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1. Introdução 

 

Deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), a 25 de Fevereiro de 2009, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo 

Prévio (EP) da “Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid – Subestações de Tracção AV 

de Pegões, Évora e Alandroal - 400kV/2x27,5kV”, enviado pela Rede Ferroviária Nacional, EPE (REFER), 

enquanto entidade competente para a autorização do projecto, dando cumprimento à legislação em vigor 

sobre AIA – DL nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 197/2005, de 8 de 

Novembro. O proponente do projecto é a Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA (RAVE). 

 

Este processo de AIA foi instruído ao abrigo da alínea b), do número 3 do Anexo II da legislação de AIA 

acima referida.  

 

A APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da referida legislação, a respectiva 

Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, 

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, IP (ARH/Alent), Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo (CCDR/Alent) e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR/LVT). 

 

Os representantes nomeados por estas entidades são: 

� APA – Eng.ª Dora Balixa, que preside, Eng.º Augusto Serrano, responsável pela Consulta Pública e 

Eng.ª Maria João Leite, responsável pela análise do factor ambiental Ambiente Sonoro. 

� ARH/Alent – Eng.º Rui Sequeira. 

� IGESPAR, IP – Dr. João Marques. 

� CCDR/Alent – Arqª Cristina Salgueiro.  

� CCDR/LVT – Engª Conceição Ramos. 

 

O EIA em avaliação, da responsabilidade da empresa, Agri-Pro Ambiente Consultores, SA, foi desenvolvido 

entre Setembro de 2008 e Janeiro de 2009.  

 

O EIA é composto pelos seguintes volumes, aos quais se adicionaram os Aditamentos/Esclarecimentos a 

seguir referidos: 

� Volume 1 - Resumo Não Técnico (Maio de 2009), que substitui o de Janeiro de 2009. 

� Volume 2 - Relatório Síntese (Janeiro de 2009). 

� Volume 3 - Anexos Técnicos (Janeiro de 2009).  

� Aditamento (Maio de 2009). 
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Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação 

efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão relativamente ao 

Projecto em avaliação. 

 

 

2. Antecedentes  

 

Em termos de antecedentes de projecto são referidos no EIA os procedimentos de AIA dos troços da Linha 

de Alta Velocidade Lisboa/Madrid, nomeadamente os Lotes 3A2, 3B, 3C e LTF, aos quais as Subestações 

irão fornecer energia eléctrica, ficando localizadas na sua adjacência. O dimensionamento e a localização 

das três Subestações em análise resultaram do desenvolvimento de um trabalho conjunto durante os 

últimos anos entre a RAVE e a Rede Eléctrica Nacional, SA (REN), com vista a definir soluções viáveis e 

compatibilizadas de alimentação de energia eléctrica à linha de alta velocidade. Desta forma as 

Subestações de Évora e Pegões localizam-se contiguamente a duas Subestações da REN, de Pegões e de 

Divor. 

 

Estas Subestações da REN encontram-se em processo de AIA, nomeadamente o processo de AIA 2039 

“Subestação de Pegões 400kV/60kV” e o processo de AIA 2040  “Subestação de Divor, 400/60 kV e Linha 

de Estremoz – Divor, a 400kV”, ambos em fase de Projecto de Execução. 

 

 

3. Objectivos, Justificação do Projecto e Alternativas 

 

As Subestações de Alta Velocidade (AV) são Projectos Associados às linhas ferroviárias de Alta Velocidade 

e destinam-se ao fornecimento de energia eléctrica em permanência às catenárias da Linha AV do Eixo 

Lisboa – Madrid, nomeadamente aos Lotes 3A2 (Troço Lisboa – Montemor), 3B (Troço Montemor – 

Évora), 3C (Troço Évora – Elvas) e LTF (Elvas – Caia), pelo que, desde o inicio do processo de selecção da 

localização das Subestações foi considerado o facto de estas ficarem localizadas no corredor aprovado 

pela Declaração de Impacte Ambiental para os Lotes acima referidos. 

 

Adicionalmente, o estudo de dimensionamento e localização das instalações fixas de energia de tracção, 

nomeadamente das Subestações, integrou vários aspectos que condicionaram a solução final: 

� Condicionantes intrínsecas ao sistema ferroviário (tipo de comboios, características do traçado, 

operação dos comboios, velocidade, estações, número de vias ferroviárias, tipologia de exploração, 

etc.). 

� Condicionantes externas ao sistema ferroviário (proximidade de pontos de interligação à Rede 

Nacional de Transporte (RNT) de energia, estruturação da rede da REN, garantia dos parâmetros de 

qualidade de energia definidos no Regulamento de Qualidade de Energia). 
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As cargas ferroviárias são por natureza bifásicas, isto é, recebem alimentação por três condutores, em que 

um deles é neutro, provocando desequilíbrios na rede de abastecimento da REN devido à necessidade de 

instalação de Zonas Neutras (ZN), troço de catenária sem alimentação eléctrica, cuja função é separar 

electricamente secções com tensões de fase diferente, em frente às Subestações de tracção e entre 

Subestações de tracção (preferencialmente num ponto intermédio entre Subestações). Desta forma, é 

fundamental conjugar a sua localização com as condicionantes impostas pelos traçados.  

 

Os comboios atravessam as Zonas Neutras por inércia (sem ajuda de tracção) pelo que o declive de 

traçado nestas zonas não pode ser muito acentuado (limitado a 6‰). A ZN também não deve ser 

instalada em pontes, viadutos ou túneis. 

 

As Subestações de tracção devem idealmente alimentar uma extensão de catenária com 

aproximadamente 60 km de comprimento (30 km para cada lado da Subestação), pelo que para o Eixo 

Lisboa-Madrid, são necessárias 3 Subestações de tracção. O comprimento dos sectores de catenária (troço 

delimitado por Subestação e Zona Neutra) está condicionado pela localização da Subestação de tracção e 

pela Zona Neutra intermédia. 

 

Desta forma, a alteração da localização destas instalações poderia originar sectores de catenária de 

comprimento excessivo, comprometendo desta forma, o desempenho e funcionamento eléctrico do 

sistema. 

 

Os dois sectores de catenária alimentados pela mesma Subestação devem ter comprimento equivalente 

para que as cargas sejam equilibradas, reduzindo-se assim as perturbações (desequilíbrio) na rede de 

alimentação da REN. 

 

A conjugação das condicionantes internas limita de forma substancial as localizações que viabilizam a 

instalação das Subestações de tracção. Existe também uma relação de dependência entre as várias 

Subestações, zonas neutras e a ligação com Espanha (ponto fixo), em que a “relocalização” de uma das 

Subestações poderá resultar na necessidade de alterar a localização das restantes. 

 

As localizações agora propostas para as 3 Subestações de AV resultaram da conjugação dos aspectos 

técnicos e ambientais, com vista à obtenção das respectivas localizações viáveis mais favoráveis, não 

sendo possível a apresentação de alternativas de localização tecnicamente viáveis que não 

comprometessem a ligação com Espanha, que constitui um ponto fixo. 
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4. Descrição do Projecto 

 

O EIA avalia o projecto de três Subestações de Tracção eléctrica localizadas em Pegões (ao pk 36+635 do 

Lote 3A2 da LAV) na freguesia de Pegões, em Évora (entreo pk 26+240 e 26+320 do Lote 3B da LAV) na 

freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor e no Alandroal (ao pk 51+445 e 51+620 do Lote 3C da 

LAV), na freguesia de Juromenha. No anexo 1 apresentam-se o enquadramento Nacional, Regional e Local 

de cada uma das Subestações.  

 

Cada uma das Subestações ocupará uma área global de cerca de 9200m2 que será impermeabilizada, e 

será constituída por um parque exterior onde ficará localizado o equipamento eléctrico de Muito Alta 

Tensão (tensão nominal igual a 400 kV), e um edifício onde serão instalados os equipamentos de alta 

tensão, do tipo monoblocos isolados a Hexafluoreto de Enxofre (SF6), com tensão nominal igual a 27,5 

kV, e todos os equipamentos de comando, protecção, contagem, serviços auxiliares, etc. 

 

A Subestação de Pegões é contígua à futura Subestação de Pegões da REN, que alimentará a Subestação 

da RAVE, e localiza-se a cerca de 95m da futura Linha de Alta Velocidade. 

 

A Subestação de Évora é contígua à futura Subestação de Évora da REN, que alimentará a Subestação da 

RAVE e localizar-se-á a cerca de 30 m da Linha de Alta Velocidade. 

 

A Subestação AV do Alandroal localizar-se-á a aproximadamente a 45 m da Linha de Alta Velocidade. 

 

Linhas de Alimentação das Subestações AV 

As Subestações da REN e as Subestações AV em Pegões e Évora são instalações geminadas pelo que a 

alimentação dupla trifásica a 400 kV, encontra-se apoiada nos pórticos de saída das respectivas 

Subestações da REN e de entrada das Subestações AV sem necessidade de apoios intermédios. 

 

No que respeita à Subestação do Alandroal, a alimentação será efectuada a partir de uma linha dupla a 

400 kV, proveniente da Subestação de Estremoz da REN, SA. 

 

O equipamento a instalar será de 400kV e de 25kV. 

 

A operação e comando das Subestações serão efectuados, em situação normal, de forma remota, a partir 

de um Centro de Comando Operacional (CCO) associado a cada Subestação, pelo que normalmente não 

existe qualquer operador na instalação. O comando, também, poderá ser feito localmente, em situações 

ocasionais. 

 

Em cada uma das Subestações será implantada uma rede geral de terras, em cabo de cobre nu de 95 

mm2 de secção, enterrado a uma profundidade mínima de 0,60m, com um determinado número de 

tomadas, com caixas de visita, repartidas uniformemente por toda a superfície, de tal modo que, o valor 
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total da terra não ultrapasse 1 Ω (um OHM), medido nos meses de Verão, e antes de ligar à terra da 

catenária e aos cabos de guarda das linhas da REN. 

 

Será instalado um sistema de pára-raios que garanta protecção a todos os equipamentos de cada uma das 

Subestações, contra descargas atmosféricas. 

Será instalado um sistema de monitorização de qualidade de energia, em funcionamento permanente, que 

permita ser integrado numa plataforma SCADA, isto é, num software para racionalização inteligente de 

energia eléctrica através da centralização e análise do estado das variáveis eléctricas fundamentais de 

cada uma das Subestações. 

Será instalado um sistema de detecção de incêndio, com telesinalização, com sensores nas respectivas 

salas de comando, salas de telecomunicações, salas de baterias e gabinetes. 

Será ainda instalado um sistema de protecção contra a intrusão, com telesinalização e sensores de 

abertura de porta (porta de acesso às instalações de apoio e portão do armazém). 

Cada uma das Subestações disporá de uma rede de drenagem dimensionada de modo a que os 

respectivos órgãos de drenagem assegurem a drenagem transversal e longitudinal da plataforma, acessos 

bem como dos arranjos exteriores. 

As águas serão encaminhadas para o exterior das Subestações recorrendo-se, nomeadamente, a valetas 

colectoras, caixas de visita e boeiros, entre outros.  

 

A vedação da zona de implantação das Subestações será constituída por um murete em betão armado e 

terá as seguintes características: 

� Sobre o murete, com 1m de altura, será montada uma vedação em rede electrossoldada, galvanizada, 

com postes intermédios rectangulares. 

� Os painéis de vedação serão compostos por arames de aço electrossoldados no sentido longitudinal e 

transversal. 

� Protecção contra a corrosão: Os painéis de arame de aço serão galvanizados assim como os postes. 

 

A vedação em torno do parque de material de alta tensão, a construir sobre betão armado terá as 

seguintes características: 

� Será em rede electrossoldada, galvanizada, com postes intermédios rectangulares. 

� Os painéis de vedação serão compostos por arames de aço de grande qualidade electrossoldados no 

sentido longitudinal e transversal. 

 

Os transformadores instalados em cada uma das Subestações terão uma interligação a um reservatório 

com capacidade para retenção dos respectivos óleos. 
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Será implementada uma solução para separação das águas pluviais dos óleos que evite o escoamento dos 

óleos para a rede de águas pluviais. 

 

Está prevista a ligação da entrada do portão da vedação de cada uma das Subestações às estradas 

existentes na sua proximidade. 

 

No caso da Subestação de Pegões, o acesso previsto será comum ao da respectiva subestação da REN, 

que se localiza na sua adjacência, sendo apenas construído de raiz uma parte do acesso, correspondendo 

a restante extensão do acesso ao reperfilamento de um acesso existente.  

 

No caso da Subestação de Évora, o acesso previsto será também comum ao da respectiva Subestação da 

REN, existindo numa dada extensão a melhoria de um acesso existente. 

 

No caso da Subestação do Alandroal, o acesso será construído de raiz. 

 

Protecção do Ambiente e Qualidade  

Foram identificados no EIA os seguintes aspectos específicos relacionados com o funcionamento das 

Subestações, susceptíveis de ter efeitos ambientais negativos: 

� Campos Electromagnéticos – No caso específico das Subestações AV, por constituírem áreas 

integralmente vedadas, cujo acesso está condicionado exclusivamente a pessoal devidamente 

qualificado e autorizado, não permitindo o acesso do público em geral ao seu interior, este tipo de 

infra-estruturas não se enquadra no âmbito de aplicação da Portaria nº 1421/2004, de 23 de 

Novembro. Na vizinhança imediata das Subestações, os campos electromagnéticos à frequência 

industrial, a que o público geral poderia estar potencialmente exposto serão originados, 

essencialmente, pelas linhas aéreas que amarram nos pórticos. Análises comparativas com cálculos 

teóricos e medições efectuadas em linhas similares de todo o mundo, permitem que se conclua que 

os valores dos campos sob qualquer linha da REN, SA de qualquer nível de tensão, se encontram 

abaixo dos limites indicados na referida Portaria.  

