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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico (RNT) e tem como 
objectivo apresentar, de forma clara, simples e concisa quanto possível os principais 
aspectos ambientais considerados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em fase de 
Estudo Prévio, relativo à Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV, de onde se destacam as 
informações, conclusões e recomendações de maior relevo. 
 
No âmbito deste estudo, e de acordo com a metodologia estabelecida, procedeu-se ao 
diagnóstico ambiental da região onde a linha se irá inserir, por forma a identificar as 
condicionantes e os impactes ambientais decorrentes da construção e exploração do 
projecto. 
 
Numa primeira fase foi efectuado o Estudo das Grandes Condicionantes, onde foram 
analisadas, a uma escala “macro”, as principais condicionantes ao traçado da Linha 
Marateca – Fanhões, a 400 kV. 
 
Para esta análise, definiu-se inicialmente uma área de estudo, onde, após a identificação 
das condicionantes ambientais existentes, foram definidos onze troços alternativos para a 
passagem da linha eléctrica, os quais foram posteriormente avaliados a uma escala de 
maior detalhe. 
 
O Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais permitiu à priori minimizar em grande 
escala os impactes do projecto nas condicionantes locais identificadas. 
 
Após a caracterização da situação actual na área em estudo para todos os troços 
alternativos foi efectuada uma análise dos impactes associados ao projecto nos vários 
factores ambientais. 
 
Em função dos impactes identificados foram propostas medidas de minimização dos 
impactes negativos. 
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Posteriormente foi efectuada uma análise comparativa de Alternativas, com a selecção 
do corredor mais favorável para o desenvolvimento da linha eléctrica em estudo e 
descritas as directrizes para os Planos de Monitorização e Gestão Ambiental. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado de acordo com o regime jurídico de 
Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 
transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo Resumo Não Técnico, pelo Relatório 
Síntese, Anexos Técnicos, Peças Desenhadas e Plano de Acompanhamento Ambiental 
da Obra. 
 
A entidade responsável pelo projecto é a Rede Eléctrica Nacional S.A. (REN) e a 
entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 
 
Os estudos desenvolvidos no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental 
decorreram entre Fevereiro de 2006 e Outubro de 2008, tendo sido realizados pela 
empresa AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A construção da nova linha a 400 kV a estabelecer entre a ‘Zona da Marateca’ e a 
subestação de Fanhões é um dos projectos incluídos no “Plano de Investimentos da 
Rede Nacional de Transporte 2006-2011” (PIR 2006/11), documento entregue à Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para parecer e publicado em Novembro de 
2005. 
 
Este projecto encontra-se referido nas páginas 36 e 37 do seu Anexo 5, em sub-capítulo 
relativo à ligação de centros electroprodutores. 
 
A necessidade de estabelecimento da Linha Marateca – Fanhões, que efectuará a 
abertura da Linha Palmela – Sines 3, resulta do forte aumento da capacidade produtora 
de energia eléctrica instalada na zona se Sines, onde, para além da existência de 
diversas centrais de cogeração já ligadas ou em projecto, a DGEG já prestou também 
informação favorável sobre capacidade de recepção para uma nova central de ciclo 
combinado a gás com cerca de 860 MVA. 
 
Efectivamente, para que se torne possível receber e escoar para a rede toda aquela 
produção adicional em Sines nas condições de segurança e garantia de continuidade de 
serviço previstas nos “Padrões de Segurança de Planeamento da RNT”, assegurando, 
simultaneamente, a manutenção de valores adequados de capacidade de troca entre as 
redes portuguesa e espanhola, essenciais ao bom funcionamento dos mercados da 
energia, mostra-se necessário estabelecer a nova ligação em causa que compreende a 
abertura da Linha Palmela – Sines que já é uma infra-estrutura da RNT. 
 
A escolha do local para a abertura da Linha Palmela – Sines 3 teve em conta o facto de 
não se terem identificado condicionalismos ambientais e simultaneamente possuir  
condições que facilitassem tecnicamente a abertura da linha de modo a evitar eventuais, 
sobrepassagens de outras linhas da RNT . 
 
De referir que, entretanto devido à localização do futuro Aeroporto de Lisboa no campo 
de tiro de Alcochete e respectiva área de servidão associada, o local de abertura foi 
durante a realização dos estudos objecto de um ajuste a Sul na “zona da Marateca” 
afastando-o para Este, para a “zona da Landeira” garantido-se ainda que se mantinham 
os pressupostos de cariz ambiental e técnico atrás referidos. 
 
Além disso, a selecção do local teve também em atenção permitir no futuro uma ligação à 
Subestação de alimentação da Linha Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa - Madrid, 
embora não se conheça ainda o local da referida ligação eléctrica. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1 Localização 

A Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV, terá inicio na actual Linha Palmela – Sines 3, 
numa área pertencente ao concelho de Vendas Novas e freguesias da Landeira e 
Vendas Novas e terminará na Subestação de Fanhões pertencente ao concelho de 
Loures e freguesia de Fanhões. 
 
Adicionalmente, é de referir que a concretização da Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV 
por se desenvolver em parte do actual traçado da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV 
permitirá independemente do corredor que for aprovado ambientalmente a desmontagem 
desta linha em toda a sua extensão, o que constitui um impacte positivo do projecto. 
 
A área de estudo para implantação da nova linha abrange, de Sul para Norte, o território 
dos concelhos Vendas Novas, que pertence à NUT III – Alentejo Central, Coruche e 
Benavente pertencentes à NUT III – Lezíria do Tejo, concelho de Palmela e Montijo 
pertencentes à NUT III – Península de Setúbal e concelho de Arruda dos Vinhos, 
pertencente à NUT III – Oeste. 
 
Na FIG. 1 apresenta-se o enquadramento nacional e regional do projecto.  
 
No Quadro 1 indica-se para cada um dos onze troços alternativos em estudo, quais os 
concelhos e freguesias atravessadas. Estes troços alternativos foram definidos após a 
identificação e avaliação das Grandes Condicionantes Ambientais, cujo estudo se 
apresenta no Capítulo IV do EIA. 
 
Na FIG. 2 apresenta-se o Esboço Corográfico com definição dos troços alternativos 
definidos. 
 
 

Quadro 1 – Concelhos e Freguesias Atravessadas pelos Troços Alternativos 

Designação do Troço Alternativo Concelho 
Freguesia A B1 B2 C D1 D2 E1 E2 E3 F1 F2 

Vendas Novas            

Landeira            

Vendas Novas            

Montijo            

Pegões             

Canha            

Coruche            

Branca            

Biscainho            

Benavente             

Santo Estevão            

Benavente            

Samora Correia             
(Cont.) 
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(Cont.) 

Designação do Troço Alternativo Concelho 
Freguesia A B1 B2 C D1 D2 E1 E2 E3 F1 F2 

Vila Franca de Xira            

Vila Franca de Xira             

Alhandra             

S. João dos Montes             

Sobralinho             

Calhadriz            

Alverca do Ribatejo             

Arruda dos Vinhos            

Santiago dos Velhos             

Loures            

Bucelas             

Fanhões             

 
 
O Troço Alternativo A, com uma extensão de cerca de 67 272 m inicia-se a Sudeste da 
povoação da Landeira, terminando a Sudoeste de Porto Alto, na zona de Valado do 
Mouchão, em pleno Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de 
Xira.  
 
Este troço apresenta uma orientação Sul – Norte entre o início do traçado e o km 44+500 
(a Oeste da povoação de Foros da Charneca), inflectindo para Poente até ao final do 
troço. 
 
O Troço Alternativo A é o de maior extensão e não tem alternativa, uma vez que evita / 
minimiza a interferência com as condicionantes identificadas correspondendo a um 
corredor viável técnica e ambientalmente. A optimização deste troço leva a que não seja 
possível ao longo da sua extensão, apresentar uma verdadeira alternativa que fosse 
viável e que não apresentasse impactes ambientais mais significativos por interferência 
com as condicionantes ambientais identificadas. 
 
Este troço Alternativo encontra-se condicionado pela zona de servidão associada ao 
Novo Aeroporto de Lisboa, localizado em Alcochete, correspondendo o local de 
atravessamento actual aquele onde existe uma compatibilidade técnica com a altura dos 
postes e as faixas de servidão desta infra-estrutura. 
 
