra abrangida por um projecto de irrigação correspondente ao 
Aproveitamento Hidroagrícola de Armamar. Perspectivam-se, assim, interferências 
negativas com a ocupação do solo e com o ordenamento do território. 
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Considerou-se que as vantagens que esta alternativa apresenta em termos do local da 
SAMM propriamente dita (afastamento relativamente a áreas habitadas) não 
compensam o atravessamento do território do concelho de Armamar (e a consequente 
interferência com populações) e de uma importante zona agrícola por cerca de 40 km 
de linhas, numa zona visualmente bastante exposta. 

Considerou-se, assim, que numa perspectiva abrangente do concelho e entendendo o 
território como um todo, a Alternativa D se afigurava genericamente mais favorável que 
qualquer uma das outras alternativas analisadas. 

Ainda no âmbito da Fase 1 deste EIA foram indicadas recomendações relativamente ao 
traçado dos Desvios das Linhas Associadas à SAMM, apresentando-se na Figura 5 os 
corredores definidos para a implantação dos traçados dessas 6 linhas. 

 

Figura 5 – Corredores para implantação dos Desvios das Linhas Associadas à SAMM                         
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4 Qual é o estado actual do ambiente 
na área de implantação do projecto 

Em termos fisiográficos o projecto localiza-se numa área cuja variação altimétrica se 
encontra entre os 670 e os 793m, encontrando-se envolvida por linhas de maior altitude 
(linhas de festo) a Norte, Este e Sul. Apesar de se verificar a presença de outro festo a 
Oeste, percebe-se que este se desenvolve a cotas inferiores expondo à paisagem 
envolvente a encosta virada a Poente onde se localiza a área de intervenção (Figura 6). 

             
 

Figura 6 – Análise fisiográfica                        Figura 7 – Linhas de água                              

Em termos geológicos a área de implantação da SAMM insere-se na extensa mancha 
granítica pertencente ao Maciço de Tabuaço encontrando-se assente num granito de duas 
micas de grão médio (designado na Carta Geológica por Granito de grão médio (Granito 
de Sendim), incluído no Grupo “Granitóides Hercínios”). Embora a SAMM se localize na 
zona com menor risco de incidência de sismos no território continental, o sistema de 
fracturação existente na região é descrito como muito intenso devido a um tectonismo 
muito activo. Não existem registos de pedreiras ou minas no local da SAMM referindo-se, 
contudo, que esta zona se insere numa área alargada para a qual foi solicitado, à 
Direcção-Geral de Energia e Geologia, um pedido de prospecção e pesquisa de recursos 
minerais. 

Na zona de implantação da SAMM não existe qualquer aquífero relevante. Embora nas 
sondagens geológicas efectuadas não tenha sido detectada a presença de água, a 
existência de pequenas propriedades agrícolas que possuem poços de apoio agrícola, 
leva a considerar a existência de água no subsolo. 

No que concerne aos recursos hídricos superficiais, não se regista a ocorrência de 
nenhuma linha de água na zona de implantação da SAMM, ocorrendo apenas uma linha 
de escoamento preferencial, ao longo do pequeno vale que se forma, mas que não regista 
a presença de caudal. Na Figura 7 podem observar-se as principais linhas de água 
existentes nesta região e a sua distância à SAMM. 
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Os solos da zona de implantação da SAMM apresentam fraca qualidade agrológica 
(classe de capacidade de uso C) sendo constituídos, essencialmente, por solos de 
alteração residual dos granitos, que se apresentam saibrosos. Estes solos ocorrem 
essencialmente na zona de vale, podendo atingir alguns metros com ocorrência de rocha 
à superfície (aflorante) ou muito próxima desta, principalmente nas zonas onde se 
começam a desenhar as encostas. Na fotografia seguinte apresenta-se uma panorâmica 
da ocupação do solo na zona de implantação da SAMM.  

 

Ocupação agrícola - A zona central de implantação da SAMM encontra-se ocupada por 
propriedades agrícolas de pequena dimensão, dedicadas essencialmente ao cultivo de 
pomares de macieiras e vinha, e por terrenos agrícolas, aparentemente em pousio.  

Ocupação florestal – A zona Norte/Nordeste/Este e a zona Norte/Nordeste da SAMM 
encontra-se ocupada com matos rasteiros e afloramentos rochosos. A zona Este/Sudeste 
da SAMM encontra-se ocupada por um pinhal. 

Ocupação humana - Além do aglomerado de Aricera, que se localiza a cerca de 320m a 
Este do local de implantação da SAMM, existem, ainda, edificações dispersas situadas a 
distâncias entre 40 e 370 m da SAMM, poços e edificações de apoio agrícola (alguns dos 
quais serão destruídos pela implantação da SAMM). As principais unidades de cariz 
industrial identificadas na zona envolvente correspondem a entrepostos de fruta, oficinas 
metalomecânicas e unidades de processamento de carnes, e encontram-se a distâncias 
superiores a 900m da área da SAMM. 

No que respeita aos factores ecológicos, a área não se encontra inserida em nenhuma 
área protegida, como se pode observar na Figura 8. A área de estudo apresenta uma 
importância ecológica reduzida em resultado da elevada intervenção humana e do facto 
de os biótopos presentes serem pouco importantes para as espécies faunísticas e 
florísticas.  