� Efeito de Coroa - O Efeito de Coroa é um fenómeno que consiste na ocorrência de descargas 

intermitentes no seio do ar ionizado, provocado pela presença de campo eléctrico intenso na 

vizinhança dos condutores de alta tensão. Manifesta-se pela presença de uma luminescência de fraca 

intensidade, ruído audível característico de natureza crepitante e interferências radioeléctricas, sendo 

responsável ainda por perdas de energia e formação de ozono. O dimensionamento do número e 

secção de condutores a utilizar nas ligações de Alta Tensão procura sempre minimizar este efeito. No 

entanto, a sua intensidade depende fortemente das condições atmosféricas, sendo proporcional à 

percentagem de humidade. Refira-se que o envelhecimento dos condutores favorece a redução do 

efeito de coroa. 

� Fuga de Óleo - A fim de evitar a contaminação dos solos, devido a eventuais fugas ou derrames de 

óleo dos Transformadores de Potência, estes equipamentos pesados ficarão instalados em maciços de 
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fundação dotados de recolha periférica de óleo derramados, os quais na eventualidade de um 

derrame são encaminhados para um depósito de retenção (fossa), com capacidade suficiente para a 

maior das máquinas instaladas ou previstas. 

� Fuga de Hexafluoreto de Enxofre (SF6) - Nas Subestações em análise, a tecnologia a implementar em 

todos os níveis de tensão é de tipo convencional, consistindo na utilização de aparelhagem exterior e 

isolamento a ar, pelo que este gás estará presente nas câmaras de corte dos disjuntores. Uma 

potencial fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera, ocorreria apenas em caso de um incidente, 

envolvendo a destruição de um pólo de um disjuntor, situação em que a massa de gás envolvida é 

reduzida (cerca de 10 kg). Qualquer operação de esvaziamento será sempre realizada de forma 

controlada para um depósito de trasfega apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás. 

 

Calendarização 

Prevê-se uma fase de construção de 14 meses para cada Subestação. A fase de funcionamento está 

prevista para 2013. 

 

 

5. Procedimento de Avaliação 

 

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de 

elementos adicionais nos seguintes capítulos: Aspectos Gerais, Descrição do Projecto, Geologia, 

Recursos Hídricos, Ruído, Ordenamento do Território, Sócio-Economia, Sistemas Ecológicos, Uso do 

Solo, Impactes Cumulativos, Conclusões e Resumo Não Técnico.  

� Análise dos elementos remetidos pela RAVE, tendo-se considerado que a informação contida no 

Aditamento e o RNT reformulado dava resposta, no geral, às questões formuladas. 

� Declaração de Conformidade do EIA emitida a 26 de Maio de 2009. 

� Solicitação de Elementos Adicionais sobre o Ordenamento do Território e Ruído. 

� Solicitação de Pareceres às seguintes entidades externas: Novo Aeroporto, SA, Autoridade Florestal 

Nacional, Direcção-Geral de Saúde e Rede Energética Nacional, SA. Até à data só emitiram parecer a 

AFN a NAER e a REN. O parecer da NAER foi emitido no âmbito da consulta pública. Estes Pareceres 

encontram-se no Anexo 2. 

� Visita ao local do projecto efectuada no dia 25 de Junho de 2009, com a presença do proponente, 

entidade licenciadora, equipa que elaborou o EIA e CA. 

� Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a possibilidade dos 

mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo 

por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA emitiu parecer 

sobre Ruído, a ARH/Alent sobre os Recursos Hídricos, a CCDR/LVT sobre Sócio-Economia, Solo e Usos 

do Solo e Ordenamento do Território, a CCDR/Alent sobre Solo e Usos do Solo e Ordenamento do 

Território, Sócio-economia e Sistemas Ecológicos e o IGESPAR sobre Património. As considerações 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental  

“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid – Subestações de Tracção AV de Pegões, 

Évora e Alandroal - 400kV/2x27,5kV” 

Estudo Prévio 

Agosto 09   8 

sobre os restantes factores ambientais foram efectuadas pela CA tendo em consideração o conteúdo 

do EIA e os elementos recolhidos na visita ao local. 

� Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Antecedentes, 3. Objectivos, 

Justificação do Projecto e Alternativas, 4. Descrição do Projecto, 5. Procedimento de Avaliação, 6. 

Avaliação Ambiental do Projecto, 7. Pareceres Solicitados pela CA, 8. Consulta Pública, 9. Conclusões, 

10. Medidas de Minimização. 
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6. Avaliação Ambiental do Projecto 

 

Geologia 

 

Subestação de Pegões 

A área em estudo localiza-se na Bacia Terciária do Baixo Tejo, localizando-se a área da Subestação, quase 

na totalidade, em zona de Aluviões, e a zona norte da Subestação e acesso em zona do Complexo argilo-

gresosos de Bombel. Em termos geomorfológicos a área localiza-se no “Planalto de Pegões”, apresentando 

uma topografia irregular com taludes suaves a ligeiramente acentuados. Em termos hidrogeológicos o 

projecto insere-se na Bacia Terciária do Tejo e Sado. O meio de escoamento de todo o sistema é poroso e 

a recarga ocorre pela precipitação atmosférica e por infiltração a partir dos leitos das linhas de água. A 

produtividade deste sistema aquífero é em geral muito elevada. Existe a sul da área de intervenção uma 

área com contrato de prospecção e pesquisa mineira (ainda em fase de testes). 

 

Subestação de Évora 

Esta Subestação desenvolve-se inteiramente num ambiente geológico constituído por rochas intrusivas e 

migmatitos, nomeadamente Tonalitos. Em termos geomorfológicos apesar da região se desenvolver numa 

zona plana, verifica-se a ocorrência de relevos tipo “caos” de blocos, constituídos por amontoados de 

blocos ou blocos isolados. Em termos hidrogeológicos a área está enquadrada no contexto dos aquíferos 

do Maciço Hespérico, nomeadamente na zona de Ossa-Morena com produtividade baixa. Na área em 

estudo não ocorrem recursos geológicos com interesse económico. 

 

Subestação do Alandroal 

Esta Subestação desenvolve-se parcialmente em área de xistos com calcários intercalados e areias 

argilosas e cascalheiras com intercalações argilosas. Na região predominam os declives suaves e 

moderados. Em termos hidrogeológicos a zona enquadra-se no contexto dos aquíferos do Maciço 

Hespérico, nomeadamente na zona de Ossa-Morena com produtividade baixa. 

 

A partir de cerca de 500m da Subestação localizam-se as captações de água para abastecimento público 

(designadamente Furos de Cascalhais nº 1, nº 7, nº 3, nº 4, captação de Vila Viçosa e Furo de São 

Romão) afectas ao sistema de Abastecimento Público de Juromenha. De acordo com informação da 

Câmara Municipal do Alandroal as captações encontram-se em Processo de Concessão. 

 

Em termos de identificação e avaliação de impactes considera-se que será na fase de construção que irão 

ocorrer os principais impactes negativos, os quais serão decorrentes das acções de movimentações de 

terras para construção da plataforma e respectivos acessos. No entanto e tal como referido, as três 

Subestações desenvolvem-se em terrenos relativamente planos não se prevendo movimentações 

significativas de terras para a preparação do terreno, nem execuções de taludes de aterro e escavação de 

dimensões expressivas, pelo que se considera que as alterações na morfologia local não serão 

significativas. 
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No entanto, e apesar de se prever a utilização de métodos mecânicos para efectuar as escavações, poderá 

ser necessário proceder ao desmonte a fogo, em zonas que não sejam ripáveis. 

 

Refere-se no EIA que no caso de existirem situações que obriguem à utilização de explosivos para o 

desmonte de rocha, será tida em consideração a legislação em vigor referente à utilização de substâncias 

explosivas e a Norma Portuguesa NP 2074 – “Avaliação da Influência em Construção de Vibrações 

Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares”. No entanto deverá, também, prever-se a aviso aos 

habitantes dos receptores sensíveis existentes na proximidade das Subestações. 

 

Relativamente aos excedentes de terras, estes deverão ser colocados próximo dos terrenos de 

implantação das Subestações, ocupando a menor área possível, devendo ser posteriormente utilizados na 

modelação do terreno no âmbito dos Projectos de Integração Paisagística a elaborar em fase de Projecto 

de Execução. Os excedentes de terras que não sejam utilizados no projecto deverão ser encaminhados 

para local adequado e devidamente licenciado. 

 

As restantes medidas previstas no EIA são genéricas, mas deverão ser aplicadas. 

 

Em termos de impactes cumulativos considerou-se que estes serão pouco significativos uma vez que as 

intervenções não implicam grandes afectações das unidades geológicas existentes. 

 

 

Qualidade do Ar 

 

Em termos de situação de referência considerou-se, para a Subestação de Pegões, que a qualidade do ar 

na zona envolvente apresenta concentrações baixas de poluentes atmosféricos, à excepção dos níveis de 

concentração registados para as Partículas em Suspensão (PM10), os quais foram superiores ao valor-

limite. O receptor sensível mais próximo desta Subestação localiza-se a cerca de 450m. 

 

Da caracterização efectuada para a área das Subestações de Évora e Alandroal constatou-se que a 

qualidade do ar é boa, não ocorrendo violações da legislação em vigor. Na Subestação de Évora o 

receptor mais próximo encontra-se a cerca de 2 km de distância e na Subestação do Alandroal o receptor 

sensível encontra-se a cerca de 300m. 

 

Em termos de impactes foram avaliados os impactes da fase de construção, os quais resultam da 

movimentação de terras associadas à construção da plataforma das Subestações e dos acessos e da 

circulação de maquinaria. Os impactes negativos mais significativos serão os resultantes da emissão de 

Partículas em Suspensão. No entanto e tendo em conta o reduzido número de veículos associados à obra 

e a localização dos receptores sensíveis e dado o carácter temporário da obra não se consideram estes 

impactes negativos, significativos. 
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Para a fase de exploração foi considerado o impacte associado a uma fuga de hexafluoreto de enxofre 

(SF6) para a atmosfera e a libertação de ozono, ou seja o designado “efeito coroa”. 

 

Nas Subestações este gás, considerado inerte, estará presente nas câmaras de corte dos disjuntores. Uma 

fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um incidente envolvendo a 

destruição de um pólo de um disjuntor, situação que no EIA se considera excepcional. Este gás, após a 

libertação para a atmosfera contribui para o efeito de estufa. 

 

Refere-se no EIA que qualquer operação de esvaziamento será sempre realizada de forma controlada para 

um depósito de trasfega apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás, minimizando assim 

eventuais descargas acidentais para a atmosfera. 

 

Para além da libertação de SF6 só ocorrer em casos excepcionais, a massa de gás envolvida é reduzida 

(aproximadamente 13kg por disjuntor de 400kV). Por outro lado, salienta-se que existe um número 

relativamente reduzido de receptores sensíveis na envolvente próxima aos locais de implantação das 

Subestações, o que reduz a magnitude dos potenciais impactes, no caso de uma libertação de SF6. 

 

Na fase de exploração, pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de aumento da produção de 

ozono devido ao designado “efeito de coroa”, originado pela alteração das condições electromagnéticas 

naturais. No entanto e considerando que a produção de ozono pelos condutores de alta tensão é mínima, 

não superando as 0,2 partes por 100 milhões, concentração esta que é cerca de 50 vezes inferior à 

prescrita pelas normas mais exigentes, não se prevê uma alteração da qualidade do ar, quer local, quer 

regional, pelo que se considera no EIA não existirem impactes na qualidade do ar para esta fase. 

 

Foram também considerados no EIA os impactes positivos associados ao troço português de Eixo 

Ferroviário de Alta Velocidade Lisboa/Madrid, face aos benefícios decorrentes da transferência de 

passageiros e mercadorias de outros modos de transporte para o modo ferroviário, permitindo uma 

redução de emissões de poluentes atmosféricos e consequentemente uma melhoria da qualidade do ar. 

 

Em termos de impactes cumulativos considerou-se que os impactes serão pouco significativos, dada a 

localização dos receptores sensíveis existentes e uma vez que só se farão sentir na fase de construção, a 

qual não se prevê que ocorra em simultâneo com a das Subestações da REN e com a construção da LAV. 

 

 

Ruído 

 

Para cada Subestação foram seleccionados os receptores sensíveis mais próximos (habitações de 1 piso) 

num raio de 1km em redor de cada uma das Subestações. Para a Subestação de Pegões foram 

seleccionados 2 pontos (o mais próximo a 450m tendo-se verificado na visita ao local estar actualmente 
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devoluto), para a Subestação de Évora foi considerado 1 ponto, excepcionalmente localizado a 2000m da 

Subestação, e para a Subestação do Alandroal foram considerados 2 pontos (o mais próximo a 300m), 

todos caracterizados por um ambiente sonoro muito pouco perturbado por fontes sonoras antropogénicas. 