Ao longo dos cerca de 67 km de extensão deste troço, existem assim algumas 
condicionantes ambientais, correspondendo, no entanto, o traçado alternativo A ao mais 
favorável pois evita / minimiza a interferência com as condicionantes identificadas. 
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O troço alternativo B1 desenvolve-se a partir do troço alternativo A e apresenta uma 
extensão de 6588 m. Este troço alternativo, que se desenvolve praticamente até à 
margem Sul do Estuário do Tejo, apresenta sensivelmente um desenvolvimento Este – 
Oeste e aproveita o espaço canal associado às linhas eléctricas existentes 
nomeadamente da Linha Porto Alto – Sacavém a 150 kV, cuja concretização da linha em 
estudo permitirá a respectiva desmontagem. 
 
O troço alternativo B2, tal como o troço alternativo B1, desenvolve-se a partir do troço 
alternativo A e termina também na margem Sul do Estuário do Tejo. Apresenta uma 
extensão de 8 351 m. 
 
Este troço que constitui uma alternativa ao troço alternativo B1, no início inflecte para 
Norte até cerca do km 2+500 de modo a sair fora dos limites do Sítio Estuário do Tejo e 
Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo, desenvolvendo-se em seguida no 
sentido Este – Oeste até ao km 6+500, onde volta a inflectir para Sul até convergir com o 
final do troço alternativo B1. 
 
O troço alternativo C apresenta uma extensão de 1877 m e corresponde à travessia do 
Estuário do Tejo. 
 
O local de atravessamento do Estuário do Tejo corresponde ao local onde actualmente 
existe a Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV, que se prevê que com a concretização da 
linha em estudo seja desmontada e substituída por esta. 
 
De referir que a travessia do Estuário do Tejo encontra-se condicionada pela zona de 
servidão associada ao Aeródromo de Alverca correspondendo o local do atravessamento 
actual aquele, onde existe uma compatibilidade técnica com a altura dos postes e as 
faixas de servidão desta infra-estrutura. 
 
Além disso, as condicionantes humanas existentes nesta zona são equivalentes às 
registadas na zona mais a Norte dado que toda a zona junto à margem Norte do estuário 
do Tejo é um tecido urbano contínuo. 
 
O troço alternativo D1, com uma extensão de 6 450 m, inicia-se no fim do troço 
alternativo C em Vila Franca de Xira e termina em Monte da Serra, a Sul da povoação de 
Trancoso de Baixo. 
 
Com uma orientação aproximadamente Este – Oeste, este corredor foi definido de modo 
a afastar-se o mais rapidamente possível da área urbana de Vila Franca de Xira e de 
forma a não abranger mais nenhuma área urbana ou urbanizável, nomeadamente as 
relativas a A-dos-Bispos, S. João dos Montes e Cotovias. 
 
Além disso, tentou-se minimizar o número de valores patrimoniais abrangidos por este 
troço alternativo. 
 
O troço alternativo D2, com uma extensão de 12 855 m, inicia-se no fim do troço 
alternativo C e termina a Oeste da povoação de Calhandriz. Este troço alternativo foi 
definido de forma a que nos primeiros 8 km fosse aproveitado o espaço canal associado 
às várias linhas eléctricas existentes e que se desenvolvem ao longo da A1 – Auto-
estrada do Norte, nomeadamente da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV existente cujo 
desmantelamento está previsto, podendo ou não o respectivo espaço canal ser 
aproveitado para a nova linha em estudo. 
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A partir do km 8, junto da povoação de Verdelha, e até ao final do troço alternativo, este 
adquire um desenvolvimento para Noroeste tentando aproveitar parte do espaço canal 
associado à A9 – CREL e A10, ao mesmo tempo que não interfere com espaços urbanos 
e urbanizáveis, com o Aterro Sanitário do Mata da Cruz assim como com a área de 
servidão de 1500 m associada à Estação Radioeléctrica de Serves. 
 
Na definição do corredor foi ainda tida em consideração a minimização da afectação de 
sítios patrimoniais assim como a interferência com a Área de Reserva de Alhandra, que é 
abrangida já no seu limite Oeste. 
 
O troço alternativo E1 apresenta uma extensão de 4 608 m e inicia-se no final dos troços 
alternativos D1 e D2 e termina a Sul de Santiago dos Velhos. 
 
Este troço alternativo apresenta uma orientação Sudoeste e foi estabelecido de forma a 
aproveitar o espaço canal associado às Linhas Carregado – Fanhões 2, a 220 kV e Linha 
Palmela – Fanhões, a 400 kV existentes. 
 
Devido ao contínuo de área urbana e urbanizável associado às povoações de  
A-do-Mourão e Santiago dos Velhos não foi possível evitar o atravessamento desta 
classe de uso de espaço. 
 
O troço alternativo E2, com uma extensão de 2 305 m, faz a ligação entre os troços 
alternativos D1 e D2. 
 
Apresenta uma orientação Norte – Sul entre o início a Sul da povoação de Trancoso de 
Baixo e o km 2+000, onde inflecte para Oeste de forma a evitar abranger sítios de valor 
patrimonial. 
 
O troço alternativo E3 apresenta uma extensão de 2 913 m e inicia-se no final dos troços 
alternativos D2 e E2 (a Oeste da povoação de Calhandriz) e termina no final do troço 
alternativo E1 a Norte do Monte Aguado. 
 
Com um desenvolvimento aproximadamente Este – Oeste, este troço alternativo foi 
definido de modo a minimizar a abrangência das áreas urbanas e urbanizáveis definidas 
no Plano Director Municipal para a povoação de A-do-Mourão assim como o 
atravessamento da Região Demarcada Vitivinícola de Bucelas. 
 
O troço alternativo F1, com uma extensão de 4 479 m, tem início no final dos troços 
alternativos E1 e E3 e termina na Subestação de Fanhões. 
 
Este troço alternativo apresenta um desenvolvimento Sudoeste, tendo sido definido de 
modo a não abranger as áreas urbanas e urbanizáveis da Bemposta e Bucelas. 
 
Devido a condicionalismos técnicos existentes à entrada da Subestação de Fanhões, 
onde se regista a presença de um vasto conjunto de linhas eléctricas, a largura do 
corredor alternativo foi alargado na parte final. 
 
O troço alternativo F2, com uma extensão de 5 651 m, tem início no final dos troços 
alternativos E1 e E3 e termina também na Subestação de Fanhões. 
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Este troço alternativo que foi definido de modo a aproveitar o espaço canal das linhas 
eléctricas existentes, tem um desenvolvimento sensivelmente para Sudoeste até cerca do 
km 3+000 (a Oeste da povoação de Bemposta), inflectindo posteriormente para Sul até à 
Subestação de Fanhões. 
 
Tal como no caso do troço alternativo F1, devido a condicionalismos técnicos existentes à 
entrada da Subestação de Fanhões a largura do corredor alternativo foi alargado na parte 
final sendo coincidente em ambos os troços alternativos. 
 
Os troços alternativos A, B1, B2 e C atravessam uma área relativamente pequena do 
Sítio “Estuário do Tejo – PTCON009, criado pela Resolução do Conselho de Ministros  
n.º 142/97, de 28 de Agosto e da Zona de Protecção Especial do “Estuário do Tejo” – 
PTZE0010, criada pelo Decreto-Lei n.º280/94, de 5 de Novembro. 
 
Da análise da FIG. 3 verifica-se que com a definição dos troços alternativos atrás 
descritos foi possível evitar a interferência com as seguintes condicionantes: 
 
 
 
a) Ecologia 
 
No que respeita a Ecologia foi possível evitar o atravessamento da Reserva Natural do 
Rio Tejo, o Sítio “Estuário do Sado” e interceptar uma área relativamente pequena do 
Sítio “Estuário do Tejo” e da Zona de Protecção Especial do “Estuário do Tejo”, 
constituindo estes, os locais de maior sensibilidade ecológica na área em estudo. 
 
 
 
b) Socioeconomia 
 
No que respeita aos aspectos socioeconómicos, na selecção dos troços alternativos, 
evitou-se sempre que possível o atravessamento de Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 
definidos nos PDM’s dos concelhos atravessados. 
 