Da totalidade dos biótopos identificados (Figura 9) os mais relevantes para a conservação 
incluem o Habitat 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedum-
Scleranthion ou da Sedum albi-Veronicion dillenii. Este habitat é importante como local de 
abrigo para várias espécies de répteis sendo um local de ocorrência de espécies florísticas 
rupícolas importantes para a conservação. Considera-se, assim, que os biótopos de maior 
relevância ecológica são os Afloramentos Rochosos e os Matos com Afloramentos 
Rochosos, uma vez que o habitat referido está presente nestes biótopos. Estes biótopos 
ocupam cerca de 5 ha, o que corresponde a cerca de 50 % da área de implantação da 
SAMM. 
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Figura 8 – Áreas protegidas                          Figura 9 – Biótopos 

Para caracterizar os níveis de ruído na zona de implantação da SAMM foram efectuadas 
medições sonoras junto dos principais receptores sensíveis identificados, em dois dias, 
nos períodos definidos por lei: diurno, entardecer e nocturno. Os resultados obtidos 
permitem concluir que, actualmente, o ambiente sonoro nos locais com ocupação humana 
mais próximos da futura SAMM se apresenta pouco perturbado. Em nenhum ponto de 
amostragem se registaram valores superiores aos limites de exposição sonora. Os 
resultados obtidos estão, assim, de acordo com as características do local, tipicamente 
zona rural. 

No que respeita à qualidade do ar, a única fonte de potencial poluição a nível local é 
constituída pela EM 520, que apresenta valores de tráfego reduzidos. As unidades de 
cariz industrial identificadas encontram-se a distâncias mais elevadas e, pela sua tipologia, 
não serão de molde a afectarem a qualidade do ar na área da SAMM. Na generalidade da 
área de estudo os valores de concentração de poluentes são muito reduzidos, à excepção 
do ozono, factor justificado pelos mecanismos de formação de ozono troposférico, 
associados à altitude e forte radiação solar. 

Relativamente às condicionantes e restrições de utilidade pública identificadas na 
envolvente próxima do local destaca-se o seguinte: 

• A implantação da SAMM não afectará solos classificados como Reserva Agrícola 
Nacional nem solos da Reserva Ecológica Nacional. 

• Não se regista a ocorrência de pontos de água de abastecimento aos meios aéreos 
de combate a incêndios florestais na zona da implantação da SAMM e área 
envolvente. Os pontos de água mais próximos situam-se a distâncias compreendidas 
entre 920 e 2300m do local da SAMM. 

• O perímetro urbano mais próximo da SAMM corresponde a Aricera, a cerca de 320m 
a Este do local de implantação da SAMM. 

• A área de estudo desenvolve-se numa zona cuja probabilidade de ocorrência de 
incêndio é “muito alta” ou “alta”. 
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• Uma parte do local de implantação da SAMM encontra-se inserida na área 
designada como “Limite da Bacia Visual do Douro”. 

• A totalidade da zona de implantação do projecto encontra-se inserida na área de 
servidão do aeródromo de Armamar. 

 

Relativamente à paisagem, refere-se que a cerca de 7-8 km a Norte da área de 
implantação da SAMM, ocorre a zona do Alto Douro Vinhateiro, que se encontra 
classificada como Património Mundial da UNESCO, reunindo o conjunto mais significativo 
de valores da Região Demarcada do Douro, apresentando elevado valor paisagístico. 
Localmente, a paisagem da zona de implantação da SAMM é dominada pela ocupação 
agrícola, intercalada com zonas de mato rasteiro, comuns nesta zona, e áreas florestadas, 
ocorrendo pontualmente a presença de pequenos aglomerados urbanos e algum casario 
disperso. É uma paisagem diversificada e com ritmo, dado também pela diversidade da 
fisiografia. O valor cénico ou qualidade visual da paisagem pode considerar-se elevado. A 
capacidade de absorção pode considerar-se também elevada, principalmente devido ao 
encaixe da plataforma na encosta possibilitando assim a percepção de um “pano de 
fundo” dado pelas linhas de cumeada que rodeiam a área de intervenção 

No tocante ao património, identificaram-se algumas ocorrências de interesse patrimonial 
na área de implantação da SAMM e na zona envolvente que incluem: (i) Capela de Santo 
Ovídio (a cerca de 170m do local da SAMM), (ii) abrigo de origem rural, (iii) conjunto de 
estruturas de origem rural em muito mau estado de conservação, (iv) reduzido conjunto de 
fragmentos cerâmicos, de cronologia aparentemente Moderna, (v) troço de via com cerca 
de 45 m de extensão e (vi) achado isolado de dois fragmentos de cerâmica, 
aparentemente Pré-históricos, distanciados entre si de 115m e sem mancha de dispersão 
de materiais entre eles. Embora seja muito pouco provável que esta última ocorrência 
patrimonial corresponda a um sítio arqueológico indicam-se, no EIA, as medidas de 
minimização consideradas adequadas. 