 

Há a referir um aspecto pouco comum nos valores obtidos para a Subestação de Pegões – em todos os 

pontos registaram-se níveis sonoros significativamente mais elevados (até 12dB(A)) no período entardecer 

do que no período diurno, e mais elevados (até 6dB(A)) no período nocturno do que no período diurno; 

este facto foi justificado pelo aumento de actividade de animais ao fim do dia e princípio da noite. No 

entanto, considera-se que as diferenças tão significativas encontradas se deverão, em parte, a técnicas de 

amostragem pouco representativas (maioria das medições apenas no final da tarde e no início do período 

nocturno; eventualmente, desarticuladas com horários de passagens de comboios na linha do Alentejo). 

De qualquer modo, os níveis registados na situação de referência não são determinantes para a avaliação 

dos impactes já que os níveis previstos para o ruído particular da Subestação de Pegões são relativamente 

baixos (inferiores a 32,5dB(A)) e, portanto, não comprometem o cumprimento dos requisitos acústicos do 

Regulamento Geral do Ruído. 

 

Para a fase de construção, e de acordo com informação constante do EIA, o impacte nos receptores 

localizados na envolvente das Subestação de Pegões e do Alandroal terá magnitude elevada face ao 

ambiente sonoro pouco perturbado actualmente, embora não significativo por ser temporário e reversível. 

Concorda-se com esta avaliação. 

 

Para a fase de exploração, o EIA segue uma metodologia de cálculo simples do ruído expectável a 

determinada distância dos equipamentos ruidosos instalados nas Subestações, admitindo cenários 

conservativos: toma como referência os valores de LAeq medidos junto a transformadores mais potentes e 

considera o funcionamento dos ventiladores também durante o período nocturno. Considera-se adequada 

a metodologia adoptada, tendo em conta a fase de Estudo Prévio do projecto. 

 

De acordo com o EIA, para o receptor sensível localizado mais próximo de uma das três Subestações 

(ponto A, a 300m da Subestação do Alandroal) e com a Subestação em pleno funcionamento (todos os 

três transformadores em funcionamento), obtém-se 36 dB(A), valor que por si só não está, normalmente, 

associado a incomodidade. De referir que no Aditamento, as previsões para todas as Subestação foram 

reformuladas para um cenário mais realista – apenas 2 transformadores a funcionar, já que o terceiro, 

funcionará em backup – obtendo-se, particularmente para aquele ponto, valores de 34 dB(A) por 

contribuição exclusiva da Subestação.  

 

Conclui-se que em todos os pontos são cumpridos os critérios de exposição máxima e de incomodidade, 

pelo que os impactes sonoros foram considerados pouco significativos. Concorda-se com esta avaliação. 

Há a referir, no entanto, que apesar de cumpridos os requisitos acústicos aplicáveis, no local C relativo à 

Subestação do Alandroal é expectável um acréscimo de cerca de 5 dB(A) e de 7 dB(A) nos períodos 

entardecer e nocturno pelo que a magnitude do impacte é considerada elevada. 
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Foi quantificado ainda o impacte cumulativo com as Subestação da REN em Pegões e em Évora já que 

estas vão ser contíguas às Subestação em avaliação, concluindo-se de igual modo pelo cumprimento dos 

requisitos acústicos em todos os pontos.  

 

No EIA são indicadas medidas de minimização de aplicação generalizada a qualquer obra.  

 

Uma vez que as obras se irão desenvolver num ambiente sonoro muito pouco perturbado e que a 

magnitude do impacte é elevada para os receptores estudados nas Subestação de Pegões e do Alandroal, 

considera-se que se deva recomendar um horário de construção mais restrito ao período constante no artº 

14º do Regulamento Geral de Ruído para o desenvolvimento de actividades ruidosas temporárias na 

proximidade de habitações – recomenda-se o horário 8h00-18h00 de dias úteis para as obras daquelas 

Subestações.  

 

Para a fase de exploração, e face à ausência de impactes, o EIA não refere quaisquer medidas de redução 

de ruído, apreciação com a qual se concorda. 

 

Face à reduzida ordem de grandeza dos níveis sonoros por contribuição exclusiva das Subestações de 

tracção, considera-se que o programa de monitorização proposto no EIA só deva ser efectuado para os 

receptores onde haja alguma reclamação. Nas medições acústicas deverá avaliar-se a existência de 

componentes tonais e as características das Subestações. 

 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

 

A Subestação de Pegões insere-se na sub-bacia da ribeira da Marateca, afluente da margem direita do rio 

Sado.  

 

Das linhas de água existentes na zona de projecto apenas a ribeira da Califórnia apresenta alguma 

expressão, no entanto, a área projectada para a Subestação apenas é marginada por um afluente da 

citada ribeira, de regime torrencial e com pouca expressão. 

 

O acesso à subestação interceptará a ribeira da Califórnia e um seu afluente. 

 

A área de implantação do projecto não tem riscos de cheia ou inundação. 

 

A Subestação de Évora insere-se na sub-bacia do rio Degebe, afluente da margem direita do rio Guadiana. 

Na envolvente da Subestação existem linhas de água com pouca expressão, de carácter torrencial, 

afluentes da ribeira das Cruzadas, por sua vez afluentes do rio Degebe. 
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A área de implantação do projecto não tem riscos de cheia ou inundação. 

 

A Subestação do Alandroal insere-se na sub-bacia do rio Degebe, afluente da margem direita do rio 

Guadiana. Das linhas de água existentes na zona de projecto apenas a ribeira da Asseca e a ribeira de 

Pero Lobo apresentam alguma expressão. A área de implantação intersecta uma pequena linha de água 

de carácter torrencial. 

 

A área de implantação do projecto não tem riscos de cheia ou inundação. 

 

Na fase de construção prevêem-se impactes na hidrologia decorrentes da acção de preparação do terreno, 

da criação de áreas impermeabilizadas, no reperfilamento e/ou construção de caminhos de acesso, e na 

instalação de estaleiros e equipamentos de apoio à obra. 

 

Atendendo, a que as Subestações de Pegões e do Alandroal interferem com linhas de água, apesar de 

torrenciais, pode a sua localização originar interferência com o escoamento das águas. 

 

Desta forma, os acessos que atravessam linhas de água deverão ser dimensionados de forma a que as 

interferências com o escoamento superficial seja reduzido. 

 

Considerando que as áreas a impermeabilizar (edifícios, estaleiros, etc.) são reduzidas, perspectivam-se 

impactes pouco significativos. 

 

Os principais impactes durante a fase de exploração estão relacionados com o aumento de 

impermeabilização do solo, pela construção das plataformas, no entanto uma vez que esta área é reduzida 

(cerca de 9200m2, dos quais só parte será impermeabilizada), não se considera este impacte significativo 

e pela construção dos acessos, os quais no entanto terão a sua drenagem assegurada por um projecto a 

desenvolver em fase de Projecto de Execução, o qual deverá ter em conta as condições locais de 

escoamento. 

 

Assim, perspectivam-se para esta fase impactes negativos e directos mas não significativos. 

 

Em termos de impactes cumulativos, considerou-se que estes são pouco significativos, face à tipologia do 

projecto e ao facto de se interceptarem linhas de água com pouca expressão. No caso da Subestação de 

Pegões e uma vez que o acesso comum interfere com a ribeira da Califórnia, deverá garantir-se o 

restabelecimento desta linha de água, com passagem hidráulica de secção adequada para uma cheia 

centenária. 
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Qualidade da Água 

 

Na área da Subestação de Pegões, Bacia do Sado, as necessidades de água são maioritariamente 

satisfeitas através de captação subterrânea, não se encontrando na área em estudo nenhuma captação de 

água para abastecimento público. 

 

As principais fontes poluentes identificadas na região são de origem doméstica (descarga sem tratamento 

prévio ou insuficiente), industrial (ligação inexistente a redes públicas) e difusa (agrícola, das vias 

rodoviárias, etc.). 

 

A qualidade das águas subterrâneas da zona apresenta perigo de salinidade baixo a médio, perigo de 

alcalinização e baixa aptidão para a agricultura.  

 

No que respeita à qualidade de água superficial note-se que a Bacia do Sado apresenta várias fontes de 

poluição. Na envolvente próxima da zona em estudo as principais fontes poluentes estão associadas à 

agricultura, assim como poderão surgir fenómenos de erosão hídrica que podem aumentar os sólidos 

suspensos na água. 

 

Na área da Subestação de Évora, Bacia do Guadiana, as necessidades de água associadas aos sistemas 

públicos é garantida por captações subterrâneas e superficiais. A área em estudo não abrange nenhum 

sistema de abastecimento. 

 

As principais fontes poluentes identificadas na região são de origem doméstica (descarga sem tratamento 

prévio ou insuficiente), industrial (ligação inexistente a redes públicas) e a mais relevante para a qualidade 

actual dos recursos hídricos, a agrícola. 

 

A qualidade das águas subterrâneas da zona apresenta boa qualidade para consumo humano, apenas os 

valores de cloreto poderão ser superiores ao legislado. 

 

Aparentemente as águas subterrâneas apresentam elevada vulnerabilidade à poluição. 

 

Na envolvente próxima da zona em estudo as principais fontes poluentes estão associadas à agricultura. 

 

Na área da Subestação do Alandroal, Bacia do Guadiana, as necessidades de água associadas aos 

sistemas públicos é garantida por captações subterrâneas, em que dois pólos (Cascalhais e São Romão) 

estão localizados na área em estudo. O projecto insere-se na área de protecção alargada das captações. 

 

As principais fontes poluentes identificadas na região são de origem doméstica (descarga sem tratamento 

prévio ou insuficiente), industrial e a mais relevante para a qualidade actual dos recursos hídricos, a 

agrícola. 
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A qualidade das águas subterrâneas da zona apresenta boa qualidade para consumo humano, apenas o 

parâmetro dureza total está acima do valor limite legislado, devido às características geológicas do local. 

Na envolvente próxima da zona em estudo as principais fontes poluentes estão associadas à agricultura. 

 

Durante a fase de construção poderão ocorrer impactes na qualidade da água superficial devido à 

instalação e operação dos estaleiros, à desmatação e saneamento dos solos e às terraplanagens. 

 

O arrastamento de partículas sólidas contendo metais pesados e hidrocarbonetos poderão constituir o 

principal impacte negativo da qualidade das águas superficiais, promovendo o aumento da turbidez e a 

introdução de substâncias tóxicas nos meios receptores. 

 

Ao nível das águas subterrâneas os eventuais impactes terão origem na operação da maquinaria, assim 

como na execução de terraplanagens e impermeabilização das plataformas. 

 

Perspectivam-se para esta fase impactes negativos e directos, mas não significativos para todas as 

Subestações. 

 

Na fase de exploração também se perspectivam impactes negativos, mas pouco significativos, tais como 

os decorrentes da produção de águas residuais, drenagem de águas pluviais das plataformas e as 

originadas nas águas da lavagem de equipamentos. 

 

Desta forma, consideram-se os impactes negativos e directos, mas não significativos, na qualidade da 

água superficial e subterrânea em todas as Subestações, face à capacidade auto-depuradora dos recursos 

hídricos. 

 

Note-se ainda que estão previstas um conjunto de medidas de minimização, que se consideram 

adequadas, nas fases de construção e exploração em particular as decorrentes do facto da Subestação do 

Alandroal se encontrar no perímetro de protecção alargado de captações públicas de abastecimento. 

 

 

Solos 

 

Subestação de Pegões 

De acordo com a Carta de Solos constante do EIA verifica-se que predominam, na área de estudo, os 

Solos Podzolizados e com menor representatividade os solos Litólicos, Hidromórficos e Incipientes. Estes 

últimos estão associados às margens da ribeira da Califórnia e são os que se apresentam com uma 

expressão mais reduzida. 
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Subestação de Évora 

Nesta área predominam os solos Argiluviados Pouco insaturados, solos de fertilidade variável e de 

susceptibilidade média a elevada erosão e baixa capacidade de prevenção de situações de poluição, os 

quais abrangem toda a área afecta à Subestação. 

 

Os acessos interceptam uma mancha de Solos Hidromórficos, os quais ocorrem ao longo das linhas de 

água existentes, ribeira das Cruzadas e seus afluentes e margens sujeitas a encharcamento. 

 

Subestação do Alandroal 

Na área da Subestação e no acesso exclusivo à Subestação ocorrem Solos Argiluviados Pouco Insaturados. 

 

Em termos de avaliação e identificação de impactes, para a fase de construção, as acções susceptíveis de 

provocar impactes estão relacionadas com a movimentação de terras associada à construção da 

Subestação, alargamento e/ou construção de acessos, instalação de estaleiros e derrames acidentais de 

poluentes. 

 

Relativamente à movimentação de terras referentes aos acessos à Subestação de Pegões apenas 475 m 

do total de 3 340 m irão ser alargados. Serão afectados os solos Podzolizados e os solos Incipientes. 

 

Atendendo às características dos solos Podzolizados (fertilidade reduzida, medianamente susceptíveis à 

acção dos agentes erosivos e de elevada susceptibilidade à contaminação por poluente) e à reduzida área 

de afectação dos solos Incipientes (elevada fertilidade, mediana a elevada susceptibilidade à erosão), 

considera-se que impactes serão negativos, e pouco significativos. 

 

Na Subestação de Évora da extensão total de cerca de 950 m de acessos, 670 m correspondem a novo 

acesso a construir e os restantes 280 m à melhoria de caminho existente. 