Na definição dos troços alternativos, e considerando todas as condicionantes 
identificadas foi objectivo primário que os troços alternativos apresentassem corredores 
de passagem para a linha eléctrica fora dos Espaços Urbanos e Urbanizáveis definidos 
nos PDM’s dos concelhos abrangidos. 
 
Este aspecto foi sempre conseguido, com excepção de alguma situações, 
nomeadamente: 
 

• No final do Troço Alternativo C (arredores da cidade de Vila Franca de Xira); 
 

• No Troço Alternativo D2 em três zonas: 
 

o Zona de Alhandra, localizada entre o km 1+700 e 2+450; 
o Zona do Bairro da Figueira, localizada ao km 5+200; 
o Zona de Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo e A-dos-Potes, localizada 

entre os km 5+900 e 7+400. 
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• No Troço Alternativo E1, entre os km 2+300 e 2+800 (localidade de Santiago dos 

Velhos); 
 

• No Troço Alternativo F1, entre os km 2+550 e 2+800 (localidade de Bemposta). 
 
 
Conforme se pode verificar nos extractos das Cartas de Ordenamento dos PDM’s de 
Arruda dos Vinhos, Loures e Vila Franca de Xira (Anexo 4 do EIA), os Espaços Urbanos 
e Urbanizáveis ou apresentam-se continuamente ao longo de um eixo transversal à linha, 
não sendo possível evitar desta forma o seu atravessamento, ou existem na zona mais 
condicionantes que não permitem o desvio do corredor. 
 
 
 
c) Condicionantes e Ordenamento do Território 
 
Na selecção dos troços alternativos foi possível evitar a afectação das seguintes 
condicionantes: 
 

• Três pedreiras licenciadas pela DRE-Centro; 

• Sítio Rede Natura “Estuário do Sado”; 

• Captações de água; 

• Servidão Aeronáutica do Radiofarol VOR; 

• Servidão radioeléctrica de protecção à ligação herteziana Lisboa (Aeroporto) – 
Monte Gordo (Vila Franca de Xira) – Montejunto; 

• Quatro servidões radioeléctricas na margem Norte do rio Tejo que se encontram 
em processo de constituição. 

 
 
No que respeita às áreas pertencentes à RAN e à REN, dada a dimensão da linha em 
estudo, não é possível evitar a sua afectação. Contudo em fase de Projecto de Execução 
será possível definir a localização dos apoios de forma a minimizar essa afectação. 
 
Adicionalmente foi possível compatibilizar o projecto com a área de servidão aeronáutica 
associada ao Novo Aeroporto de Lisboa localizado em Alcochete e ao Aeródromo de 
Alverca. 
 
 
 
d) Património 
 
Com base no levantamento bibliográfico efectuado para a área em estudo foram 
referenciados 241 sítios de valor patrimonial. 
 
Um dos sítios é classificado como Monumento Nacional (Pelourinho de Vila Franca de 
Xira) e nove constituem Imóveis de Interesse Público (Marco da V Légua, Pelourinho de 
Povos, Pelourinho de Alhandra, Obeliscos, Marco da IV Légua, Pelourinho de Alverca, 
Quinta do Bulhaco, Igreja Matriz de Bucelas e Casal da Torre de Cima). 
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Adicionalmente regista-se a presença de 4 sítios de valor concelhio (Igreja Paroquial da 
N. Sra. Da Conceição ou S. Sebastião de Canha, Ermida de S. Sebastião / Igreja da 
Misericórdia, Igreja do Mártir São Sebastião e Palácio do Farrobo) e 5 sítios em vias de 
classificação (Monumento a Hércules, Forte das Calhandras, Celeiro da Patriarcal, Igreja 
da Misericórdia e Monte do Senhor da Boa Morte). 
 
Na definição dos troços alternativos, procurou-se evitar, sempre que possível, que estes 
abrangessem os sítios identificados. 
 
Dos 241 sítios identificados para a área em estudo, apenas 35 estão inseridos nos troços 
alternativos definidos. 
 
No cômputo geral pode concluir-se que foi possível à priori articular o projecto com as 
condicionantes ambientais identificadas, minimizando em grande escala os impactes 
associados ao projecto. 
 
 
 
3.2 Descrição Geral do Projecto 

A Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV, a implementar entre a Linha Palmela – Sines 2, 
na zona da Landeira e a Subestação de Fanhões, terá uma extensão de 
aproximadamente 91 quilómetros e será executada em cabos aéreos. 
 
Adicionalmente, é de referir que a concretização da linha em estudo por se desenvolver 
em parte do actual traçado da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV permitirá 
independentemente do corredor que for aprovado ambientalmente, a desmontagem desta 
linha existente em toda a sua extensão, o que constitui um impacte positivo do projecto  
 
A Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV apresentará as seguintes características 
principais: 
 

− Linha dupla trifásica com um terno equipado, com dois condutores por fase; 

− Dois cabos de guarda; 

− Apoios de linha dupla da família “DL” (FIG. 4). Na família de apoios “DL”, a altura 
mínima ao solo, da face inferior dos braços dos cabos condutores é de 24 metros 
e a altura máxima ao mesmo nível é de 45 metros; 

− Isoladores de vidro temperado e anti-poluição; 

− Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de 
defeito máximo de 40,0 kA; 

− Fundações normais para as estruturas metálicas, constituídas por quatro maciços 
independentes de betão; 

− Circuitos de terra. 

 
Para este projecto, foram definidas distâncias de segurança para os cabos, face aos 
obstáculos a sobrepassar (solo, estradas, vias férreas, árvores, edifícios, outras linhas 
aéreas) (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Distâncias da Linha ao Solo 

Tipo de Estrutura Critérios RSLEAT 
(Distância m) 

Critérios REN, S.A. 
(Distância m) 

Solo 8,0 14 
Árvores 5,0 8,0 
Edifícios 6,0 8,0 
Estradas 10,3 16,0 
Vias Férreas electrificadas 16,0(a) 16,0(a) 
Vias Férreas Não Electrificadas 10,3 15,0 
Outras linhas aéreas 6,5(a) 7,0(a) 
Obstáculos diversos -- 7,0 
(a) - Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo 

 
 
Da análise do Quadro 2 é possível constatar que os critérios da REN, S.A., são mais 
conservadores do que os definidos no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas 
de Alta Tensão (RSLEAT – Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro). 
 
Cada apoio possuirá sinalização claramente visível do solo. 
 
 
 
 
3.3 Principais Actividades nas Fases de Construção, Exploração e Desactivação 

Durante a fase de construção da linha é desenvolvido um conjunto de actividades, que 
envolvem: 
 

• Instalação de estaleiro / parque de material; 

• Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos; 

• Trabalhos de desmatação e de abertura da faixa de protecção; 

• Marcação e abertura de caboucos; 

• Construção dos maciços de fundação e montagem das bases; 

• Montagem e levantamento dos apoios; 

• Desenrolamento e regulação dos cabos; 

• Colocação eventual dos dispositivos de balizagem. 

 
A fase de desmontagem da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV que será incluída na 
obra de construção da Linha Marateca – Fanhões, envolverá actividades como a 
remoção de cabos e apoios e a remoção de parte das fundações dos apoios. 
 
De acordo com o princípio seguido pela REN, S.A., o estabelecimento das linhas 
eléctricas é sempre precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados.  
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No que respeita ao período de funcionamento da linha (fase de exploração) têm lugar 
acções programadas de manutenção, inspecção, conservação e de pequenas alterações, 
as quais se traduzem em: 
 

• Actividades de inspecção periódica do estado de conservação da linha para 
detecção de situações susceptíveis de afectar a segurança de pessoas e bens ou 
de afectar o funcionamento da linha, com periodicidade de 1 a 5 anos em função do 
tipo de inspecção a realizar; 

 
• Observação da faixa de protecção para detecção precoce de situações susceptíveis 

de afectar o funcionamento da linha incidindo sobre inspecção regular das zonas de 
expansão urbana situadas na faixa de protecção e inspecção anual dos apoios da 
linha sujeitos ao poiso e nidificação da avifauna (cegonhas); 

 
• Substituição de componentes deteriorados da linha; 

 
• Execução do plano de manutenção da faixa de protecção, que implica intervenções 

sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de 
crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o funcionamento da linha; 

 
• Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas  

infra-estruturas; 
 

• Condução da linha integrada na RNT, o que envolve detecção, registo e eliminação 
de incidentes. 