No que respeita aos instrumentos de ordenamento do território com incidência sobre a 
área em estudo há que distinguir: 

• Planos de nível regional – Plano da bacia Hidrográfica do rio Douro, Plano Regional 
de Ordenamento Florestal do Douro (em elaboração), Programa Operacional 
Regional da Região Norte (POR Norte) e, em breve, o Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte). 

 
• Planos de nível municipal 

 
- Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-
ADV) – A área de estudo abrange uma parte desta área classificada. 
- Plano Director Municipal de Armamar - De acordo com a Carta de Ordenamento do 
PDM, a implantação da SAMM ocupará solos inseridos na classe de espaços “zona 
não urbanizável”, definida como uma zona constituída (...) predominantemente por 
solos com capacidade de uso agrícola, agro-florestal, agro-florestal condicionado na 
Região Demarcada do Douro e florestal, cuja função de complementaridade no 
aproveitamento dos recursos naturais e definição da paisagem se deve acautelar e 
favorecer (...). 

 

Quanto à componente social e actividades económicas a SAMM insere-se numa 
região que se caracteriza por aglomerados populacionais de pequena dimensão e 
concentrados, embora ocorram casas e quintas dispersas pelo território. A freguesia de 
Armamar, que inclui a vila de Armamar, sede de concelho, congrega o maior número de 
habitantes no concelho (1222 em 2001) e a freguesia de Aricera, onde se localiza a SAMM, 
regista um valor de 236 habitantes em 2001. O concelho de Armamar registou uma perda 
de 14% de população entre 1991 e 2001, registando-se um ganho populacional na 
freguesia de Aricera, embora pouco relevante. As densidades populacionais são baixas, 
típicas de zonas rurais.  Na última década tem-se assistido a um aumento no número de 
edifícios, em que cerca de 32% dos alojamentos correspondem a utilização secundária ou 
sazonal, provavelmente relacionada com o retorno de população emigrante. A população 
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empregada no sector agrícola é bastante importante rondando os 38%, mas é o sector 
terciário (serviços) o principal sector empregador (56,3%), ficando o sector secundário 
(indústria essencialmente) reduzido a 6% da população activa. 
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5 Quais são os principais efeitos do 
projecto 

De uma forma geral a concretização da SAMM terá impactes positivos bastante 
significativos no aumento da capacidade de transporte e na melhoria das condições de 
distribuição de energia à zona Norte e da capacidade de troca de energia com Espanha 
através da ligação Douro Internacional – Aldeia d´Ávila, com impactes positivos indirectos 
sobre as actividades económicas em geral.  

Contudo, como em qualquer empreendimento, a construção e exploração da infra-
estrutura será responsável por efeitos negativos no ambiente e população residente na 
proximidade do local de implantação da mesma. Estes efeitos serão distintos consoante 
se analisa a fase durante a qual se procede à construção da infra-estrutura – fase de 
construção – o período de tempo durante o qual a instalação se mantém em 
funcionamento – fase de exploração – e a fase em que a instalação é desactivada – fase 
de desactivação. 

Fase de construção 

É expectável que durante a fase de construção da SAMM, que se prevê que venha a durar 
cerca de 15 meses, ocorram as principais interferências com o território e populações.  

A área a afectar directamente pelo projecto é de aproximadamente 10.300 m2 e 
corresponde à área de implantação da subestação e caminho de acesso e respectivos 
taludes, registando-se ainda a ocupação de uma menor área para implantação dos 
estaleiros de construção civil. Regista-se, ainda, a ocupação de uma área de 0,29 ha com 
a modelação das terras sobrantes da construção da SAMM, que serão integradas 
localmente, não havendo necessidade de as transportar até destino final. 

Estas interferências estão relacionadas com a necessidade de ocupar, de forma 
irreversível, o solo na área correspondente à implantação da SAMM, onde ocorrerá a 
desmatação (remoção da vegetação) e decapagem (remoção da camada de terra vegetal). 
Ocorrerá, ainda, uma ocupação temporária dos solos na zona dos estaleiros, na zona de 
eventuais acessos temporários e em toda a zona adjacente ao local em obras, devido às 
movimentações de terras e ao aumento do pisoteio. A circulação das máquinas e veículos 
de apoio à obra, montagem dos equipamentos eléctricos e a construção dos edifícios, 
estruturas e arruamentos e via de acesso poderão, ainda, originar impactes negativos. 

Na fase de construção é provável a ocorrência dos seguintes efeitos negativos: 

• Alterações relevantes na fisiografia do local de implantação da SAMM, devido às 
movimentações de terras a efectuar, que se traduzirão na criação de taludes de 
aterro e de escavação que, em alguns casos, apresentam alturas significativas 
(com alturas máximas de 18 e 20m respectivamente). Este impacte foi 
considerado significativo. 

• Destruição/afectação das formações geológicas devido às escavações a 
efectuar, com destaque para as situações em que serão utilizados explosivos para 
o desmonte (correspondendo a cerca de 25% da totalidade das escavação). 
Serão destruídas formações graníticas com graus de alteração diferenciados. 
Dada a não ocorrência de formações de elevado interesse científico e/ou 
comercial considerou-se este impacte como pouco significativo. Os potenciais 
impactes na geologia associados à utilização de explosivos – transmissão de 
vibrações às estruturas mais próximas – poderão incidir, igualmente, sobre o 
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ambiente sonoro/zonas habitadas mais próximas do local de implantação da 
SAMM. 