 

Na Subestação do Alandroal, todo o acesso será novo mas neste caso terá apenas uma extensão de cerca 

de 210m.  

 

É de referir ainda que nas Subestações de Évora e de Pegões, os acessos serão em parte comuns aos 

utilizados para as futuras Subestações da REN, tendo-se articulado os projectos de forma a minimizar os 

impactes associados. 

 

A movimentação de terras associada à construção da Subestação (com uma área de cerca de 9200m2) 

provocará um impacte negativo mas pouco significativo atendendo a que o terreno onde irá ser instalada 

a Subestação é plano e consequentemente não será necessário recorrer a grandes volumes de aterro ou 

escavação.  
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A Subestação de Évora irá afectar Solos Argiluviados Pouco Insaturados que correspondem a solos de 

reduzido valor pelo que o impacte será pouco significativo. O acesso, além deste tipo de solos, 

interceptará também Solos Hidromórficos, que apesar de apresentarem um potencial agrícola elevado, 

serão afectados de forma pouco significativa. 

 

A Subestação do Alandroal e o acesso associado irá afectar Solos Argiluviados Pouco Insaturados, que 

correspondem a solos de reduzido valor pelo que o impacte também não se prevê significativo. 

 

Refira-se, ainda, que a camada superior de terra vegetal será removida e preservada para posterior 

utilização no enquadramento paisagístico das Subestações. 

 

No que respeita à instalação dos Estaleiros estes deverão ocupar a área mínima necessária, localizando-se 

o mais próximo possível das Subestações para que os impactes sejam minimizados, se possível na área da 

plataforma, ou utilizando os estaleiros da LAV. 

 

A ocorrência de eventuais derrames de substância poluentes devido à circulação de maquinaria e de mão-

de-obra provocará impactes negativos mas pouco significativos, desde que as normas de gestão ambiental 

específicas sejam cumpridas. 

 

Para a fase de exploração, durante o período de funcionamento das Subestações apenas terão lugar as 

acções programadas de inspecção e vistoria pelo que não são expectáveis impactes. 

 

Concorda-se com as medidas de carácter geral e específicas apresentadas no EIA. 

 

 

Uso do Solo 

 

Subestação de Pegões 

Observando-se a Carta constante do EIA verifica-se que na área em estudo predominam as áreas 

agrícolas (essencialmente ocupadas por vinha), as áreas florestais (floresta de produção: pinheiro bravo e 

eucalipto, floresta mista: pinheiro manso, sobreiro e vegetação ripícola) e as áreas agro-florestais 

(montado de sobro).  

 

Subestações de Évora e Alandroal 

No Quadro seguinte referem-se as classes de uso do solo a afectar pelo projecto das Subestações de 

Évora e Alandroal, em termos da plataforma da Subestação propriamente dita e respectivo acesso. 
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 Uso do Solo Subestação 

(ha) 

Acesso 

(ha) 

Évora Culturas Temporárias de 

sequeiro 

0,920 0,107 

Alandroal Culturas Temporárias de 

sequeiro 

0,920 0,147 

 

Na área de intervenção directa dos projectos das Subestações de Évora e Alandroal não existem áreas de 

sobreiros ou de outras espécies florísticas com estatuto de protecção. Na área dos projectos ocorrem, 

essencialmente, culturas temporárias de sequeiro, correspondendo a uma afectação de 0,920ha em cada 

uma das Subestações. 

 

Na área afecta à Subestação de Évora e aos acessos ocorrem áreas da classe “Uso Agrícola”, 

nomeadamente culturas anuais de sequeiro. Ocorrem ainda, na área em estudo, da mesma classe de uso 

do solo, embora com pouca expressão, a subclasse “culturas permanentes”, correspondendo a uma área 

de vinha, localizada no limite oeste da área de estudo. 

 

No que respeita às áreas da classe “Uso Florestal”, no limite sul da área de estudo localiza-se uma mancha 

de eucaliptal. 

 

Relativamente à classe de “Uso Agro-Florestal”, e que corresponde a áreas de montado de sobro, 

localizam-se, uma área a nordeste e outra a norte da área a afectar à Subestação. 

 

No que se refere à classe “Áreas de Uso Urbano”, a área social que se localiza mais próxima da área do 

projecto é constituída por uma construção em ruínas e por uma outra inacabada e sem ocupantes, 

localizada a noroeste da Subestação. 

 

A zona sul da área da Subestação de Évora é atravessada pela Auto-Estrada A6. 

 

Na área da Subestação do Alandroal e dos acessos ocorrem áreas afectas à classe “Uso Agrícola”, com 

destaque para a subclasse de culturas anuais de sequeiro. Ocorrem ainda na área em estudo, da mesma 

classe, algumas áreas de culturas permanente, olival, sendo representadas por três manchas, uma 

localizada a nordeste da área de projecto, uma a este e outra a sudeste. 

 

As habitações localizadas mais próximo da área da Subestação do Alandroal, distam 300 m para sul 

(Monte de Cascalhais) e 400m para noroeste (Monte da Freira).  

 

Na área em estudo ocorre ainda uma pequena charca localizada a sudoeste da Subestação, na 

proximidade da ribeira da Asseca e duas infra-estruturas rodoviárias, nomeadamente a EN375, com 
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desenvolvimento a sul da área do projecto e um caminho municipal que se desenvolve de noroeste para 

sudeste da área em estudo. 

 

Os principais impactes expectáveis sobre o factor uso do solo, durante a fase de construção das 

Subestações, estão potencialmente, associados às movimentações de terras para a construção da 

Subestação e respectivos acessos, depósitos de terras, bem como a instalação de estaleiros. 

 

Consideram-se estes impactes directos, negativos mas não significativos, face às áreas envolvidas e à 

pouca extensão dos acessos que terão que ser construídos de raiz, bem como o valor reduzido dos usos 

do solo interferidos, matos para a Subestação de Pegões e de maior valor, culturas agrícolas de sequeiro 

para as Subestações de Évora e Alandroal, contudo as área envolvidas são muito reduzidas. 

 

Refere-se no EIA que os acessos foram posicionados de forma adjacente à Linha de Alta Velocidade, de 

forma a minimizar os impactes associados, em termos de fragmentação de usos. No entanto o projecto da 

LAV foi aprovado em fase de Estudo Prévio, pelo que ainda se poderá para a fase de Projecto de Execução 

proceder a ajustes no traçado da LAV. Desta forma, e uma vez que os dois projectos se encontram em 

fase de Estudo Prévio, na fase de Projecto de Execução terão que ser os mesmos compatibilizados de 

forma a minimizar os respectivos impactes. 

 

No que se refere à instalação e funcionamento de estaleiros, e tal como já referido deverá utilizar-se 

preferencialmente ou a zona onde será construída a plataforma da Subestação ou o estaleiro previsto para 

a LAV. 

 

Concorda-se com as medidas de carácter geral e específicas apresentadas no EIA. 

 

 

Ordenamento do Território  

 

Subestação de Pegões 

No âmbito dos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) a área em estudo é abrangida pelo Programa 

Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), pelo Plano Regional de Ordenamento da 

Florestas (PROF), pelo Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML) e pelo Plano Director Municipal (PDM) do Montijo. 

 

No que se refere às Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública verifica-se que o projecto 

colide com Montado de Sobro, Domínio Hídrico e com a Servidão Aeronáutica do Novo Aeroporto de 

Lisboa. Verifica-se, também, que o projecto não colide com nenhuma das áreas identificadas no anexo III 

do DL 166/2008 de 22/08, pelo que não se lhe aplica o regime da REN. 

 

 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental  

“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid – Subestações de Tracção AV de Pegões, 

Évora e Alandroal - 400kV/2x27,5kV” 

Estudo Prévio 

Agosto 09   21 

Programa Nacional de Politica de Ordenamento do Território (PNOPT) 

Considerando os objectivos estratégicos do PNPOT a seguir expostos: 

� Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 

sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos. 

� Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, 

atlântico e global. 

� Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais. 

� Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social. 

� Expandir as redes de infra-estruturas avançadas de informação e comunicações e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública. 

� Reforçar a qualidade e eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e 

responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

Constata-se que o EIA enquadra o presente projecto no reforço das infra-estruturas de suporte à 

integração e coesão territorial, pois trata-se de infra-estruturas fundamental para o fornecimento de 

energia eléctrica à Rede Ferroviária de Alta Velocidade. 

 

Plano Regional de Ordenamento das Florestas (PROF) 

A área de estudo está abrangida pela sub-região homogénea “Charneca” (concelhos de Palmela e 

Montijo). Para esta sub-região homogénea, o PROF estabelece como primeira função a produção, como 

segunda, a função silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores e como terceira função a 

conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos. 

 

Neste âmbito, constata-se que o EIA refere que muito embora o projecto possa não favorecer a 

concretização dos objectivos, a magnitude dos seus efeitos é mitigada pela aplicação das normas de 

segurança e de prevenção que prevêem a criação de uma faixa de protecção à linha (DR 1/92 de 18/02). 

Salientando ainda o facto de estar prevista a compensação pela afectação de espécies com estatuto legal 

de protecção e que com a entrada em vigor do DL 124/2006 de 28 de Junho na redacção dada pelo DL 

17/2009 de 14 de Janeiro, as Comissões de Defesa da Floresta têm procedido à integração das faixas de 

protecção das linhas de transporte de electricidade nas redes secundárias de gestão de combustível. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território da AML (PROTAML) 

Neste âmbito o EIA refere que o PROT nada determina especificamente relativamente às infra-estruturas 

de energia eléctrica. 

 

Considera, porém, que o presente projecto contribui de forma positiva para a concretização dos objectivos 

estratégicos delineados para a AML, conforme se expõem a seguir: 
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� Afirmar Lisboa como região de excelência para residir, trabalhar e visitar, apostando na qualificação 

social, territorial, urbana e ambiental da área metropolitana. 

� Potenciar as inter-relações regionais da AML. 

� Inserir a AML nas redes globais de cidades e regiões europeias atractivas e competitivas. 

� Desenvolver e consolidar as actividades económicas, ao nível nacional e internacional. 

� Promover a coesão social. 

� Potenciar as condições ambientais da AML. 

 

De acordo com o Esquema do Modelo Territorial do PROT, o projecto localiza-se em Áreas a Estabilizar – 

Área Agro-florestal, verificando-se que não interfere com a Rede Ecológica Metropolitana. 

 

De salientar que o presente projecto está previsto na estratégia definida no plano relativamente às infra-

estruturas de transporte. 

 

Plano Director Municipal (PDM) do Montijo 

De acordo com a planta de ordenamento, a Subestação e o acesso viário inserem-se maioritariamente em 

Área de Floresta de Produção, abrangendo de forma menos significativa uma mancha de Mata e Mato de 

Protecção a sudeste. 

 

Analisadas as disposições regulamentares aplicáveis considera-se que as mesmas não obstam à 

concretização do projecto. 

 

Segundo o EIA a área em causa está maioritariamente ocupada por matos, podendo o acesso vir a 

interferir pontualmente com uma área de floresta mista. 

 

Condicionantes 

No que concerne ao montado de sobro, o EIA prevê que a Subestação vá afectar cerca de 21 exemplares, 

considerando que se trata de afectação extremamente reduzida. Relativamente ao acesso é relevada a 

sua inserção em área de montado, salientando-se que o eventual corte de sobreiros será minimizado 

através da aplicação das medidas de compensação previstas na lei. 

 

Relativamente ao Domínio Hídrico o EIA refere o seguinte: 

“…a subestação de Pegões é marginada por um afluente da Ribeira das Califórnia, o qual apresenta um 

carácter torrencial correspondendo a uma depressão natural do terreno com muito pouca expressão, e 

que só apresenta água nos períodos de pluviosidade significativa; trata-se assim de uma depressão no 

terreno sem importância hidrológica cujos impactes da implantação da subestação e acesso serão 

minimizados pela implementação de uma rede de drenagem dimensionada para as condições 

pluviométricas locais a desenvolver no Projecto de Execução; desta forma serão garantidas condições 

adequadas de drenagem para a área da subestação e acesso, minimizando os já de si reduzidos impactes 

no domínio hídrico”. 
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No âmbito da proposta de REN do Montijo verifica-se que a linha de água em causa está classificada como 

REN; sendo que não é possível identificá-la na memória descritiva dado que na carta militar a mesma não 

tem nome. Por sua vez, não vem identificada no índice Hidrográfico. 

 

De referir que esta linha de água nasce em Vendas Novas, atravessa numa extensão relativamente 

reduzida o concelho do Montijo na sua fase terminal, para ir desaguar no troço da ribeira da Califórnia que 

se desenvolve já no interior de Palmela. 

 

Relativamente à zona de servidão do aeroporto o EIA refere que uma vez que o projecto se desenvolve à 

cota dos 73 m é cumprida a cota máxima admitida. 

 

Do exposto salienta-se o seguinte: 

� A Subestação é indispensável ao projecto da LAV cujos traçados já obtiveram DIA favorável. 

� Existem um conjunto de condicionantes de ordem técnica que condicionam a localização desta infra-

estrutura. 

� A necessária proximidade ao traçado da linha-férrea.  

� O facto da Linha de Alta Velocidade estar prevista no PROTAML. 