 
 
Adicionalmente serão ainda realizadas as acções de monitorização de acordo com que 
for estipulado nos Planos de Monitorização constantes da Declaração de Impacte 
Ambiental. 
 
No que respeita à fase de desactivação, este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil 
longa, não sendo possível prever, com rigor, uma data para a sua execução.  
 
Na eventualidade de se decidir proceder à desmontagem da linha, as actividades 
realizar-se-ão pela ordem inversa da montagem. 
 
 
 
 
3.4 Projectos Complementares ou Subsidiários 

No caso da presente linha podem-se referir como projectos directamente associados a 
este empreendimento a instalação de estaleiro / parque de materiais e criação e/ou a 
melhoria de acessos. 
 
Como projectos complementares refira-se o projecto da Central de Ciclo Combinado a 
Gás Natural a instalar em Sines, mas objecto de Estudo de Impacte Ambiental 
independente. 
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3.5 Programação Temporal do Projecto 

A calendarização deste projecto, indicada pela REN, S.A., prevê: 
 

− O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projecto; 

− A entrada em funcionamento da linha em 2010; 

− O período de concessão do projecto é idêntico ao da Rede Nacional de 
Transporte, que vai até 15 de Junho de 2057. 
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4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA EM ESTUDO 

O diagnóstico ambiental da área em estudo compreendeu uma abordagem 
multidisciplinar, com o detalhe adequado, às várias áreas temáticas de expressão 
territorial e ambiental, nomeadamente geologia, solos e usos do solo, clima, recursos 
hídricos e qualidade da água e do ar, ruído, paisagem, ecologia, socioeconomia, 
património e ordenamento do território e condicionantes, com recurso a uma equipa 
multidisciplinar com vasta experiência em Estudos de Impacte Ambiental. 
 
O estudo dos vários factores ambientais baseou-se na análise de informação existente e 
disponível sobre a região, assim como em levantamentos de campo e consultas a 
entidades locais. 
 
Do ponto de vista geológico, a área em estudo abrange diversas unidades geológicas. 
Na área a Sul do Tejo e até sensivelmente ao vale do rio Tejo, a tipologia das formações 
geológicas é relativamente uniforme, onde dominam as formações dos períodos do 
Pliocénico e Plistocénico. 
 
A Norte do rio Tejo, a tipologia das formações geológicas é variada, ocorrendo unidades 
de diferentes idades geológicas. 
 
Relativamente a Recursos Geológicos, verifica-se o atravessamento pelo troço alternativo 
A da Área de Prospecção e Pesquisa Mineira da Marateca, que se encontra em fase de 
avaliação da potencialidade de exploração de vários minérios e o atravessamento, pelo 
troço alternativo D2, da área de Reserva de Alhandra, que constitui uma Reserva 
Geológica de Interesse Nacional. 
 
No que respeita aos solos, na área em estudo os aluviossolos, os coluviossolos, os solos 
calcários, os solos halomórficos e os solos hidromórficos são os que apresentam maior 
valor agrícola. Verifica-se que o troço alternativo A se desenvolve maioritariamente em 
solos litólicos e podzolizdados, com reduzido potencial agrícola e os restantes troços 
desenvolvem-se maioritariamente em solos calcários. 
 
Do ponto de vista do uso do solo, o projecto encontra-se divido em três zonas. O troço 
alternativo A desenvolve-se na sua maioria em áreas agro-florestais, os troços 
alternativos B1, B2 e C desenvolvem-se praticamente em culturas anuais de regadio, 
respeitantes ao Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira 
sendo que o troço alternativo C desenvolve-se ainda numa superfície com água que 
corresponde ao atravessamento do rio Tejo. Os restantes troços desenvolvem-se 
maioritariamente em matos e culturas anuais de sequeiro. Refira-se ainda que, uma parte 
significativa do troço alternativo D2 desenvolve-se em Espaços Urbanos. 
 
Em termos climáticos a região em estudo apresenta um clima mesotérmico, em que a 
temperatura média anual varia entre os 15 e os 17,5 ºC e a  precipitação total varia entre 
500 e 800 mm. 
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Relativamente aos recursos hídricos, os troços alternativos em estudo integram-se nas 
bacias hidrográficas do rio Tejo e do rio Sado, atravessando algumas linhas de água (à 
excepção dos troços alternativos B1, B2, E1, E2 e E3 onde não se verifica qualquer 
atravessamento), correspondendo a mais importante ao rio Tejo (troço alternativo C). 
 
Em termos de ambiente sonoro e em função das campanhas de medição efectuadas, 
conclui-se que as zonas onde se desenvolvem os troços alternativos em estudo para 
implementação da Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV cumprem os limites 
estabelecidos no ponto 3 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
 
No que respeita à qualidade do ar, na área em estudo apresenta-se de um modo geral 
boa, não sendo expectáveis situações de poluição significativa. 
 
Do ponto de vista ecológico, na área em estudo os troços alternativos A, B1, B2 e C 
atravessam uma área classificada com objectivos de conservação da natureza, 
nomeadamente o Sítio de Importância Comunitária “Estuário do Tejo”, que abrange 
igualmente a Zona de Protecção Especial de Avifauna. 
 
A área em estudo é ocupada por uma variedade de biótopos que vão desde extensas 
áreas agrícolas temporárias e permanentes, zonas de matos e zonas florestais de 
protecção e produção, como montados de sobro e eucaliptais, respectivamente. 
 
Esta variedade cria uma série de corredores ecológicos para as várias espécies 
potencialmente ocorrentes, sendo de especial importância as zonas de clareiras e as 
galerias ripícolas que atravessam alguns dos troços alternativos em estudo, constituindo 
um habitat para algumas espécies de morcegos e de aves. 
 
Ao longo dos troços alternativos em estudo, verificou-se a ocorrência potencial de 
espécies de avifauna protegidas, que importa ter em consideração na avaliação dos 
impactes da construção e exploração da Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV. 
 
Em termos de paisagem, a área em estudo compreende as seguintes unidades de 
paisagem: Baixa de Loures e Encostas Envolventes, Oeste Interior, Vale do Tejo – 
Lezíria, Rio Tejo, Charneca Ribatejana, Vale do Rio Sorraia e da Ribeira de Santo 
Estevão, Areias de Pegões e Charneca do Sado. 
 
Em termos de altimetria, verifica-se que na margem direita do rio Tejo existe um aumento 
significativo de cotas, as quais variam entre a classe dos 0 a 3 m (junto ao leito do rio) e a 
classe dos 350 a 450 m. Na margem esquerda, observa-se um aumento das cotas que 
se processa de forma gradual e pouco acentuada. Após o atravessamento do Rio Tejo e 
até sensivelmente à zona de Foros da Serra, as cotas são em média, inferiores a 30 m. 
Na segunda metade, as cotas oscilam entre os 20 e os 250 m. 
 
Do ponto de vista do património, foram identificados 35 sítios ao longo dos troços 
alternativos em estudo, de cronologias diferentes (Romano, Medieval, Pré-histórico, 
Moderno e Contemporâneo). 
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Do ponto de vista socioeconómico, os concelhos atravessados pela Linha Marateca – 
Fanhões, a 400 kV, inserem-se na faixa limite da Área Metropolitana de Lisboa, 
penetrando pontualmente em espaços sub-regionais limítrofes (Oeste e Ribatejo), sendo 
um território que ao longo da última década se tem revelado, em termos demográficos, 
bastante atractivo e dinâmico, dada a sua proximidade com a capital. 
 
Do ponto de vista do ordenamento do território e condicionantes, o território está 
abrangido por vários Planos Directores Municipais. As principais condicionantes do ponto 
de vista do ordenamento do território e condicionantes são a Reserva Agrícola Nacional, 
a Reserva Ecológica Nacional, os Espaços Urbanos e Urbanizáveis e as zonas de 
servidão do Novo Aeroporto de Lisboa e do Aeródromo de Alverca, cujo atravessamento 
é inevitável nalguns casos. 
 
A compatibilização do projecto em estudo com infra-estruturas como gasodutos, linhas de 
alta tensão, estradas, vias férreas, paióis, entre outras, é possível desde que sejam 
respeitadas as respectivas servidões. 
 