• Em matéria de recursos hídricos há a considerar o seguinte: 

o Não são esperados impactes relevantes nos recursos hídricos superficiais, 
já que não existe nenhuma linha de água na área de implantação da 
SAMM, ocorrendo apenas uma linha de escoamento preferencial. 

o Poderão ocorrer impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos 
em resultado da possível intersecção de massas de água ou fracturas 
com circulação de água durante as escavações. Este impacte poderá ser 
mais relevante no caso dos poços de apoio agrícola que existem nas 
imediações da SAMM, que poderão ver o seu funcionamento afectado. O 
impacte foi considerado pouco significativo, propondo-se no entanto, 
medidas de mitigação do mesmo. 

• Impactes negativos nos solos e ocupação do solo motivados pela destruição/ 
afectação do solo na zona de implantação da infra-estrutura, com consequente 
substituição do uso actual desses solos pelo uso afecto ao projecto. 

o Serão afectados solos graníticos, resultantes da alteração residual dos 
granitos, saibrosos, de baixa capacidade de uso e fraca qualidade 
agrológica. Tendo em consideração a fraca qualidade dos solos e o facto 
de a parte superficial dos mesmos (terra vegetal) ser reutilizada no 
revestimento dos taludes da SAMM considera-se o impacte de significado 
reduzido. 

o  Os impactes mais significativos na ocupação do solo dizem respeito à 
destruição de uma zona de uso agrícola formada por parcelas de pomares 
de macieiras e vinha (1,5ha) e terrenos agrícolas em pousio (1,9ha) num 
total de cerca de 33,4% da área total da SAMM. Registam-se ainda 
impactes negativos associados à destruição de uma zona florestal de 
pinheiro bravo (1,7 ha), que corresponde a cerca de 16,4% da área total 
da SAMM e destruição de uma área de mato rasteiro com presença de 
afloramentos rochosos (5ha) que corresponde a cerca de 50% da área 
total da SAMM. A ocupação humana do território não será afectada 
directamente pela construção da SAMM podendo, contudo, as habitações 
mais próximas da SAMM ser afectadas de forma indirecta, pelas 
actividades de construção. 

� No que respeita à flora, vegetação e fauna, os efeitos negativos do projecto 
relacionam-se com a destruição da vegetação existente na zona de implantação 
da SAMM e consequente perda de habitat, e com a afectação (directa ou indirecta) 
da comunidade faunística. Os biótopos mais importantes do ponto de vista da 
conservação da natureza são os Afloramentos Rochosos e Matos com 
afloramentos rochosos. A nível regional verifica-se que estes biótopos são 
bastante comuns. Assim sendo, considera-se que a destruição de cerca de 5ha 
destas formações constitui um efeito negativo embora pouco significativo, não 
implicando uma diminuição drástica na qualidade ecológica da área. A afectação 
das comunidades faunísticas pode ser considerada, igualmente, como um efeito 
negativo pouco significativo.  

• No decorrer da fase de construção ocorrem actividades geradoras de ruído, como 
as terraplenagens, circulação de máquinas e viaturas pesadas, a operação de 
diversos equipamentos e a utilização de explosivos. Estas actividades podem vir a 
ser responsáveis pelo aumento dos níveis de ruído e vibrações junto dos 
receptores sensíveis. Contudo esse impacte apresenta um carácter temporário 
(far-se-á sentir ao longo dos 15 meses da construção, embora de forma diferente 
consoante os trabalhos em causa), cessando após a conclusão da obra. Indicam-



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Armamar 
Resumo Não Técnico 
Quais são os principais efeitos do projecto 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 20  
 

se no EIA as medidas propostas para minimizar os seus efeitos junto dos 
principais receptores sensíveis. 

• Algumas das actividades acima mencionadas, nomeadamente as movimentações 
de terras, circulação de máquinas e veículos podem originar emissões de 
poluentes atmosféricos (essencialmente poeiras e gases de escape) e contribuir 
para uma degradação da qualidade do ar na zona envolvente à obra. Face ao 
carácter temporário destes impactes e à aplicação das medidas de minimização 
preconizadas, os impactes na qualidade do ar poderão ser considerados não 
significativos.  

• Poderão ocorrer eventuais efeitos negativos na qualidade das águas 
(essencialmente águas subterrâneas já que não se detectaram linhas de água na 
área de estudo), em resultado de eventuais derrames de produtos químicos, óleos 
ou combustíveis. Estes efeitos, a ocorrerem, correspondem a situações 
excepcionais, que poderão ser prevenidas e/ou minimizadas, através da aplicação 
de medidas apresentadas no EIA, relativamente à exploração e gestão do 
estaleiro da obra. 

• Desde que a gestão e destino final dos resíduos produzidos em obra seja 
efectuada de acordo com os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental da REN, 
SA, os impactes daí decorrentes serão pouco relevantes. 