 

No que concerne aos impactes do projecto, à luz da proposta de ordenamento preconizada no PDM, 

entende-se que, muito embora existam, na medida em que há ocupação de espaço florestal, os mesmos 

não são significativos, atenta a dimensão da área em causa.  

 

Por sua vez, importa referir a conveniência de uma infra-estrutura desta natureza apresentar algum 

afastamento às áreas sociais o que é garantido no presente EIA. 

 

Acresce que o projecto não constitui obstáculo à prossecução das estratégias preconizadas nos programas 

e planos de ordenamento em vigor, sendo que as disposições regulamentares definidas no PDM do 

Montijo aplicáveis às categorias de espaço em causa não obstam à sua realização. 

 

Relativamente às condicionantes legais, salienta-se o facto de não haver interferência com os regimes 

jurídicos da REN ou da RAN. 

 

Merece relevância a afectação de montado de sobro, a qual se entende que só deveria acontecer na 

impossibilidade de deslocar a Subestação para local onde não existam sobreiros. No entanto, face à 

justificação apresentada para a ausência de alternativas de localização da Subestação e no seguimento do 

parecer favorável da AFN, no âmbito da AIA da Subestação da REN de Pegões, e uma vez que esta 

Subestação se encontra contigua à Subestação de Pegões em avaliação, considera-se que se deverão 

aplicar as medidas de minimização em matéria de protecção de sobreiros previstas na legislação em vigor 

sobre esta matéria, devendo previamente ao projecto de execução ser contactada a AFN, a fim de se 
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concretizarem estas medidas. No entanto e caso seja viável, o acesso à Subestação deverá minimizar a 

afectação de sobreiros. 

 

Subestações de Évora e Alandroal 

A área de implantação dos projectos e sua envolvente próxima inserem-se nas figuras de ordenamento 

discriminadas a seguir. 

 

Planos de Ordenamento em vigor na Área de Estudo dos projectos em Avaliação: 

Âmbito Plano Subestação  

Nacional Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território – PNPOT – A presença das Subestações e das 

linhas eléctricas associadas permitirá reforçar as infra-

estruturas de suporte à integração e coesão territorial, 

pois tratam-se de infra-estruturas fundamentais para o 

fornecimento de energia eléctrica à Rede Ferroviária de 

Alta Velocidade - RFAV 

Évora e Alandroal 

Sectorial Plano da Bacia Hidrográfica do Guadiana (PBH 

Guadiana) 

Évora e Alandroal 

Regional Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

Central  

Évora e Alandroal 

Municipal 

 

Plano Director Municipal de Évora – cuja revisão foi 

aprovada pelo Regulamento n.º 47/2008 de 25 de 

Janeiro.  

Évora 

Plano Director Municipal do Alandroal – ratificado pela 

Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 150/97 

publicada em Diário da República n.º 213-Isérie B, em 

15 de Novembro de 1997, tendo sido posteriormente 

alterado pela RCM n.º 90/97, publicada em Diário da 

República n.º 133-Isérie B, em 11 de Junho de 1997. 

Alandroal 

 

 

Subestação de Évora 

O projecto da Subestação de Évora, de acordo com o PDM do concelho de Évora, encontra-se integrado 

na classe de espaço “Zonas de Protecção das Bacias de Alimentação das Albufeiras”, conforme referido na 

Subsecção II, da Secção V, do Capítulo III, do Título III do Regulamento n.º 47/2008, de 25 de Janeiro, 

relativo à revisão do PDM de Évora.  
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No que respeita à compatibilidade desta Subestação com o PDM, o artigo 82.º excepciona as acções 

passíveis de ocorrer nos “Espaços Agrícolas e Florestais”, não sendo explícita a referência a infra-

estruturas mas apenas a c) Equipamentos de utilização colectiva e de reconhecido interesse público, que 

pela sua natureza se devam localizar no exterior dos perímetros urbanos, considerando-se que a 

Subestação poderá ser abrangida por esta alínea, já que não é objecto de tratamento em mais nenhum 

artigo do regulamento do PDM de Évora. Haverá ainda sobreposição parcial ao corredor previsto para a 

linha de alta velocidade ferroviária.  

 

Na área de estudo identificam-se as seguintes condicionantes: 

� Reserva Ecológica Nacional. 

� Reserva Agrícola Nacional. 

� Montado de Sobro 

� Áreas percorridas por incêndios em 1998 e 2004. 

 

Reserva Ecológica Nacional 

A área afecta ao projecto da Subestação não interfere com áreas de REN, apenas sendo interceptada pelo 

acesso uma área classificada como REN. 

 

A oeste da Subestação, ao longo da linha de água, num trecho de um pequeno afluente da ribeira de 

Cruzadas, ocorre uma mancha de zonas ameaçadas pelas cheias. A sudoeste e a oeste da área do 

projecto, associadas a linhas de água, ocorrem “Áreas de Máxima Infiltração”. 

 

Reserva Agrícola Nacional  

Na área a afectar ao projecto da Subestação não é interceptada nenhuma mancha de RAN, apenas é 

interceptada pontualmente área de RAN pelo caminho de acesso à Subestação. 

 

Áreas de Montado de Sobro 

O projecto não intercepta “Áreas de Montado de Sobro”, contudo a nordeste da área do projecto existe 

uma mancha de sobreiro e azinheira. 

 

Domínio Público Hídrico 

As linhas de água ocorrentes na área de estudo correspondem à ribeira das Cruzadas e seus afluentes. No 

caso da Subestação de Évora prevê-se que sejam interceptadas linhas de água de carácter torrencial pelo 

acesso. 

 

Parecer da Autoridade Florestal Nacional  

O Parecer da Autoridade Florestal Nacional refere, relativamente à Subestação de Évora, localizada em 

área agrícola, que não haveria condicionantes florestais, não fosse a área circundante ocupada por 

povoamentos de sobreiro. A AFN chama à atenção para o facto da regeneração natural poder vir a 

constituir povoamento por ocasião da obra. Caso em que haveria as condicionantes impostas pelo 
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Decreto-Lei n.º 169/01, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 

30 de Junho. 

 

Subestação do Alandroal 

O projecto da Subestação do Alandroal, de acordo com o PDM do concelho do Alandroal, encontra-se 

integrado na classe de espaço “Áreas Silvo-Pastoris”, conforme referido na Secção III, do Capítulo VI, do 

Título II do Regulamento do PDM do Alandroal.  

 

No que respeita à compatibilidade desta com o PDM, o projecto não contraria o disposto no mesmo. 

 

Haverá ainda sobreposição parcial ao corredor previsto para a linha de alta velocidade ferroviária. 

 

Na área de estudo identificam-se as seguintes condicionantes: 

� Reserva Ecológica Nacional. 

� Reserva Agrícola Nacional. 

� Captações de água para abastecimento público. 

� Montado de Sobro. 

� Condutas para Abastecimento Público. 

 

Áreas de Montado de Sobro 

O projecto não intercepta “Áreas de Montado de Sobro”, contudo, a oeste da área do projecto existe uma 

mancha de sobreiro e azinheira. 

 

Domínio Público Hídrico 

As linhas de água ocorrentes na área de estudo classificam-se de não navegáveis, devendo ser respeitada 

uma faixa de 10 m. A área onde será implantado o projecto interfere com uma linha de água de carácter 

torrencial, correspondendo a uma pequena depressão natural do terreno afluente da ribeira de Pero Lobo 

que por sua vez drena para a ribeira da Asseca, localizada a sudoeste/oeste da área do projecto. 

 

Captações de Água para Abastecimento Público 

Na área de estudo verifica-se a ocorrência de 4 captações de água para abastecimento público (furos de 

Cascalhais, n.º 1, n.º 7, n.º 3 e n.º 4, Captação de Vila Viçosa e Furo de S. Romão) afectas ao Sistema de 

Abastecimento Público de Juromenha. De acordo com informação da Câmara Municipal do Alandroal 

constante do EIA, as captações em causa encontram-se em processo de concessão, encontrando-se a 

proposta de protecção em fase de aprovação, junto dos organismos competentes. A área do projecto 

localiza-se na “Zona de Protecção Alargada”. 

 

Medidas Preventivas 

Os projectos das Subestações de Pegões, Évora e Alandroal são projectos da responsabilidade da RAVE e 

são parte integrante do projecto global da Rede Ferroviária de Alta Velocidade (para o qual existem 
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publicadas Medidas Preventivas), nomeadamente, do troço nacional da ligação ferroviária de alta 

velocidade entre Lisboa e Madrid, constituindo-se em elementos essenciais para a sua viabilização. 

 

Neste sentido, as Subestações AV de Pegões, Évora e Alandroal encontram-se localizadas dentro da área 

delimitada pelo Decreto n.º 25/2007, de 22 de Outubro (corredores de 400 m delimitados nas respectivas 

plantas anexas), diploma que estabeleceu Medidas Preventivas destinadas a garantir a manutenção da 

margem de programação e viabilidade de execução da ligação ferroviária de alta velocidade no Eixo Lisboa 

– Madrid, recentemente alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2009, de 27 de Janeiro, 

encontrando-se devidamente coordenadas e compatibilizadas com os traçados ferroviários com as 

respectivas Declarações de Impacte Ambiental favoráveis condicionadas, já proferidas. 

 

De acordo com a informação constante no Aditamento, apesar das DIA dos Lotes acima referidos terem 

sido proferidas para os projectos em fase de Estudo Prévio, os projectos de execução da linha estarão 

coordenados com as localizações das Subestações de tracção em estudo. 

 

Em termos da compatibilização dos projectos das Subestações de Pegões e de Évora da RAVE com o das 

Subestações da REN de Pegões e do Divor, a configuração geminada prevista para as instalações foi 

viabilizada e compatibilizada pelas duas entidades responsáveis, que de acordo com informação da RAVE, 

corresponde não só a uma solução viável e tecnicamente favorável, mas também a uma solução 

optimizada em termos dos respectivos impactes ambientais, uma vez que nesta situação os impactes 

ambientais resultantes se concentram numa só zona, evitando-se a sua disseminação no território, 

nomeadamente a construção de linhas duplas de 400 kV para interligar as instalações e acessos. 

 

Das análises efectuadas concluiu a RAVE, que os impactes cumulativos das duas instalações, face às áreas 

a afectar, seriam negativos, mas pouco significativos.  

 

Avaliação Ambiental Estratégica  

Tal como consta na Declaração Ambiental do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de 

Transporte 2009-2014 (2019) (PDIRT), o mesmo apresenta os investimentos a realizar pela Rede Eléctrica 

Nacional – REN, SA. O PDIRT incorpora as soluções de alimentação das três linhas ferroviárias de Alta 

Velocidade da RAVE, SA – Lisboa-Madrid, Lisboa-Porto e Porto Vigo, as quais só podem tecnicamente ser 

alimentadas pela Rede Nacional de Transporte (RNT). 

 

Sendo uma das principais obrigações da RNT a alimentação da Rede Nacional de Distribuição (RND), o 

desenvolvimento do PDIRT teve em particular atenção a análise e articulação de planeamento entre a RNT 

e a RND, através de estudos das duas concessionárias. 

 

A solução de alimentação em Muito Alta Tensão da Rede Ferroviária de Alta Velocidade (Eixo Lisboa-

Madrid) foi desenvolvida pela REN, tentando criar sinergias entre as necessidades especificas da 
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alimentação ferroviária e as necessidades estratégicas para o reforço da alimentação do Alentejo, estando 

estas reflectidas no Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT. 

 

De facto, a implementação do Eixo Ferroviário de Alta Velocidade Lisboa-Madrid e, especificamente, as 

Subestações de Tracção Eléctrica da Rave, a localizar em Pegões, Évora e Alandroal, estão integralmente 

articulados com o PDI da RNT (2009-2014), sendo que as necessidades de alimentação desta Linha 

Ferroviária estão contempladas nos investimentos e estratégias previstas no Plano para esta região 

(Ligação de Consumidores em Muito Alta Tensão). 

 

 

Sócio-Economia 

 

O EIA apresenta uma breve análise sócio-demográfica e económica da região e concelhos em estudo, 

tendo em conta a área de inserção de cada Subestação.  

 

Subestação de Pegões 

No que diz respeito à subestação de Pegões, o EIA centra a sua análise na Península de Setúbal e Alentejo 

Central e em particular nos concelhos do Montijo, Palmela e Vendas Novas. 

 

Na área de implantação da Subestação e sua envolvente predominam os usos florestais e agrícolas. A Este 

da área em estudo existe uma vasta área de uso agrícola. A floresta de produção desenvolve-se 

essencialmente a Sul, verificando-se a presença a Nordeste e Sudoeste de montado de sobro. No que diz 

respeito a áreas urbanas as habitações mais próximas localizam-se a Noroeste, a cerca de 450m. 

 

O acesso à Subestação é realizado a partir da EN10 e posteriormente através de um caminho que serve a 

Subestação de Pegões da REN, o qual tem uma extensão total de 3335m dos quais 2652m serão alvo de 

beneficiação e os restantes correspondem a um caminho novo, havendo a necessidade da sua extensão 

em cerca de 152m. 

 

No que se refere aos aspectos socio-económicos, os impactes negativos identificados são associados 

sobretudo às acções que ocorrem durante a fase de construção (cerca de 14 meses).  

 

Os impactes negativos ocorrem ao nível da afectação directa de floresta mista (0,124ha) e matos 

(0,902ha) por força da construção quer da Subestação, quer do acesso. Tendo em conta a área a 

expropriar e a tipologia da ocupação consideram-se estes impactes permanentes mas pouco significativos. 