Na Desenho 3 apresenta-se a Carta de Condicionantes para a área em estudo com a 
síntese das condicionantes existentes. 
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5. PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

A identificação de impactes constitui um dos objectivos principais de um Estudo de 
Impacte Ambiental, pretendendo-se avaliar as potenciais alterações que um determinado 
projecto irá causar no meio biofísico e socioeconómico em que se irá iniciar. 
 
Convém salientar, que os estudos ambientais que antecederam a definição dos troços 
alternativos em estudo, nomeadamente no âmbito do Estudo das Grandes 
Condicionantes Ambientais contribuíram de forma significativa e numa fase prévia, para a 
minimização / eliminação dos principais impactes que poderiam ocorrer. 
 
A avaliação dos impactes da fase de construção incluiu não só os impactes resultantes 
da construção da Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV mas também a desmontagem da 
Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV. 
 
No que respeita à geologia, os principais impactes ocorrem na fase de construção e 
estão associados essencialmente à realização de escavações necessárias à abertura de 
caboucos para a instalação dos apoios da nova linha que poderão conduzir à destruição 
ou ocupação irreversível das formações geológicas existentes. 
 
Estes impactes apesar de negativos e directos são não significativos para os troços 
alternativos B1, B2, C, D1, D2, E1, E2, E3, F1 e F2. Para os troços alternativos, A e D2 
devido à presença de recursos geológicos, foram classificados de moderadamente 
significativos. 
 
Quanto à desmontagem da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV terá como principal 
acção indutora de impactes neste descritor o desmonte dos apoios e a remoção dos 
respectivos maciços de fundação. No entanto, prevê-se que o impacte geológico 
associado à remoção dos maciços de fundação seja muito pouco significativo, já que se 
prevê que seja efectuada uma escavação de profundidade reduzida. 
 
No que respeita aos solos, os impactes também ocorrem essencialmente durante a fase 
de construção, estando no geral associados à instalação de apoios e à abertura de 
acessos. 
 
Estes impactes negativos e directos são em parte temporários, nos locais onde após a 
construção da linha se efectua uma recuperação, e em parte permanentes, no local de 
instalação dos apoios. Em termos de magnitude foram considerados, na quase totalidade 
dos troços alternativos, de moderadamente significativos, uma vez que se 
desenvolvem maioritariamente em solos de elevado valor agrícola. Apenas no troço 
alternativo A, os impactes foram considerados não significativos. 
 
Em termos de uso do solo, os impactes encontram-se, no geral, associados à instalação 
dos apoios, à criação de uma faixa de segurança e à abertura de acessos, tendo sido 
classificados de negativos, directos e moderadamente significativos, uma vez que 
nesta fase ainda não é possível efectuar uma análise em termos de perda de 
produtividade das áreas florestais e agrícolas. 
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Relativamente à desmontagem da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV, as actividades 
associadas à remoção dos apoios da linha eléctrica e dos cabos condutores implicarão, 
embora com menor significado, impactes semelhantes aos descritos para a fase de 
construção da nova linha, nos solos e uso do solo à excepção da criação da faixa de 
protecção de 45 m, pelo que os impactes serão negativos, directos e não 
significativos. 
 
No que respeita ao clima, os impactes são considerados inexistentes. 
 
Do ponto de vista dos recursos hídricos e qualidade da água, prevê-se que os 
impactes sejam pouco significativos para todos os troços alternativos, uma vez que em 
fase de projecto, para o traçado seleccionado, será garantido o cumprimento da distância 
mínima indicada nas disposições legais aplicáveis e encontra-se prevista a 
implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual permitirá 
evitar possíveis contaminações nas linhas de água locais associadas a eventuais 
derrames acidentais no decorrer da obra. Os impactes são classificados de negativos, 
directos e não significativos para todos os troços alternativos. 
 
Relativamente à qualidade do ar, os principais impactes são expectáveis na fase de 
construção, sendo negativos, directos e não significativos e resultam essencialmente 
dos trabalhos de regularização do terreno e das escavações necessárias à abertura de 
caboucos, que ocasionalmente provocam emissões de partículas em suspensão. Serão 
também emitidos para a atmosfera poluentes típicos associados ao tráfego de veículos e 
maquinaria pesada. 
 
Do ponto de vista do ambiente sonoro, os impactes mais significativos na fase de 
construção, associados às operações de escavação e à circulação de máquinas e 
veículos, serão pontuais e limitados no tempo e no espaço de influência. A significância 
dos impactes dependerá da distância das fontes de ruído aos receptores sensíveis. 
Contudo não é expectável um aumento significativo dos níveis sonoros. 
 
Durante a fase de exploração o ruído gerado pela linha tem um carácter não permanente 
e resultará da acção do vento e do “efeito coroa” que deixa de ter qualquer significado se 
a velocidade do vento for superior a 8 metros por segundo. 
 
Prevê-se para o mês mais crítico um nível de ruído de longa duração de 38,94 dB(A), a 
30 m do eixo da linha, para uma linha com os dois ternos equipados e no caso de uma 
linha com um terno equipado, um nível de ruído de longa duração de  
34,01 dB(A). 
 
Em qualquer uma das condições é cumprido o critério da Environmental Protection 
Agency (EPA), que define como limite máximo susceptível de não provocar queixas  
52,5 dB(A) a 30 metros do eixo da Linha, tal como o limite máximo de exposição no 
período nocturno (período mais sensível) – Ln definido pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de Janeiro e que é aplicável ao presente projecto, nomeadamente 53,0 dB(A). 
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Refira-se que os valores de ruído ambiente previstos para a Fase de Exploração, nas 
condições mais desfavoráveis, tendo em conta o ruído de longa duração gerado por uma 
linha com dois termos equipados, cumprem em todos os receptores, os limites máximos 
dos indicadores de ruído – Lden e Ln – definidos pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, independentemente da distância a que a linha se encontra do receptor ou seja a 
implantação da linha mantém a situação actual de cumprimento dos valores legislados. 
 
No entanto, em fase de Projecto de Execução, a escolha do traçado da linha deverá ser 
feita, de modo a que esta se afaste o máximo possível de habitações / receptores 
sensíveis, tal como é prática comum da REN, S.A. 
 
Deste modo, os impactes previstos nesta fase no ambiente sonoro e tendo em conta os 
critérios adoptados são classificados como negativos, directos e moderadamente 
significativos para os troços alternativos C, D2 e E1 e não significativos para os 
restantes troços alternativos. 
 
Do ponto de vista da ecologia, no que respeita aos impactes na flora e vegetação e 
fauna terrestre ocorrem essencialmente na fase de construção associados à instalação 
dos apoios, abertura de acessos e criação de uma faixa de protecção da nova linha. Este 
impacte foi classificado de negativo, directo, moderadamente significativo, mas 
parcialmente temporário. 
 
No que respeita aos vertebrados voadores (avifauna e morcegos), os principais impactes 
encontram-se associados à presença da linha durante a fase de exploração, onde 
poderão ocorrer colisões e electrocussões, tendo o impacte sido classificado de 
negativo, directo e não significativo a moderadamente significativo. 
 
Quanto à desmontagem da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV existente, durante esta 
actividade poderão registar-se impactes na flora e vegetação semelhantes aos 
analisados na fase de construção da nova linha, mas com menor significância e 
temporários sendo classificados de negativos, directos mas não significativos. 
 
Após o completo desmonte dos apoios, o local ficará novamente entregue à sucessão 
paraclimácica consubstanciando um impacte positivo e directo na flora e vegetação. 
 
Do mesmo modo, no que respeita à avifauna e quirópteros, o facto de se remover a linha 
anula o impacte associado às colisões e electrocussões, traduzindo-se num impacte 
positivo, directo e moderadamente significativo. 
 
Em termos paisagísticos, os principais impactes permanentes ocorrem durante a fase 
de exploração e estão associados à presença da nova linha que se traduz num elemento 
de intrusão na paisagem, conferindo-lhe uma nova leitura, apresentando maior 
significado nos locais onde se registam maiores visibilidades. Da análise efectuada, os 
impactes foram classificados de negativos e directos para todos os troços alternativos.  
 