• Durante esta fase ocorrerá a destruição de algumas das ocorrências 
patrimoniais identificadas no local da SAMM. De uma forma geral essas 
ocorrências apresentam um interesse patrimonial médio a reduzido originando 
impactes negativos pouco significativos. No caso da ocorrência 6 (achado isolado 
de dois fragmentos de cerâmica aparentemente Pré-históricos) propõe-se a 
realização de uma sondagem arqueológica, antes do início da obra, para avaliar o 
real interesse da mesma. Junto à Capela de Santo Ovídio poder-se-ão fazer sentir 
efeitos negativos indirectos, relacionados com intrusão visual provocada pelos 
trabalhos de construção, embora temporários e pouco relevantes. 

• Os efeitos do projecto sobre a paisagem durante a construção da SAMM estão 
relacionados com a remoção da vegetação, com as movimentações de terras, 
com a instalação de estaleiros e circulação de veículos e máquinas e com a 
“artificialização” da zona em consequência do processo de construção da 
plataforma, montagem de equipamentos e estruturas e construção de edifícios. 
Gera-se, assim, uma desorganização espacial das zonas em obra, com efeitos 
negativos a nível da degradação da paisagem. Os impactes visuais serão sentidos, 
de forma mais relevante na zona final da povoação de Travanca, já nas 
proximidades do cruzamento com a EM 520, na zona inicial do aglomerado de 
Sobrecarrereira, pelos utentes da EM 520, na aproximação a Aricera e pelos 
utentes da EM 520 e da EN313, no troço entre Travanca e Gogim. A povoação de 
Aricera, apesar de alguma proximidade geográfica, não terá visibilidade para a 
SAMM dadas as características da topografia do terreno. Na Figura 10 apresenta-
se a delimitação da bacia visual ou área de influência da SAMM onde é expectável 
que sejam sentidos os impactes visuais decorrentes da presença da infra-estrutura 
e na fotografia seguinte uma simulação da presença da SAMM vista a partir da 
zona final de Travanca, junto ao cruzamento da EN 313 com a EM 520. 
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Figura 10 – Bacia visual da SAMM 

• No que se refere ao ordenamento do território, os efeitos do projecto da SAMM 
iniciam-se durante a fase de construção e tornam-se permanentes durante a fase 
de exploração. O PDM de Armamar não define nenhuma classe de espaços 
destinado à implantação de infra-estruturas como a SAMM. Da análise da Carta 
de Ordenamento do PDM de Armamar constata-se que a SAMM e caminho de 
acesso serão construídos em zona classificada como zona não urbanizável, que 
abrange uma grande extensão do território concelhio. A principal condicionante à 
construção neste tipo de zonas tem a ver com a utilização de solos demarcados 
como de uso agrícola na Planta de Usos do Solo do PDM de Armamar. Nesses 
solos são interditas todas as acções que diminuam ou destruam as suas 
potencialidade agrícolas. Como a SAMM e caminho de acesso serão construídos 
em solos demarcados como de uso florestal, esta condicionante não é aplicável 
sendo que, deste ponto de vista, a construção do projecto neste local se 
apresenta viável. 

• No que se refere à componente social e actividades económicas: 

o Poderão ocorrer efeitos positivos associados à presença de trabalhadores 
na zona, introduzindo alguma dinâmica económica nas povoações 
envolventes. Estes efeitos terão, contudo, um carácter temporário e uma 
incidência muito local e, consequentemente, serão considerados como 
pouco relevantes. 
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o Os principais efeitos sobre as populações dizem respeito à destruição do 
uso do solo actual na zona de implantação da SAMM, originando a 
afectação e ocupação de propriedades privadas (zonas florestais e 
propriedades agrícolas) que se traduz na perda dos rendimentos dos 
respectivos proprietários. Além da perda de solo agrícola também se 
registará a demolição de 6 estruturas e 1 poço de apoio agrícola, 
pertencentes a propriedades agrícolas que serão destruídas para a 
implantação da SAMM. Estes impactes apenas poderão ser compensados 
através do pagamento de indemnizações aos proprietários.  

Na figura seguinte apresenta-se a delimitação das parcelas existentes na 
zona de implantação da SAMM e caminho de acesso e zonas envolventes. 
Do total das parcelas identificadas 4 correspondem a cultura de vinha 
(parcelas 2, 5, 14, 17), 9 parcelas correspondem a pomares de macieiras 
(parcelas 6, 7, 8, 12, 12.1, 13, 15, 16, 18), 3 parcelas correspondem a 
culturas de cerejeiras (parcelas 3, 10 e 11), 1 parcela encontra-se em 
pousio (parcela 9), 1 parcela corresponde a um terreno inculto (parcela 21) 
e 3 parcelas correspondem a áreas florestais (parcelas 1- pinheiro bravo, 
19 e 20 – mato, pinheiros bravos e algumas folhosas), sem indícios de 
exploração intensiva.  

Das 21 parcelas identificadas 12 delas correspondem a povoamentos 
florestais, pomares e vinhas de explorações do tipo familiar que 
constituem uma fonte de rendimento complementar dos seus proprietários, 
não sendo esta a sua actividade principal. Tal facto, associado à 
indemnização a receber, permitirá minimizar os efeitos originados pela sua 
perda total ou parcial.  