O aumento de tráfego associado às actividades de construção tenderá a induzir impactes negativos, no 

entanto temporários e pouco significativos tendo em conta as características das vias, o período de 

construção e o reduzido volume de tráfego associado. 
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Subestação de Évora 

Da totalidade de 937 m de acessos necessários à Subestação da REN mais os 153m necessários à 

Subestação de Évora, cerca de 690 m correspondem ao acesso novo a construir e o restante à melhoria 

de um acesso existente.  

 

Em Évora as habitações mais próximas da zona a afectar à Subestação, encontram-se a mais de 500 m, 

do outro lado da Auto-Estrada A6, e a 2 km a Noroeste (Monte da Oliveirinha). Assim, não é expectável, 

em qualquer dos casos, que a utilização dos caminhos de acesso induza a impactes significativos nos 

receptores sensíveis da envolvente mais próxima, dado que estas afectações serão temporárias e 

pontuais, pelo que o impacte da construção das Subestações na qualidade de vida das populações poderá 

classificar-se de directo e negativo, mas não significativo. 

 

Subestação de Alandroal 

Na envolvente da área do projecto estão presentes os três sectores de actividade sendo no entanto 

expectável uma diminuição futura do sector primário e um desenvolvimento do secundário e terciário. 

No que se refere à presença de estruturas ferroviárias e rodoviárias, a área em estudo é servida pela EN 

373, que liga o Redondo a Elvas, passando pelo Alandroal e por Juromenha. 

 

No Alandroal, o Monte da Freira e o Monte de Cascalhais encontram-se a cerca de 400 metros do acesso e 

estão adjacentes às estradas municipais que poderão ser utilizadas pelos veículos pesados da obra. O 

acesso à Subestação é na totalidade construído de raiz apresentando uma extensão aproximada de 210m. 

 

Como aspectos gerais a todas as localizações referem-se os seguintes: 

� Apesar de não serem especificados o número e tipologia de postos de trabalho a criar, considera-se 

que a presença de trabalhadores na obra, durante cerca de 14 meses, irá promover a procura de 

determinados bens e serviços, sobretudo no domínio da restauração, podendo induzir benefícios 

indirectos. No entanto, considera-se que apesar de positivos os impactes ao nível do emprego, 

revelam-se temporários e pouco significativos a nível local. 

� Na fase de exploração não se prevêem impactes negativos relacionados com o funcionamento da 

Subestação, sendo que os impactes positivos se encontram associados ao objectivo do projecto, isto 

é, à alimentação da LAV, induzindo neste sentido a Subestação um impacte positivo quer ao nível do 

desenvolvimento socioeconómico, quer ao nível da mobilidade (tempo/custo/benefício). 

� Concorda-se com as medidas propostas no EIA. 

� O transporte de materiais e equipamentos deverá ser efectuado, sempre que possível, evitando o 

atravessamento de núcleos populacionais.  

 

Em termos de impactes positivos considera-se que o projecto por se encontrar associado à Linha de Alta 

Velocidade Lisboa/Madrid, sendo indispensável ao funcionamento da mesma, irá contribuir para o 

desenvolvimento socioeconómico, bem como para a mobilidade (tempo/custo/benefício) regional, inter-

regional, nacional e internacional. 
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Sistemas Ecológicos 

 

Subestação de Pegões 

De acordo com o EIA, na área de implantação da Subestação de Pegões identificaram-se os seguintes 

biótopos: Montado de Sobro; Área Florestal - Floresta de Produção, Floresta Mista; Culturas Permanentes 

(vinha); Culturas de Sequeiro, Matos, Vegetação Ripícola. Apenas foi identificado no biótopo Montado de 

Sobro o Habitat 6310 (Montados de Quercus spp. de folha perene) de acordo com o Decreto-Lei n.º 

140/99 de 24 de Abril. 

 

A plataforma da Subestação afecta na quase totalidade o biótopo Matos, que se caracteriza pela presença 

de espécies herbáceas e arbustivas. O caminho de acesso à Subestação desenvolve-se em área de 

Floresta Mista, no entanto este caminho é também, comum ao da Subestação da REN. 

 

As áreas agrícolas (vinha e pomares) localizam-se a este da área do projecto, e muitas delas actualmente 

estão sem qualquer actividade. A vegetação ripícola distribui-se ao longo de alguns troços da ribeira da 

Califórnia. 

 

A área de montado de sobro possui grande expressão a noroeste da área de intervenção, existindo uma 

área de menor dimensão a sudoeste da Subestação. A Floresta de produção ocorre a sul da área do 

projecto e tem sido sujeita a cortes recentes.  

 

Fauna 

A área em estudo não se insere em nenhuma área de conservação da natureza. Foram identificadas no 

EIA as principais espécies faunísticas de ocorrência potencial na área em estudo, das quais se salienta o 

rato-de-cabrera (Microtus cabrerae), morcego-de-ferradura-grande (Rhinolopus ferrumequinum) e o 

morcego-de-peluche (Miniopterus sahreibersii). No entanto e de acordo com informação cedida pelo ICNB 

não existem abrigos conhecidos na proximidade da área em estudo. 

 

Subestação de Évora 

De acordo com o EIA, na área prevista para a localização da Subestação de Évora é possível assinalar a 

presença dos seguintes Biótopos e Habitats. 

Biótopo Habitat - Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril 

Montado de Sobro Montado disperso (6310) + com presença de 

Habitat  6220 (subestepes de gramíneas e anuais 

thero-Brachypodietea) + Afloramentos rochosos 

(8220) 

Culturas Anuais de Sequeiro Habitat  6220 (subestepes de gramíneas e anuais 

thero-Brachypodietea) 

Vegetação Ripícola  
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Montado disperso (Montados de Quercus spp. de folhas perenes 6310)  

Este habitat em presença na área do projecto, encontra-se associado à presença de espécies de Quercus 

com herbáceas de crescimento espontâneo que fazem parte de pousios praticados entre duas culturas de 

sequeiro, tem pouca expressão na área em estudo ocorrendo a nordeste da área da Subestação. 

 

Afloramentos rochosos (8220) 

A ocorrência de afloramentos rochosos na área do projecto é comum, apresentando-se geralmente 

colonizados por vegetação vascular ripícola. 

 

Culturas Anuais de Sequeiro 

Na área de estudo predominam os prados de sequeiro anuais dando origem a uma paisagem de estepe 

cerealífera, onde se insere a área de Subestação. 

 

Nos prados de sequeiro podem ocorrer fragmentos de malhadais (subestepes de gramíneas e anuais 

thero-Brachypodietea - habitat prioritário 6220). 

 

- Linhas de água 

Ao longo de alguns troços das linhas de água que ocorrem na área em estudo desenvolve-se alguma 

vegetação ripícola, marcadamente herbácea e arbustiva, sendo dominada pelos silvados  (Rubus 

ulmifolius), e pelo caniço (Phragmites austradis). Esta vegetação encontra-se muito artificializada, devido 

às práticas agrícolas que se fazem na envolvente, e às operações de limpeza das margens e leito. 

Nenhuma das linhas de água é interceptada pela Subestação. 

 

Fauna  

Segundo o EIA, para a área de estudo foram identificadas espécies faunísticas de ocorrência potencial, 

tendo sido apresentada uma listagem elaborada pelo ICNB. 

 

No que se refere aos anfíbios verifica-se na área de estudo a ocorrência de 13 espécies para a área em 

estudo. A rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) é a espécie que apresenta uma situação 

conservacionista mais desfavorável. 

 

Para a área em estudo foram referenciadas 39 espécies de mamíferos terrestres com ocorrência potencial. 

Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, muitas das espécies de fauna terrestre listadas 

para a área em estudo apresenta o estatuto em Portugal de “Pouco Preocupante”. 

 

Entre as espécies referenciadas importa destacar o grupo dos quirópteros pelo seu interesse 

conservacionista. Não é previsível que a comunidade de quirópteros existente na área em estudo seja 

abundantemente composta por espécies de particular interesse conservacionista, dada a distância a que 

ficam as áreas com interesse para o suporte e conservação deste grupo de mamíferos voadores, como por 
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exemplo o SICPTCON0031 – Monfurado, relativamente ao qual, a área de intervenção se localiza a mais 

de 8 km. 

 

A espécie morcego-de-ferradura-pequeno (Phinolophus hipposideros), presente junto ao Bairro do 

Louredo, na envolvente a Norte de Évora, apresenta estatuto de conservação “Vulnerável”, no Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005), constando também no Anexo B-II do Decreto-

Lei n.º 140/99. O abrigo detectado no Bairro do Louredo dista, contudo, cerca de 2 250 m da área da 

Subestação. 

 

As restantes espécies indicadas pelo ICNB encontram-se referenciadas a mais de 6,5 km da área do 

projecto. 

 

De acordo com o ICNB, as áreas potenciais de ocorrência do rato-de-cabrera são preferencialmente zonas 

de gramíneas perenes, juncais, prados, policulturas, montados de sobro e azinho, margens de ribeiras 

torrenciais ou outras áreas com coberturas herbácea abundante e alta, húmida e verde durante grande 

parte do ano. No caso da Subestação de Évora constata-se que na área de estudo ocorrem zonas de 

sequeiro, montado de sobro e vegetação ripícola, no entanto, na área directamente afectada pela 

implantação da Subestação e caminho de acesso, considera o EIA, não existirem condições para a 

ocorrência desta espécie devido à inexistência na proximidade de áreas florestais associadas a montado 

ou galerias ripícolas necessárias para o abrigo desta espécie. Acresce, ainda, que durante os trabalhos de 

campo, de acordo com informação constante no EIA, não foi detectada a presença, quer de indivíduos ou 

vestígios (fezes ou trilhos), quer de colónias pelo que não se propõe no EIA nenhum Plano de 

Monitorização para esta espécie. 

 

No que diz respeito à lontra, tendo em conta a falta de disponibilidade de habitat, não se prevê a 

ocorrência desta espécie na área do projecto. 

 

O gato-bravo é uma espécie de felino em regressão em Portugal, que apresentava o estatuto 

conservacionista de “Indeterminado” em Portugal (SNPRCN 1990), contudo, a revisão do Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal coloca-o na categoria de “Vulnerável” (Cabral et al. 2005). Está também 

incluído no Anexo IV do D.L. n.º 140/99, e, como tal, é considerado uma espécie de interesse comunitário 

que exige protecção rigorosa. Esta espécie é típica de floresta com sub-coberto desenvolvido, não sendo 

expectável a sua ocorrência na área do projecto. 

 

Subestação do Alandroal 

Na região em estudo ocorrem algumas áreas de importância para a conservação da natureza, 

nomeadamente, o SIC “Guadiana/Juromenha” (PTCON0032), as zonas de Protecção Especial (ZPE) “Vila 

Fernando” e “Torre da Bolsa” e a “Important Bird Area” (IBA) – Vila Fernando/Veiros. 
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A área que se localiza mas próximo da área em estudo corresponde ao SIC Guadiana/Juromenha, 

contudo, localiza-se a mais de 1 500 m de área de intervenção, não ocorrendo qualquer interferência com 

o mesmo. 

 

De acordo com o EIA, na área prevista para a localização da Subestação do Alandroal é possível assinalar 

a presença dos seguintes Biótopos e habitats: 

 

Biótopo Habitats - Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril 

Montado de Sobro Montado disperso (6310) + com presença de 

habitat 6220 (subestepes de gramíneas e anuais 

thero-Brachypodietea) +Afloramentos rochosos 

(8220) 

Agrícolas-Culturas Anuais de Sequeiro Habitat 6220 (subestepes de gramíneas e anuais 

thero-Brachypodietea) 

Agrícolas – Culturas de Regadio permanentes 

(olival) 

 

 

Flora e Vegetação 

A área em estudo desenvolve-se na região natural do Alentejo (Pina Manique e Albuquerque, 1984), mais 

precisamente na sub-região do Alentejo Central. 

 

Na envolvente ressaltam as superfícies dedicadas a diversificados sistemas agrícolas, em boa parte 

associados à criação de gado. Predominam os sistemas de sequeiro em campo aberto e os montados de 

sobro e azinho, montados estes em que se tem vindo a assistir à desvalorização ou mesmo ao abandono 

da sua tradicional componente agrícola (cereais integrados em rotações mais ou menos longas), 

mantendo-se e valorizando-se a componente silvo-pastoril. 

 

Segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque a área em estudo enquadra-se na zona 

Ibero-mediterrânea (IM). Nesta zona são características as espécies Juniperus oxycedrus (Zimbro 

vermelho), Olea europaea ssp sylvestris (Zambujeiro), Quercus rotundifolia (Azinheira) e Quercus suber 

(Sobreiro). São características da zona Ibero-mediterrânea (IM) as espécies Olea europaea ssp sylvestris 

(Zambujeiro) e Quercus rotundifolia (Azinheira). 

 

Montado de Sobro e Azinho 

A riqueza florística do montado existente na área de estudo reside, em parte, no crescimento espontâneo 

de herbáceas que fazem parte dos pousios praticados entre duas culturas de sequeiro, e que são 

caracteristicamente ricos em espécies, incluindo por vezes algumas espécies classificadas.  