Quanto à significância, foram classificados de moderadamente significativos nos troços 
alternativos B2 e C e significativos nos restantes troços alternativos. 
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Quanto ao desmantelamento da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV, os impactes na 
paisagem em termos gerais são considerados positivos, directos e moderadamente 
significativos a significativos, pela remoção de um factor intrusivo na paisagem 
 
Em termos de património foram no total identificados 35 sítios ao longo dos troços 
alternativos em estudo. Nesta fase e uma vez que ainda não se tem conhecimento da 
localização dos apoios não é possível atribuir uma classificação da significância dos 
impactes. Caso exista interferência com os sítios identificados o impacte será negativo e 
directo. A significância dependerá do grau de afectação. Refira-se que nos troços 
alternativos B1 e B2, os impactes são inexistentes, uma vez que não atravessam 
nenhum sítio de valor patrimonial. 
 
Da mesma forma, a desmontagem da Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV não induzirá 
impactes no património. 
 
Do ponto de vista socioeconómico, os aspectos positivos associados a este 
empreendimento relacionam-se fundamentalmente com a melhoria das condições de 
fornecimento de energia, assegurado pela exploração da nova linha de transporte de 
energia, traduzindo-se num impacte positivo, directo e significativo. 
 
Contudo identificam-se algumas situações negativas, sobretudo no decurso da obra, 
devido à proximidade face a alguns receptores sensíveis, que poderão ser afectados por 
ruídos ou poeiras, bem como a degradação do enquadramento visual. 
 
A degradação visual e a preocupação que empreendimentos desta natureza impõem na 
sua envolvente, essencialmente ao nível da interferência com as populações, constituem 
impactes negativos neste domínio, directos e não significativos, à excepção dos 
troços C, D2 e E1 onde se prevêem impactes moderadamente significativos. 
 
Salienta-se ainda o facto da tipologia do projecto em estudo permitir a compatibilização 
com as principais actividades agrícolas e agro-florestais desenvolvidas ao longo dos 
troços alternativos nomeadamente os montados de sobro existentes no troço alternativo 
A, as culturas de regadio presentes na margem esquerda do Tejo assim como as 
explorações vitivinícolas em particular na Região Demarcada Vitivinícola de Bucelas, não 
sendo portanto expectáveis impactes significativos de perda de produtividade nestas 
explorações. 
 
No que respeita ao ordenamento do território e condicionantes, os impactes foram 
classificados de negativos, directos e moderadamente significativos e resultam 
essencialmente da afectação de Espaços Urbanos e Urbanizáveis, áreas pertencentes à 
Reserva Ecológica Nacional e à Reserva Agrícola Nacional e ao atravessamento da 
Servidão Aeronáutica do Novo Aeroporto de Lisboa e da Servidão Militar do Aeródromo 
de Alverca. 



AGRI PRO AMBIENTE
 

Estudo de Impacte Ambiental da Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV 
Volume I – Resumo Não Técnico 

48

 
 
6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Em função das avaliações efectuadas e da tipologia do projecto, foi recomendado um 
conjunto de medidas mitigadoras, no sentido de solucionar, ou minimizar, na medida do 
possível, os impactes negativos identificados, os quais se circunscrevem em grande parte 
à fase de construção. Foram assim recomendadas um conjunto de medidas das quais se 
destacam: 
 

• A implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que 
prevê a realização de acções de sensibilização dos trabalhadores para as 
questões ambientais, a adopção de procedimentos adequados de gestão de 
resíduos, a manutenção adequada das máquinas utilizadas na obra e o 
esclarecimento do público interessado sobre a obra; 
 

• A selecção dos locais de implantação dos estaleiros, sempre que possível, em 
locais previamente infra-estruturados e quando tal não seja exequível a sua 
implementação fora de zonas condicionadas como sejam áreas de reserva 
agrícola e ecológica nacional, proximidade de linhas de água, áreas agrícolas, 
áreas com vegetação com interesse botânico e paisagístico; 
 

• Os estaleiros deverão possuir locais adequados para a deposição de resíduos até 
à sua condução a destino final adequado e assim como condições para o 
tratamento e/ou descarga dos efluentes domésticos gerados de forma a não 
ocorrerem situações de contaminação de linhas de água; 
 

• Sempre que possível serão utilizados acessos já existentes para aceder aos 
locais da obra e quando tal não for possível, os novos acessos a criar terão a 
largura mínima necessária e evitarão a afectação de zonas com valor ecológico 
ou patrimonial; 
 

• A abertura de novos acessos será realizada em colaboração com os 
proprietários/arrendatários dos terrenos a afectar sendo previamente à fase de 
obra garantido o acesso às propriedades; 
 

• Os percursos para transporte de materiais e maquinaria serão escolhidos de 
modo a minimizar a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto 
de receptores sensíveis como escolas ou hospitais; 
 

• As áreas a intervencionar no âmbito da construção da linha serão as mínimas 
possíveis e no final da obra serão repostas as condições existentes; 
 

Para a fase de exploração e tendo em conta a tipologia do projecto, verificou-se que a 
existirem impactes passíveis de minimização, estes prendem-se essencialmente com a 
componente biológica, nomeadamente vertebrados voadores (aves e morcegos) e com 
eventuais alterações dos níveis de ruído. 
 
Desta forma, as medidas nesta fase cingem-se à implementação dos planos de 
monitorização descritos no EIA, e em função dos resultados, deverão ser definidos, caso 
se justifique, planos de acção. 
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7. ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

Tendo em conta as avaliações efectuadas para os onze troços alternativos em análise 
foram definidas quatro grandes alternativas para a passagem do corredor da linha 
eléctrica em estudo. 
 
No Quadro 3 apresenta-se a composição das quatro alternativas. 
 
 

Quadro 3 – Composição das Alternativas 

Alternativa Troços Alternativos 

Alternativa 1 A + B1/B2 + C + D1 + E1 + F1/F2 

Alternativa 2 A + B1/B2 + C + D1 + E2 + E3 + F1/F2 

Alternativa 3 A + B1/B2 + C + D2 + E2 + E1 + F1/F2 

Alternativa 4 A + B1/B2 + C + D2 + E3 + F1/F2 

 
 
Na FIG. 5 apresentam-se esquematicamente as alternativas definidas. 
 
 
 
 
7.1 Alternativa 1 

A Alternativa 1 inicia-se a Sudeste da povoação de Landeira, através de uma ligação em 
“T” à Linha Palmela – Sines 3, e até ao atravessamento do Estuário do Tejo é comum 
com qualquer uma das outras três alternativas em estudo. 
 
Na zona compreendida entre a Subestação do Porto Alto e a margem esquerda do 
Estuário do Tejo apresenta uma alternativa local, Alternativa B1/B2, constituída por dois 
troços alternativos (troço alternativo B1 e troço alternativo B2). Esta alternativa surgiu 
devido aos condicionalismos ecológicos identificados. 
 
O troço alternativo B1, com uma extensão de aproximadamente 6 588 m, desenvolve-se 
sensivelmente a partir da travessia do rio Almansôr, após a Subestação do Porto Alto, 
aproveitando o espaço canal associado às linhas eléctricas existentes nomeadamente a 
Linha Porto Alto – Sacavém, a 150 kV, que será desmantelada com a implementação da 
linha em estudo. Este troço alternativo desenvolve-se em toda a sua extensão no Sítio e 
Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo. 
 
O troço alternativo B2, com uma extensão de cerca de 8 351 m, pretende constituir uma 
alternativa local que minimize o atravessamento do Sítio e Zona de Protecção Especial 
do Estuário do Tejo, apresentando para tal um desenvolvimento mais a Norte. 
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A partir da travessia do Tejo, na margem Norte do Estuário, a Alternativa 1 apresenta um 
traçado sensivelmente Este – Oeste até à zona de Chão da Vinha, afastando-se das 
áreas urbanas e urbanizáveis associadas às povoações de A-dos-Bispos, S. João dos 
Montes e Cotovios. 
 
Junto de Chão da Vinha, esta alternativa inflecte ligeiramente para Sudoeste, de forma a 
aproveitar o espaço canal associado às outras linhas eléctricas de 220 e 400 kV 
existentes e a evitar os espaços urbanos e urbanizáveis relativos às povoações de Vila 
Nova e Bemposta. 
 
Entre a Zona da Quinta da Boavista e a Subestação de Fanhões, a Alternativa 1 
apresenta uma alternativa local, Alternativa F1/F2, constituída por dois troços alternativos 
(troço alternativo F1 e troço alternativo F2). 
 