As explorações agrícolas de maior dimensão que incluem, essencialmente, 
pomares de macieiras, pertencem a Sociedades Agrícolas. Embora estas 
empresas se dediquem exclusivamente à exploração de pomares, o facto 
de serem titulares de outras propriedades, associado à indemnização a 
receber, permitirá minimizar os efeitos originados pela sua perda total ou 
parcial. 
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Figura 11 – Parcelas de uso agrícola e florestal identificadas no levantamento de culturas 
efectuado na área de implantação da SAMM e respectivo caminho de acesso 

o As actividades de construção da SAMM, particularmente no que se refere 
à circulação de maquinaria e veículos afectos à obra e movimentações de 
terras poderão, ainda, causar perturbações variadas, traduzindo-se na 
degradação pontual do ar e emissão de ruído e vibrações. Estas 
actividades serão, assim, responsáveis por uma afectação temporária na 
qualidade de vida dos residentes na maior proximidade ao local em obras. 

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da SAMM há a considerar os efeitos positivos, 
anteriormente referidos, associados ao próprio objectivo do projecto, que se farão sentir 
sobre a população e actividades económicas, de uma forma indirecta e a um nível regional. 
Salienta-se, contudo, que estes efeitos positivos não incidirão, necessariamente, sobre a 
população potencialmente afectada pela construção e implantação da SAMM.  

Os principais efeitos negativos originados pela exploração da SAMM dizem respeito a:   

• A presença física da SAMM vai condicionar a ocupação do solo na sua área 
envolvente directa e, em particular, na zona de entrada das linhas eléctricas, ou 
seja nas zonas a Norte e a Sul da SAMM. Esta situação ganha maior importância 
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no que se refere à ocupação humana, que previsivelmente tenderá a afastar-se da 
subestação, em resultados dos impactes percebidos pela população relativamente 
ao funcionamento deste tipo de instalação. 

• No que respeita à fauna refere-se a possibilidade de mortalidade de aves por 
colisão e/ou electrocussão com as estruturas da SAMM. Contudo este potencial 
efeito é considerado como pouco relevante, sendo que, mesmo a ocorrer, não é 
expectável que possa comprometer a viabilidade das populações de aves. Este 
aspecto será analisado no âmbito dos Estudos de Incidências Ambientais dos 
projectos dos Desvios das Linhas Associadas, avaliando-se nessa altura a 
necessidade, ou não, de considerar medidas de minimização conjuntas para as 
linhas e SAMM. 

• Não se prevê que a exploração da SAMM venha a ser responsável por alterações 
nos níveis sonoros junto aos receptores sensíveis identificados, preconizando-se 
o cumprimento dos critérios regulamentares aplicáveis, expressos no 
Regulamento Geral do Ruído. Não sendo expectáveis impactes negativos 
relevantes no ambiente sonoro da zona envolvente à SAMM, não se considerou 
necessária a adopção de medidas de mitigação do ruído. Considerou-se, contudo, 
a necessidade de levar a cabo um programa de monitorização (campanhas de 
medições sonoras) para confirmar as previsões de ruído elaboradas no Estudo de 
Condicionamento Acústico da SAMM.  

• Relativamente à qualidade do ar regista-se a ocorrência de emissões de 
Hexafluoreto de Enxofre (SF6) e de ozono (O3) para a atmosfera. Na atmosfera o 
SF6 contribui para o efeito de estufa, devendo a sua libertação ser evitada. Nas 
instalações da REN este gás é reciclado pelo que se considera que a sua 
libertação para a atmosfera em quantidades susceptíveis de gerarem problemas é 
muito pouco provável. Na proximidade dos condutores de alta tensão prevê-se a 
formação de ozono sendo que os valores potencialmente emitidos em instalações 
deste tipo encontram-se muito abaixo das concentrações recomendadas pelas 
normas mais exigentes. 

• Em termos de qualidade da água não se prevê a ocorrência de efeitos negativos 
com significado já que os efluentes domésticos são conduzidos a fossa séptica 
devidamente controlada e eventuais derrames de óleo provenientes de 
transformadores serão contidos em bacias próprias e recolhidos.  

• No que respeita à produção de resíduos, desde que seguidas as recomendações 
e especificações técnicas da REN, SA a este respeito não se prevê a ocorrência 
de efeitos negativos sobre o ambiente 

• Os efeitos negativos do projecto sobre a fisiografia e paisagem continuarão, de 
alguma forma, a fazer-se sentir durante a fase de exploração. As alterações na 
fisiografia são irreversíveis e a concretização do Projecto de Integração 
Paisagística (com o desenvolvimento pleno das plantações feitas na fase final da 
construção da SAMM) só ocorrerá durante esta fase, atenuando os efeitos 
negativos do projecto mas não os anulando. Os impactes visuais associados à 
presença de elementos estranhos à paisagem (edifícios, estruturas e 
equipamentos com alturas que, no máximo, podem atingir os 34/37m para as 
estruturas metálicas dos painéis de 400 kV) serão sentidos de forma faseada 
pelos observadores da zona, de acordo com a evolução da configuração da 
SAMM (com o aumento do número de estruturas a construir ao longo do tempo). 
Os principais observadores são apresentados na Figura 10. 