 

A área do projecto (subestação e acessos) não intercepta este tipo de habitat. 
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Culturas Agrícolas de Sequeiro 

Na área em estudo predominam as culturas de sequeiro, dando origem a uma paisagem de estepe 

cerealífera, localizando-se a área de intervenção do projecto neste biótopo. 

 

Este biótopo apresenta características semelhantes ao biótopo com o mesmo nome descrito para a 

Subestação de Évora. 

 

Nos prados de sequeiro podem ocorrer fragmentos de malhadais (subestepes de Graminulanuais da thero-

brachypodietea – habitats 6220). 

 

Culturas Permanentes (olival) 

Com menos expressão ocorrem na área em estudo algumas áreas de culturas permanentes. 

 

Os pomares de olival (Olea europeae) apresentam um sub-coberto essencialmente herbáceo, graminóide 

e cerealífero, onde se destacam espécies como Avena sterilis, o Hordeum murinum, a Aegilops geniculata 

entre outras. Pontualmente, ocorrem algumas compostas tais como Chrysanthemum mixtum, Galactites 

tomentosa, Mantisalca salmantica. 

 

Fauna 

A área em estudo não se insere em nenhuma área de conservação da natureza. 

 

A lista de espécies da avifauna foi elaborada com base na informação fornecida pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), relativa às espécies de aves detectadas nas quadrículas 

abrangidas pelo projecto em estudo, no âmbito do novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal. 

 

� Anfíbios 

A rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) é a espécie que apresenta uma situação 

conservacionista mais desfavorável, como revela o facto de o seu estatuto de conservação ter transitado 

de “Não Ameaçado” na edição de 1990 do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal para “Quase 

Ameaçado”, de acordo com os resultados da revisão de 2005 do referido documento.  

 

Esta espécie é também o único anfíbio com ocorrência potencial na área em estudo, alvo de protecção 

legal figurando nos Anexos B-II e B-IV do D.L. n.º 140/99, ou seja, sendo considerada, respectivamente, 

uma espécie de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

conservação e espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa.  

 

Das restantes espécies de anfíbios, destaca-se ainda o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), o sapo-

corredor (Bufo calamita), o sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), as duas espécies de rela (Género 

hyla) e o tritão-marmorado (Triturus marmoratus) por constarem no Anexo IV do D.L. n.º 140/99 e serem 

consideradas espécies de interesse comunitário que exigem protecção rigorosa. Contudo, pode considerar-



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental  

“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid – Subestações de Tracção AV de Pegões, 

Évora e Alandroal - 400kV/2x27,5kV” 

Estudo Prévio 

Agosto 09   35 

se que estas espécies ocorrem com regularidade no território nacional, apresentando o estatuto 

conservacionista “Pouco Preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al.2005). 

 

Das espécies referenciadas, 7 encontram-se incluídas no Anexo I da Convenção de Bona e as restantes no 

Anexo II do mesmo diploma. Refira-se que a área onde se encontra projectada a Subestação intersecta 

uma pequena linha de água, mas de carácter torrencial, não interceptando outros corpos de água, 

apresentando, assim, reduzida disponibilidade de habitat para as espécies deste grupo animal. 

 

Nos levantamentos de campo não foi referenciada nenhuma espécie na área do projecto. 

 

� Répteis 

Relativamente à comunidade de répteis potencialmente interferida pelo projecto em estudo, esta não se 

prevê particularmente rica, pois a área de afectação directa não é caracterizada pela abundância de áreas 

rochosas, um biótopo com uma considerável capacidade de suporte para este grupo de vertebrados.  

 

Em termos conservacionistas, importa salientar a presença do cágado (Mauremys leprosa), mas também 

da lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus) e da cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis). 

 

O cágado, apesar de “Não Ameaçado” em Portugal (SNPRCN 1990 e Cabral et al. 2005), consta nos 

Anexos B-II e B-IV do D.L. n.º 140/99 e como tal é considerado, respectivamente, uma espécie de 

interesse comunitário cuja conservação exige a designação de Zonas Especiais de Conservação e uma 

espécie de interesse comunitário que exige uma protecção rigorosa. Este réptil, encontra-se associado a 

cursos de água de corrente fraca e pode ocorrer em cursos de água e charcas na envolvente à área do 

projecto.  

 

A lagartixa-do-mato-ibérica, em termos conservacionistas, associada a habitats secos e abertos, 

preferencialmente em substratos arenosos pouco compactados, com cobertura arbustiva baixa e dispersa, 

apresenta também uma distribuição algo fragmentada, ocorrendo principalmente no centro e Sul do país. 

O seu estatuto de conservação regrediu para “Quase Ameaçado” na revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). 

 

Nos levantamentos de campo apenas foi referenciada a lagartixa-do-mato na área do projecto. 

 

� Aves 

Ocorrem potencialmente na área de estudo cerca de 126 espécies. Destas espécies, 30 encontram-se 

integradas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Janeiro e 14 no Anexo do mesmo documento 

(Espécies Cinegéticas). 
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A área do projecto e sua envolvente sob o ponto de vista avifaunístico apresenta diversas espécies com 

estatuto de conservação ameaçado em Portugal, desde “Criticamente em Perigo”, como o rolieiro e a 

população nidificante de milhafre-real, a “Vulnerável”, como o sisão ou o colhereiro, mas também a nível 

europeu, com espécies consideradas aves de interesse comunitário prioritário como a abetarda ou o 

peneireiro-das-torres. Deste modo, o valor avifaunístico da área em estudo advém sobretudo das aves de 

rapina e aves estepárias presentes, mas também aves aquáticas ou outras, como o rolieiro. 

 

� Mamíferos 

Na área de estudo ocorrem potencialmente 39 espécies de mamíferos. De todas as espécies de mamíferos 

listadas, 11 encontram-se integradas no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, sendo 7 

pertencentes ao grupo dos quirópteros. No que respeita a este grupo o EIA refere que não foram 

identificados abrigos na área em estudo. Estas espécies encontram-se ainda todas integradas no Anexo 

B.IV do mesmo diploma legal. 

 

Para além dos quirópteros, o rato-de-cabrera e a lontra também se encontram inseridos no Anexo B-II do 

Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril. 

 

No caso da lontra, devido à inexistência de habitat não é previsível a sua ocorrência na área do projecto. 

No que se refere ao rato-de-cabrera, na Subestação do Alandroal observa-se uma situação semelhante à 

descrita para a Subestação de Évora embora neste caso se verifique uma maior proximidade do local de 

implantação da Subestação e acesso a habitats potenciais. No entanto, e uma vez que durante os 

trabalhos de campo não se detectaram indivíduos desta espécie nem vestígios assim como colónias, não é 

apresentado no EIA um Plano de Monitorização desta espécie. 

 

Flora e Vegetação 

 

Na fase de construção as operações susceptíveis de provocar impactes sobre a flora, a vegetação e os 

habitats presentes na área do projecto das duas Subestações, decorrem essencialmente de: 

� Destruição directa da vegetação: Constitui o impacte mais significativo para a flora e a vegetação, 

decorrente da construção das subestações. Nesta fase os principais impactes sobre a flora e 

vegetação serão decorrentes das seguintes actividades e acções: 

� construção das plataformas para a implantação das Subestações; 

� construção e/ou reperfilamento dos caminhos de acesso; 

� instalação dos estaleiros de obra, dos depósitos temporários de terras e movimentação de 

maquinaria, veículos e pessoas. 

 

A construção das Subestações (implica a construção de uma plataforma com sensivelmente 0,92ha). 
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As Subestações de Pegões e Évora implicam a afectação de subestepes de gramíneas (habitat 

integrado no Decreto-Lei n.º 140/99), sendo que esse habitat se encontra muito fragmentado, não 

implicando o projecto em análise desequilíbrios nos ecossistemas existentes. 

 

Dada a área em causa e apesar de alguma importância relativa dos habitats envolvidos, os impactes 

associados à execução das obras das Subestações serão negativos, directos e não significativos, 

atendendo ao carácter localizado das intervenções e à elevada disponibilidade de habitat nas 

respectivas envolventes. 

 

� Realização de aterros e de escavações: As movimentações de solo com vista à configuração 

topográfica para a instalação das Subestações determinam a destruição directa da vegetação. O solo 

não compactado favorece a emissão de poeiras e a acumulação de lama que induz um progressivo 

recobrimento da vegetação. A realização de aterros e de escavações interfere com a normal 

escorrência de água induzindo a criação de barreiras físicas muito acentuadas, particularmente no 

caso dos aterros. O impacte destas acções será negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, 

permanente, local e parcialmente reversível. 

 

� Abertura de estradas e de acessos adicionais: No que se refere às Subestações de Pegões e Évora 

ocorrerá o reperfilamento dos acessos existentes. Apenas serão construídos de raiz 474m e 670 m, 

cumulativamente com os acessos das Subestações da REN, respectivamente. Na Subestação do 

Alandroal o acesso será construído de raiz e terá uma extensão de 210m. 

 

Os acessos foram, sempre que possível, localizados junto à Linha Ferroviária de Alta Velocidade, 

minimizando os impactes e minimizando a fragmentação dos habitats, sendo localizados numa zona 

que será já uma área perturbada no âmbito da LAV.  

 

No caso do acesso da Subestação de Pegões, para além da afectação da área de matos prevê-se 

ainda a afectação de área de Floresta Mista. Nesta área prevê-se, no essencial, a afectação de 

pinheiros, sendo esta, contudo, pouco significativa. Pontualmente poderá, também, ocorrer a 

interferência com vegetação ripícola associada à ribeira da Califórnia, contudo de forma muito 

residual. 

 

Na zona do acesso existente e devido ao alargamento da estrada também poderá ocorrer a afectação 

de matos e de área de montado, contudo prevê-se pouco significativa. 

 

Relativamente às Subestações de Évora e Alandroal, os acessos desenvolvem-se integralmente em 

culturas anuais de sequeiro, onde ocorrem as subestepes de gramíneas. 
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Assim os impactes na flora e vegetação associados à construção e/ou reperfilamento do acesso são 

negativos, directos, mas não significativos atendendo ao carácter localizado das intervenções, e à 

elevada disponibilidade de habitat nas respectivas envolventes. 

 

Fauna 

Durante a fase de construção das Subestações, os principais impactes esperados sobre a fauna resultam 

dos seguintes aspectos: 

� destruição de coberto vegetal, poisos e esconderijos por mobilização dos horizontes superficiais; 

� distúrbio gerado pela movimentação de máquinas e trabalhadores. 

 

A implementação das Subestações afectará uma área bastante reduzida, razão pela qual os impactes são, 

em geral, de magnitude reduzida e pouco significativos. O impacte mais significativo será o da 

perturbação das espécies, na fase de construção. De entre as espécies que ocorrem na zona, destaca-se o 

potencial impacte negativo sobre o sisão, por ser uma espécie de conservação prioritária ao nível europeu 

e de elevada sensibilidade à presença humana. Dado que foi observado um efectivo reduzido na área de 

afectação, este impacte é considerado pouco significativo e minimizável pela adopção de medidas para a 

fase de construção constantes do EIA e propostas no presente parecer. 

 

Durante a fase de exploração das Subestações, a única acção prevista é a realização de eventuais 

manutenções, as quais serão muito localizadas e limitadas temporalmente, não abrangendo zonas 

exteriores às áreas construídas pelo que não são expectáveis impactes negativos. 

 

Em fase de Projecto de Execução será elaborado um Projecto de Integração Paisagística para cada 

Subestação, que incluirá espécies autóctones, que permitam uma valorização ecológica local. 

 

Em termos de impactes cumulativos, importa salientar que no parecer da CA emitido sobre o traçado da 

LAV troço Évora/Elvas, o ICNB considerou que: 

 

“Este projecto prevê uma sub-estação para alimentar as catenárias, na proximidade de um ninho de Águia 

de Bonelli. Desta forma está previsto uma linha de Muito Alta Tensão susceptível de trazer impactes 

cumulativos na avifauna, pelo que a sua localização deverá ser cuidadosamente planeada.” 

 

A localização da Subestação do Alandroal que se mencionava no EIA da LAV, não corresponde nesta data 

à prevista, no entanto, nesta data não é feita qualquer referência a este ninho de Águia de Bonelli, pelo 

que em projecto de execução se deverá contactar o ICNB no sentido de se preverem em simultâneo com 

o projecto da LAV, face aos potencias impactes negativos que poderão ocorrer, medidas de minimização 

adequadas, caso se venha a verificar que a localização afecta este território. De salientar que esta 

Subestação não tem nenhuma Subestação da REN associada, pelo que terá uma linha dupla a 400 kV, 

proveniente da Subestação de Estremoz da REN, a qual também poderá contribuir para a existência de 

impactes cumulativos, caso esteja em causa o território da Águia de Bonelli. 
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Paisagem 

Subestação de Pegões 

A implantação desta Subestação será efectuada numa área relativamente plana com cotas a variarem 

entre 70m e 84m. A sudoeste da área de implantação da Subestação localiza-se a ribeira da Califórnia, e 

mais afastada a ribeira da Landeira. Na proximidade da zona existe um aglomerado populacional, a 

nordeste, caracterizado por habitações de cariz rural e de baixa densidade populacional. Na envolvente há 

também a salientar a presença de infra-estruturas rodoviárias - A6 e A13. 