O troço alternativo F1 desenvolve-se mais a Sul e apresenta uma extensão de 4 479 m, 
tendo sido definido de modo a não abranger as áreas urbanas e urbanizáveis da 
Bemposta e Bucelas assim como a área de servidão radioeléctrica da VOR. 
 
O troço alternativo F2, com uma extensão de 5 651 m, desenvolve-se mais a Norte e foi 
definido de modo a aproveitar o espaço canal das várias linhas eléctricas existentes e a 
não interferir com a área de servidão radioeléctrica da VOR. 
 
Ambos os troços alternativos F1 e F2 são coincidentes na parte final, junto da 
Subestação de Fanhões, onde devido a condicionalismos técnicos existentes à entrada 
da subestação, a largura do corredor foi alargada. 
 
 
 
 
7.2 Alternativa 2 

A Alternativa 2 até à zona de Chão da Vinha, na margem Norte do Estuário do Tejo, é 
comum à Alternativa 1, apresentando também localmente a Alternativa B1/B2. 
 
Na zona do Chão da Vinha, a Alternativa 2 inflecte para Sul até próximo de Casal de 
Bragadas, onde adquire um desenvolvimento Este – Oeste até à Quinta da Boavista, de 
modo a afastar-se o mais possível das áreas urbanas e urbanizáveis associadas à 
povoação de A-do-Mourão. 
 
Entre a Quinta da Boavista e a Subestação de Fanhões, a Alternativa 2 coincide com a 
Alternativa 1 apresentando as mesmas alternativas locais F1/F2. 
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7.3 Alternativa 3 

A Alternativa 3 até à travessia do Estuário do Tejo, na margem Norte, é comum às 
Alternativas 1 e 2 apresentando também localmente a Alternativa B1/B2. 
 
A seguir à travessia do rio Tejo, em Vila Franca de Xira e até próximo de Verdelha, a 
Alternativa 3 adquire um desenvolvimento sensivelmente paralelo ao estuário, 
aproveitando em algumas partes do corredor o espaço canal da A1 – Auto-estrada do 
Norte e minimizando a afectação da Área de Reserva de Alhandra. 
 
Na zona de Verdelha, mais concretamente do Nó da A1 com a A9 – CREL, a  
Alternativa 3 inflecte para Noroeste até ao Casal de Bragadas, evitando o aterro sanitário 
da Mata do Pé, a interferência com o raio de 1500 m da servidão radioeléctrica da 
estação de Serves e aproveitando parte do espaço canal rodoviário das auto-estradas A9 
e A10. 
 
Próximo do Casal de Bragadas, esta alternativa inflecte para Nordeste até à zona do 
Chão da Vinha, a partir do qual é coincidente com a Alternativa 1 e apresentando as 
mesmas alternativas locais F1/F2. 
 
 
 
 
7.4 Alternativa 4 

A Alternativa 4 é coincidente com a Alternativa 3 até à zona do Casal de Bragadas, 
apresentando a mesma alternativa local B1/B2. 
 
A partir deste local, a Alternativa 4 passa a ser coincidente com a Alternativa 2 e 
apresenta as mesmas alternativas locais F1/F2. 
 
A análise comparativa de alternativas foi efectuada numa primeira fase para as 
alternativas locais, sendo seleccionados os troços alternativos mais favoráveis, os quais 
integraram posteriormente, a Alternativa 1, a Alternativa 2, a Alternativa 3 e a 
Alternativa 4. 
 
No que respeita à alternativa local B1/B2, da análise efectuada no EIA, verificou-se que o 
troço alternativo B1 é o mais favorável ambientalmente do que o troço alternativo B2 em 
todos os descritores ambientais com excepção das condicionantes, onde é mais 
desfavorável devido à afectação de uma maior área de conservação da natureza, sendo 
por isso o troço alternativo seleccionado. 
 
Relativamente à alternativa local F1/F2 verificou-se que o troço alternativo F1 é o mais 
favorável ambientalmente no que respeita aos descritores solos e uso do solo, ambiente 
sonoro, paisagem, ordenamento e condicionantes, sendo por isso o troço alternativo 
seleccionado. 
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Após a avaliação das alternativas locais, e com base nos troços alternativos 
seleccionados como mais favoráveis ambientalmente, a composição das Alternativas 1, 
2, 3 e 4 é a apresentada no Quadro 4. 
 
 

Quadro 4 – Composição Final das Alternativas 

Alternativa Troços Alternativos 

Alternativa 1 A + B1 + C + D1 + E1 + F1 

Alternativa 2 A + B1 + C + D1 + E2 + E3 + F1 

Alternativa 3 A + B1 + C + D2 + E2 + E1 + F1 

Alternativa 4 A + B1 + C + D2 + E3 + F1 

 
 
 
Apresenta-se em seguida o Quadro 5 da análise comparativa de alternativas, onde são 
introduzidos os principais factores diferenciadores das mesmas, e que pesaram na 
selecção da alternativa mais favorável. 
 
Da análise efectuada concluiu-se que apesar das quatro alternativas estudadas serem 
viáveis, a Alternativa 2, constituída pelos troços alternativos A, B1, C, D1, E2, E3 e F1 
apresenta-se globalmente mais favorável seguida pela Alternativa 1. 
 
De facto desenvolvendo-se a Alternativa 2 em espaços menos urbanos apresenta 
menores impactes potenciais ao nível do ambiente sonoro e socioeconomia do que a 
Alternativa 1 e além disso apresenta o menor valor patrimonial. 
 
A Alternativa 1 apresenta-se apenas mais favorável do que a Alternativa 2 ao nível das 
condicionantes. 
 
As restantes alternativas (Alternativas 3 e 4) são sempre mais desfavoráveis do que as 
Alternativas 1 e 3 ou equivalentes como é o caso dos descritores clima, recursos hídricos 
e qualidade da água e qualidade do ar. 
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Quadro 5 – Matriz Síntese da Análise Comparativa de Alternativas 

 

Descritor Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa Mais 
Favorável 

Geologia e 
Geomorfologia 

Não abrange áreas de interesse 
geológico. 

Não abrange áreas de interesse 
geológico. 

Abrange a Área de Reserva de 
Alhandra. 

Abrange a Área de Reserva de 
Alhandra. 

Alternativas 1 e 
2 

Solos Abrange 2770,77 ha de solos de 
médio a elevado valor agrícola. 

Abrange 2804,05 ha solos de 
médio a elevado valor agrícola. 

Abrange 3117,49 ha solos de 
médio a elevado valor agrícola. 

Abrange 2961,95 ha solos de 
médio a elevado valor agrícola. 

Alternativas 1 e 
2 

Uso do Solo Abrange 38,39 ha de Espaços 
Urbanos. 

Abrange 33,34 ha de Espaços 
Urbanos. 

Abrange 147,88 ha de Espaços 
Urbanos. 

Abrange 134,05 ha de Espaços 
Urbanos. 

Alternativas 1 e 
2 

Clima Inexistência de impacte. Inexistência de impacte. Inexistência de impacte. Inexistência de impacte. Iguais 

Recursos 
Hídricos e 

Qualidade da 
Água 

Atravessamento 14 de linhas de 
água. 

Atravessamento 14 de linhas de 
água. 

Atravessamento 14 de linhas de 
água. 

Atravessamento 14 de linhas de 
água. Iguais 

Qualidade do Ar Inexistência de impactes 
distintos entre alternativas. 

Inexistência de impactes 
distintos entre alternativas. 

Inexistência de impactes 
distintos entre alternativas. 

Inexistência de impactes 
distintos entre alternativas. Iguais 

Ambiente 
Sonoro 

A Alternativa 1 apresenta 
aproximadamente 504 potenciais 
receptores sensíveis (valor 
estimado). 

A Alternativa 2 desenvolve-se 
em espaços menos urbanos e 
consequentemente apresenta 
aproximadamente 431 potenciais 
receptores sensíveis (valor 
estimado). 

A Alternativa 3 intercepta um 
maior número de espaços 
urbanos e consequentemente 
um maior número de potenciais 
receptores sensíveis (valor 
estimado de 1457).. 

A Alternativa 4 apresenta 
aproximadamente 1276 
potenciais receptores sensíveis 
(valor estimado). 