• Os potenciais efeitos negativos sobre a população local durante a fase de 
exploração da SAMM estão associados, essencialmente, à degradação local do 
ambiente sonoro que, como já se referiu anteriormente, se considera pouco 
relevante, restrições à ocupação do solo na zona de entrada e saída das linhas 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Armamar 
Resumo Não Técnico 
Quais são os principais efeitos do projecto 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 25  
 

que ligarão à SAMM (zonas a Norte e a Sul da instalação) e efeitos "intangíveis" 
associados à presença da subestação. Entre estes incluem-se os efeitos 
percebidos como negativos pelas pessoas residentes na área, tais como o medo 
de efeitos sobre a saúde e a perda de qualidade estética da paisagem envolvente. 
Tais efeitos são muito dificilmente quantificáveis não devendo, no entanto, deixar 
de ser tomados em consideração como "reais" para quem os vive. A este respeito 
deve salientar-se que as instalações da REN, S.A. cumprem as recomendações 
em vigor na União Europeia no que se refere aos níveis de exposição permanente 
do público à radiação electromagnética.  

Fase de desactivação 

Não é expectável a desactivação desta infra-estrutura até ao ano de 2050. No entanto, 
caso venha a ocorrer, prevê-se que as actividades envolvidas nessa eventual 
desactivação possam ser responsáveis por efeitos semelhantes aos identificados para a 
fase de construção da subestação resultando, contudo, posteriormente, em efeitos 
potencialmente positivos no caso da remoção total da infra-estrutura e libertação do 
espaço ocupado para outras finalidades.  

Efeitos cumulativos 

Tendo em consideração as características do presente projecto será de esperar a 
ocorrência de efeitos cumulativos em resultado da concretização do projecto da SAMM e 
dos Desvios das Linhas Associadas à SAMM. 

• Se a construção da SAMM e dos Desvios das Linhas Associadas não acontecer 
ao mesmo tempo haverá necessidade de afectar a zona adjacente à SAMM outra 
vez com estaleiros e movimentação de maquinaria e veículos, embora os 
estaleiros para instalação de linhas tenham menores dimensões que no caso da 
SAMM. Essa afectação pode ser mais significativa na zona a Sul da SAMM que na 
zona a Norte, uma vez que nesta zona existem alguns terrenos agrícolas e casas 
de habitação, que poderão vir a ser afectadas. 

• Durante a fase de exploração poderão ocorrer efeitos negativos cumulativos entre 
a SAMM e as Linhas, mais uma vez potencialmente mais relevantes para a zona a 
Sul da SAMM que na zona a Norte. A consideração dos dois projectos poderá ser 
responsável por: 

o um aumento dos conflitos entre a avifauna e as estruturas elevadas, 
embora a zona da SAMM não apresentar um interesse muito elevado para 
a avifauna; 

o um efeito cumulativo na paisagem entre as estruturas da SAMM e os 
apoios que se vierem a colocar nas imediações da SAMM, aumentando, a 
exposição visual actual da SAMM; 

o especialmente na zona Sul da SAMM a instalação de apoios poderá vir a 
condicionar ainda mais a utilização agrícola das propriedades que 
permanecem após a implantação da SAMM. De qualquer forma salienta-
se que a área de ocupação irreversível de cada apoio é bastante diminuta; 

o embora o funcionamento da SAMM não tenha sido identificado como 
impacte relevante no ruído mesmo para os receptores mais próximos , na 
zona Sul da SAMM poderão sentir-se impactes cumulativos entre a SAMM 
e as linhas. 

Relativamente a este último ponto procedeu-se a uma análise dos potenciais 
impactes cumulativos nos níveis de ruído resultantes do funcionamento 
conjunto da SAMM e das 6 novas linhas associadas à SAMM, nos 8 
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receptores considerados no EIA. Como o projecto destas linhas ainda se 
encontra em elaboração, esta análise baseou-se numa configuração de linhas 
que não poderá ser tomada como definitiva, mas ainda como passível de 
melhorias e ajustes de traçado. A saída das linhas da SAMM faz-se em duas 
direcções: para Norte saem 4 linhas e para Sul/Sudeste regista-se a saída de 
2 linhas. 

As simulações foram efectuadas para as duas fases de funcionamento da 
SAMM: Fase I (funcionamento da SAMM com um autotransformador 
desfasador e com as linhas) e Fase II (funcionamento da SAMM com todos os 
equipamentos em funcionamento e com as linhas).  

Os resultados obtidos permitem constatar que, de uma forma geral, os níveis 
sonoros estimados dão cumprimento a ambos os critérios de avaliação sonora 
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR), para os receptores 
sensíveis localizados na proximidade. Apenas no ponto P1 se prevê que o 
funcionamento conjunto da SAMM e das Linhas possa ser responsável pelo 
incumprimento do critério de incomodidade, em período nocturno e apenas na 
Fase II. Contudo, e tal como referido no EIA, este ponto corresponde a uma 
edificação em ruínas, desocupada, e que será objecto de negociação para 
aquisição por parte da REN, SA, não se prevendo que, nessas condições, se 
venha a constituir como receptor sensível. 