Alternativa 2 

Ecologia Abrange 0 ha de carvalhal e 0 ha 
de carrascal 

Abrange 0 ha de carvalhal e 0 ha 
de carrascal 

Abrange 4,37 ha de carvalhal e 
6,29 ha de carrascal 

Abrange 4,37 ha de carvalhal e 
6,29 ha de carrascal 

Alternativas 1 e 
2 

Paisagem 
Abrange 727,08 ha de áreas 
com elevada visibilidade e 
754,87 ha com média visibilidade 

Abrange 664,84 ha de áreas 
com elevada visibilidade e 
849,14 ha com média visibilidade 

Abrange 973,54 ha de áreas 
com elevada visibilidade e 
885,13 ha com média visibilidade 

Abrange 911,30 ha de áreas 
com elevada visibilidade e 
790,58 ha com média visibilidade 

Alternativas 1 e 
2 

Património O valor patrimonial desta 
alternativa é 51. 

O valor patrimonial desta 
alternativa é 45. 

O valor patrimonial desta 
alternativa é 96. 

O valor patrimonial desta 
alternativa é 74. Alternativa 2 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Descritor Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa Mais 
Favorável 

Socioeconomia 

Abrange 504 edifícios. 
Abrange 101,27 ha de áreas 
urbana e urbanizável. 
Abrange 34,18 ha de área 
industrial existente e prevista. 

Abrange 431 edifícios. 
Abrange 39,04 ha de áreas 
urbana e urbanizável. 
Abrange 34,18 ha de área 
industrial existente e prevista. 

Abrange 1457 edifícios. 
Abrange 262,09 ha de área 
urbana e urbanizável. 
Abrange 34,18 ha de área 
industrial existente e prevista. 

Abrange 1276 edifícios. 
Abrange 199,80 ha de área 
urbana e urbanizável. 
Abrange 34,18 ha de área 
industrial existente e prevista. 

Alternativa 2 

Ordenamento  

Abrange 101,27 ha de Espaços 
Urbanos e Urbanizáveis, 
1315,42 ha de Espaços 
Florestais e 1160,72 ha de 
Espaços Agrícolas e 805,98 ha 
de Espaços Agro Florestais e 
314,66 ha de Espaços Naturais. 

Abrange 39,04 ha de Espaços 
Urbanos e Urbanizáveis, 
1380,46 ha de Espaços 
Florestais, 1172,94 ha de 
Espaços Agrícolas e 813,26 ha 
Agro-florestais e 314,66 ha de 
Espaços Naturais  

Abrange 262,09 ha de Espaços 
Urbanos e Urbanizáveis, 
1464,05 ha de Espaços 
Florestais, 1129,59 ha de 
Espaços Agrícolas e 875,03 de  
Agro-florestais e 314,66 ha de 
Espaços Naturais  

Abrange 199,86 ha de Espaços 
Urbanos e Urbanizáveis, 
1428,59 ha de Espaços 
Florestais, 1141,75 ha de 
Espaços Agrícolas e 794,05 de 
Agro-florestais e 314,66  ha de 
Espaços Naturais  

Alternativas 1 e 
2 

Condicionantes 

Abrange 724,75 ha de RAN, 
2551,81 ha de REN, 1075,48 ha 
de Áreas de Servidão, 0 ha de 
Áreas de Reserva, 299,38 ha de 
Região Vitivinícola e 59,35 ha de 
Áreas Percorridas por Incêndios. 

Abrange 689,83 ha de RAN e 
2635,51 ha de REN, 1075,48 ha 
de Áreas de Servidão, 35,61 ha 
de Áreas de Reserva, 304,08 ha 
de Região Vitivinícola e 65,91 ha 
de Áreas Percorridas por 
Incêndios.  

Abrange 696,15 ha de RAN e 
3063,13 ha de REN, 1532,39 ha 
de Áreas de Servidão, 166,57 ha 
de Áreas de Reserva, 349,11 ha 
de Região Vitivinícola e 67,4 ha 
de Áreas Percorridas por 
Incêndios. 

Abrange 661,23 ha de RAN e 
3022,31 ha de REN, 1532,39 ha 
de Áreas de Servidão, 164,68 ha 
de Áreas de Reserva, 353,81 ha 
de Região Vitivinícola e 73,96 ha 
de Áreas Percorridas por 
Incêndios. 

Alternativa 1 
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8. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

No presente Estudo de Impacte Ambiental e em função das avaliações efectuadas, foram 
indicadas as directrizes para os Planos de Monitorização e Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra. 
 
No que respeita aos Planos de Monitorização foram propostos os seguintes planos de 
Monitorização: 

 
 

 Monitorização do Ruído – propõe-se uma campanha de medição do ruído antes 
do início da obra e posteriormente na fase de exploração, duas campanhas 
acústicas durante o primeiro ano de funcionamento da linha em duas épocas 
distintas (Verão / Inverno). Deverão ser monitorizados todos os receptores 
sensíveis identificados em fase de Projecto de Execução; 

 
 Monitorização da Avifauna e dos Morcegos – a realizar durante a fase de 

exploração. Esta monitorização deve ter uma frequência mínima de, pelo menos, 
duas visitas por época (Invernada, Reprodução, Verão e Dispersão). 

 
No que respeita à Gestão Ambiental, para a fase de construção deverá ser implementado 
um Programa de Gestão Ambiental da Obra. 
 
O acompanhamento ambiental da obra visa o cumprimento das normas aplicáveis, 
designadamente a aplicação das medidas minimizadoras indicadas no presente 
documento e as medidas posteriormente contempladas na Declaração de Impacte 
Ambiental. 
 
No EIA apresenta-se um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra com as 
orientações a implementar durante a fase de construção. 
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9. CONCLUSÕES 

O projecto da Linha Marateca – Fanhões, a 400 kV, tem por finalidade dotar a rede dos 
reforços necessários à ligação de uma nova Central de Ciclo Combinado a gás natural a 
instalar na zona de Sines, permitindo assim escoar, para Norte através da Rede Nacional 
de Transporte, a energia produzida. 
 
Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os factores 
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção, 
exploração e desactivação do projecto.  
 
Procurou-se ainda demonstrar a compatibilidade do projecto com as figuras de 
ordenamento, nas quais a área do projecto se insere. 
 
Numa primeira fase foi efectuado o estudo das grandes condicionantes ocorrentes na 
área em estudo e em função dos resultados foram definidos troços alternativos viáveis 
para a passagem da linha, eliminando logo à partida grande parte das condicionantes 
identificadas. 
 
A definição destes troços alternativos resultou de uma estreita colaboração entre a Rede 
Eléctrica Nacional, S.A., o Projectista (CME) e a equipa que realizou o Estudo de Impacte 
Ambiental. 
 
Após a caracterização ambiental da área abrangida pelos troços alternativos e a 
respectiva avaliação de impactes foram definidas quatro grandes alternativas para a 
passagem da linha eléctrica, as quais apresentam pontualmente alternativas locais. 
Posteriormente foi seleccionada a alternativa ambientalmente mais favorável  
Alternativa 2, a qual é constituída pelos troços alternativos A, B1, C, D1, E2, E3 e F1. 
 
Das análises efectuadas verificou-se que os principais impactes associados à Linha 
Marateca – Fanhões, a 400 kV, à semelhança do que acontece para as outras infra-
estruturas com a mesma tipologia, prendem-se com a ocupação do território, 
condicionando actuais e futuros usos, com a proximidade a habitações, com possíveis 
interferências com os valores ecológicos existentes e com possíveis alterações na 
percepção da paisagem. 
 
No que respeita aos restantes factores ambientais, os impactes são pouco significativos e 
em muitos casos são evitáveis ou minimizáveis, em fase de Projecto de Execução. 
 
Em fase de Projecto de Execução, será possível projectar o local de passagem da linha, 
de forma a optimizar a minimização dos impactes ambientais identificados, bem como 
pormenorizar as medidas de mitigação dos impactes negativos subsistentes e os 
programas de monitorização propostos. 
 
A validação técnica e ambiental da alternativa do corredor ambientalmente mais 
favorável, constituirá um dos principais objectivos desta fase do processo de avaliação 
ambiental, por forma a permitir o desenvolvimento do estudo do traçado e do projecto da 
linha em fase de Projecto de Execução. 
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