Conclui-se, assim, que o funcionamento conjunto da SAMM e Linhas não 
introduzirá alterações significativas no ambiente sonoro nos receptores 
sensíveis localizados nas imediações da SAMM, prevendo-se que se venha a 
registar o cumprimento do RGR na generalidade desses receptores. 
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6 Que medidas de minimização e 
monitorização são previstas  

Para minimizar os efeitos negativos e potenciar os positivos, foram estabelecidas medidas 
de minimização e de controlo ou monitorização. 

As medidas de minimização propostas dizem respeito a um conjunto de recomendações 
genéricas, a serem levadas a cabo pelo Adjudicatário responsável pelas obras, durante a 
fase de construção da SAMM, ou a serem postas em prática pelo Dono da Obra, em fase 
de exploração.  

As medidas de carácter mais genérico abrangem a localização de estaleiros, a sua 
exploração e gestão e desactivação, a abertura de acessos temporários e os trabalhos a 
desenvolver na frente de obra. Recomenda-se, ainda, que a construção da SAMM seja 
alvo de: 

− Acompanhamento Ambiental, que assegure a aplicação das medidas de 
minimização previstas no EIA, e as que venham a ser definidas pela Declaração 
de Impacte Ambiental, o cumprimento da legislação ambiental e a aplicação das 
melhores práticas, tal como é referido neste EIA.  

− Acompanhamento Arqueológico de todas operações que impliquem revolvimento 
do solo como sejam desmatações, decapagens de solo, escavações para abertura 
de fundações e construção da plataforma, etc. 

− Criação de um Gabinete de Acompanhamento com o objectivo de informar a 
população sobre a obra e duração, interferências com acessos locais e circulação, 
medidas de segurança adoptadas e os riscos para a saúde, recepção de pedidos 
de esclarecimento e de queixas da população. 

São ainda enunciadas algumas medidas específicas, a aplicar na fase de construção, 
relacionadas, entre outras, com:  

o Situações de utilização de explosivos para a execução das escavações no 
que respeita aos métodos a utilizar e à realização de vistorias prévias às 
edificações mais próximas. 

o Reutilização das terras sobrantes provenientes da obra de construção da 
SAMM numa modelação de terreno, a criar entre o caminho de acesso e o 
talude Oeste da SAMM, e respectiva integração paisagística. Evitam-se, 
assim, os efeitos negativos associados ao movimento de veículos para o 
transporte dessas terras até um destino final adequado. 

o Negociação e acordo com os proprietários dos terrenos a adquirir para a 
construção da SAMM e caminho de acesso, do valor das indemnizações a 
pagar pela REN, SA, em conformidade com o disposto no Código de 
Expropriações. Encontram-se incluídas nas negociações com os 
proprietários as seguintes situações: (i) a perda de rendimentos por 
interrupção da cultura; (ii) a impossibilidade de ampliação da área de 
produção e (iii) a perda de rendimentos associados a investimentos nas 
propriedade, por exemplo na instalação de sistemas de rega.  

o Realização de medições do nível freático nos poços potencialmente 
afectados pelas actividades de construção da SAMM, de forma a 
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determinar a existência, ou não, de alterações da exploração dos mesmos. 
Caso se venha a concluir que os mesmos se encontram afectados dever-
se-á ressarcir os proprietários e construir novos poços, em locais não 
afectado. 

o Assegurar a manutenção adequada de forma a garantir o sucesso das 
plantações previstas no Projecto de Integração Paisagística da SAMM. 

o Efectuar a reprospecção das zonas que se apresentavam com um coberto 
vegetal que impedia uma correcta observação do solo (zonas A, C e F), 
após a desmatação e da zona dos estaleiros exteriores à plataforma, caso 
se venham a localizar em sítios diferentes dos agora propostos. 

o Registo dos muros de pedra seca que sejam destruídos ou 
descaracterizados pelo projecto, pois estes são evidências de uma 
arquitectura rural em desaparecimento. 

o Sinalização e registo das ocorrências patrimoniais 2, 3, 4 e 5. No caso da 
ocorrência 4 a situação ideal seria a conservação desta ocorrência, sob 
aterro, recorrendo a uma cobertura de geotêxtil e gravilha.  

o No caso da ocorrência 6 recomenda-se a realização de sondagens 
manuais de avaliação do potencial arqueológico em fase prévia à obra. 

o No caso da ocorrência 1 refere-se que o Projecto de Integração 
Paisagística prevê a continuação da mancha de pinheiros em toda a zona 
a Oeste da SAMM, intervenção que permitirá atenuar os efeitos negativos 
da SAMM junto deste elemento patrimonial. 

É proposto um programa de monitorização dos níveis de ruído junto dos receptores 
sensíveis durante a fase de exploração. 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Armamar 
Resumo Não Técnico 
Que medidas de minimização e monitorização são previstas 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 29  
 

 

 

 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Armamar 
Resumo Não Técnico 
Anexo A: Heading 6  

 

 
 

 
 
 

Imp – 5007_R2 A-1  
 
 

Anexo A:  HEADING 6 

A.1 Heading 7 

 