 

Foram identificadas, na área em estudo, duas unidades de paisagem: área agrícola, localizada a 

este/nordeste da área da Subestação, em que se verifica a presença de vinha e árvores de fruto 

intercalada com áreas de pastagem de sequeiro, bem como de algumas habitações dispersas; e área 

florestal, a norte, oeste e sul com floresta de produção, montado de sobro e floresta mista, onde a 

Subestação se localizará. A área agrícola foi caracterizada como área de reduzida a média qualidade 

visual, a área de floresta de produção como área de qualidade visual reduzida, as áreas de montado de 

sobro e de floresta mista como áreas de qualidade média a elevada. 

 

Foto do local da Subestação de Pegões: 

 

 

 

Subestação de Évora 

A área afecta ao projecto é uma área naturalizada onde predominam as culturas de sequeiro com 

afloramentos graníticos, localizando-se a norte duas habitações abandonadas. A envolvente é 

caracterizada por montado de sobro. 

  

Foram identificadas, na área em estudo, três unidades de paisagem: área agrícola, na qual a Subestação 

se implantará, ocupada por culturas anuais de sequeiro, existindo pontualmente alguns elementos 

arbóreos, área florestal, a este e sudoeste da área de intervenção, e área periurbana de Évora, a sul, que 
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corresponde à transição entre a zona rural e a zona urbana de Évora. Considerou-se a área agrícola com 

qualidade visual média, a área florestal com qualidade visual média a elevada e área periurbana de Évora 

com reduzida a média qualidade visual. 

 

Foto do local da Subestação de Évora: 

 

 

Subestação do Alandroal 

A área onde se implantará a Subestação é caracterizada pela presença de um relevo suave e pela 

predominância de vegetação arbórea com montado de azinho e sobro alternado com extensos campos 

agrícolas para cultivo ou pastagens. 

 

Foram identificadas três unidades de paisagem: área agrícola, na qual a Subestação se implantará, 

ocupada por culturas anuais de sequeiro, existindo pontualmente alguns elementos arbóreos, área 

florestal constituída por montado de sobro, a Oeste da área de intervenção, e o Vale do Guadiana a sul, 

formado pelo plano de água e pela vegetação ripícola associada. Considerou-se a área agrícola com 

qualidade visual média, a área florestal com qualidade visual média a elevada e o Vale do Guadiana com 

qualidade visual elevada. 

 

Foto do Local da Subestação do Alandroal: 
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Os impactes decorrentes da fase de construção das Subestações serão resultantes: 

� da instalação de estaleiros, o que dada a indefinição da localização exacta dos mesmos, não é 

possível avaliar com rigor;  

� das acções de desmatação, a executar nas zonas de implantação das Subestações e ao longo dos 

acessos a construir e/ou reperfilar. De acordo com o EIA a localização das Subestações teve em conta 

a minimização da afectação de elementos vegetais ficando localizadas em zonas de matos 

(Subestação de Pegões) ou em zonas de culturas anuais (Subestações de Évora e do Alandroal); os 

acessos, no geral, afectarão usos idênticos aos das respectivas Subestações, evitando a afectação de 

elementos arbóreos. Apenas no caso da Subestação de Pegões se poderá registar a afectação de 

algumas espécies arbóreas, nomeadamente sobreiros e pinheiros mansos existentes no local do 

acesso. No entanto, desde já se salienta que este acesso é em parte comum ao da futura Subestação 

da REN; 

� da modificação local da morfologia dos terrenos, em virtude das movimentações de terras, para a 

criação das plataformas das Subestações e respectivos acessos; 

� das transformações das características visuais dos locais directamente afectados pelas obras, 

consequência de alterações na utilização e função do espaço. 

 

Assim, e face ao referido anteriormente considera-se o impacte visual da fase de construção negativo, 

directo, mas pouco significativo.  

 

Concorda-se com as medidas de minimização de carácter geral mencionadas no EIA. Considera-se, 

também, que os estaleiros e parques de máquinas deverão ser localizados na zona de intervenção da 

respectiva Subestação, ou numa área próxima, de preferência inculta, de modo a minimizar a afectação do 

coberto vegetal, ou se possível utilizando o estaleiro da própria linha de Alta Velocidade. 
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Para a fase de exploração, os impactes na paisagem serão tão mais significativos, quanto mais visíveis 

forem as Subestações dos receptores existentes. Assim, as casas habitadas mais próximas que poderão 

ter visibilidades para a área em estudo localizam-se: 

� Subestação de Pegões - a Nordeste, algumas habitações isoladas, (a cerca de 450 metros), a Norte, o 

Monte da Craveira do Sul (cerca de 900 metros) e a Sudeste, uma habitação isolada (a cerca de 850 

metros).  

� Subestação de Évora - a Nordeste, o Monte da Pachola (cerca de 1,5 km de distância) e a Noroeste o 

Monte da Oliveirinha (cerca de 2 km de distância).  

� Subestação do Alandroal - a Nordeste, o Monte da Freira (cerca de 400 m de distância) e a Sul o 

Monte de Cascalhais (300 m de distância). 

 

No entanto as visibilidades destes receptores são reduzidas. Contudo e de forma a minimizar o impacte na 

paisagem, resultante da presença das Subestações, em fase de Projecto de Execução, deverão ser 

elaborados Projectos de Integração Paisagística para cada Subestação, em que a intervenção paisagística 

deverá recorrer à instalação de vegetação autóctone, que respeite a sensibilidade ecológica da paisagem 

em questão. 

 

 

Património 

 

Relativamente à Subestação de Pegões, na área em estudo não foram identificados quaisquer elementos 

patrimoniais. 

 

Quanto à Subestação de Évora, na área de estudo foram identificadas 46 ocorrências patrimoniais, de que 

se destacam 12 sítios com interesse patrimonial, seis com carácter etnográfico, os vestígios de uma 

possível villa romana (n.º 6, Figueiras 3 e n.º 8, Figueiras 5) e uma anta inédita (n.º 2, Monte da Chaminé 

13), além das extensas manchas de ocupação (n.º 1, Chaminé 12 e n.º 10, Monte das Figueiras 7). De 

acordo com o EIA, na fase de prospecção foram identificadas na área envolvente da Subestação duas 

ocorrências etnográficas (n.º 12, Monte das Figueiras 9, e n.º 13, Monte das Figueiras 10), mas na área 

prevista para a implantação da Subestação não forma identificados quaisquer ocorrências patrimoniais. 

 

Relativamente à Subestação do Alandroal, na área de estudo, foram identificadas sete ocorrências 

patrimoniais, destacando o EIA o Sítio romano de Tenazes (n.º 1A e 1B) mas na área prevista para a sua 

implantação não foram identificados elementos patrimoniais.  

 

Relativamente à avaliação de impactes considera-se no EIA que após a realização dos trabalhos de 

levantamento bibliográfico e de prospecção sistemática para caracterização da situação de referência, se 

verificou que não foram identificadas ocorrências patrimoniais nas áreas de implantação das Subestações 

considerando que “os impactes no património são potencialmente inexistentes”, preconizando como 
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medida de minimização, o acompanhamento arqueológico “sempre que se verifique movimentação de 

terras para prevenir quaisquer interferências com o património não identificado.” 

 

Quanto às medidas de minimização, considera-se que as mesmas requerem algum desenvolvimento, quer 

na sua natureza, quer no seu faseamento. 

 

Referem-se de seguida as medidas de minimização a constarem no Parecer Final da CA: 

� Deverá ser realizada a prospecção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 

depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas já 

prospectadas ou que apresentaram ausência de visibilidade do solo. 

� Os trabalhos deverão ser objecto de acompanhamento arqueológico, em todas as situações que 

impliquem movimentação de solos. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra 

deverá ser efectuado de modo efectivo, continuado e directo por um arqueólogo em cada frente de 

trabalho sempre que as acções inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais mas 

simultâneas. 

� Deverá ser efectuado o acompanhamento arqueológico das obras durante a instalação de estaleiros, 

as fases de desmatação, decapagem e terraplenagens e de todas as acções que impliquem 

revolvimento de solos. 

� Após a desmatação, deverá ser efectuada prospecção arqueológica sistemática das áreas de 

incidência directa de todas as componentes de obra. 

� Achados arqueológicos móveis efectuados no decurso da obra deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela. 

� Deverá efectuar-se a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50m da obra, condicionando a 

circulação de modo a evitar a sua afectação. 

� Deverá sinalizar-se e vedar-se as ocorrências patrimoniais localizadas a 25m da obra, de forma a 

evitar a sua afectação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito 

condicionada. 

 

 

Impactes Cumulativos 

Para análise dos impactes cumulativos das Subestações foram consideradas no EIA, a localização das 

futuras Subestações da REN, SA e a Linha de Alta Velocidade. 

 

No que respeita à Subestação AV do Alandroal foi, para além dos impactes associados à referida 

subestação, considerado o projecto da Linha de Alta Velocidade e da Linha da REN, SA, a 400 kV, que irá 

abastecer a Subestação da RAVE. Neste caso e dado que não se tem ainda conhecimento detalhado da 

localização da referida linha, a avaliação efectuada foi mais genérica. 

 

As subestações da REN, SA de Pegões e de Évora irão alimentar as Subestações de tracção da RAVE (AV), 

prevendo-se uma disposição relativa destas duas instalações de forma geminada (lado a lado), evitando-
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se assim, a sua dispersão por diferentes locais com linhas de ligação entre si, e conseguindo-se, deste 

modo, uma redução na ocupação do território com linhas aéreas eléctricas. 

 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais na implantação de qualquer uma das infra-

estruturas, ocorrem de um modo geral, nas fases de construção e exploração. 

 

Na primeira fase, os impactes ambientais estão associados às diferentes acções de remoção da vegetação, 

movimentação de terras, transporte de materiais e movimentação de máquinas e veículos. 

 

Estas acções conduzem à produção de resíduos de matéria vegetal, podendo aumentar a erosão e o 

transporte de partículas sólidas. Os impactes ambientais decorrentes da fase de construção incidem 

essencialmente na qualidade do ar, por aumento de emissões de poeiras e partículas poluentes, na 

afectação da vegetação, no solo, no ruído e na paisagem. 

 

Na fase de exploração e manutenção, os principais impactes negativos decorrem da presença das infra-

estruturas e dos seus efeitos. São expectáveis impactes decorrentes do ruído, visuais, dos efeitos 

electromagnéticos e dos riscos de colisão da avifauna com os cabos aéreos e/ou apoios, nestes dois 

últimos casos, associados à linha eléctrica em si. 

 

De acordo com informação constante no EIA, as Subestações em análise irão alimentar o troço português 

do Eixo Ferroviário de Alta Velocidade Lisboa / Madrid, o qual se encontra presentemente em fase de 

concurso público para a sua concepção, construção e manutenção. Este projecto, segundo o proponente, 

já devidamente aprovado em termos ambientais, constituirá uma infra-estrutura potenciadora do 

desenvolvimento económico da região do Alentejo Central, pelo facto de ter previsto uma estação AV em 

Évora e outra em Caia/Badajoz. Deste modo, os impactes positivos associados ao projecto de alta 

velocidade, assumem neste troço uma elevada magnitude devido essencialmente à existência da Estação 

de Évora e da Estação Caia/Badajoz, que se prevê que sejam um elemento fundamental no 

desenvolvimento económico das cidades e de todo o Distrito, favorecendo o desenvolvimento social e a 

constituição de uma centralidade regional muito dinamizadora. A implantação do Eixo Lisboa – Madrid 

trará também importantes benefícios decorrentes da transferência de passageiros e mercadorias de outros 

modos de transporte para o modo ferroviário, nomeadamente quanto à redução do tempo de viagem, 

redução de acidentes e melhoria da qualidade do ar/ edução de emissões. 

 

O EIA classifica o impacte cumulativo nos factores sócio-económicos e de ordenamento, como positivo e 

significativo.  

 

Refira-se contudo, no que respeita à fase de construção, que a maioria dos impactes (qualidade do ar, da 

água e ambiente sonoro), só assumiria significado se os projectos fossem temporalmente semelhantes, 

facto que não se prevê, atendendo à diferente fase de desenvolvimento dos vários projectos.  
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Para os restantes factores ambientais, a ocorrência de impactes cumulativos poderá registar-se durante as 

fases de construção e exploração dos projectos, no entanto, não se prevendo também que assumam 

significado relevante. 

 

 

Análise de Risco 

Foram identificados no EIA as fontes de risco associadas às Subestações relacionadas com a ocorrência de 

incêndios e efeito dos campos electromagnéticos gerados. 

 

O risco de incêndio associado a uma Subestação eléctrica apresenta duas vertentes distintas:  

� A Subestação estar na origem do incêndio – o projecto contempla medidas, nomeadamente a 

construção de Muros pára-fogos no transformador e a protecção contra descargas atmosféricas 

directas, o que reduz a probabilidade desta ocorrência. A Subestação será vedada, e o espaço entre a 

instalação e a vedação encontra-se livre de materiais favoráveis à propagação de incêndios. 

� A Subestação é afectada por um incêndio externo - No caso da Subestação de Pegões, dado que esta 

se encontra rodeada de áreas florestadas, considerou-se no EIA que o risco será moderado. Nas 

Subestações de Évora e Alandroal, o risco é reduzido uma vez que ocorrem na envolvente imediata 

culturas anuais de sequeiro. 

 

Quanto aos efeitos dos Campos Electromagnéticos, foi solicitado Parecer à DGS, o qual ainda se aguarda. 

No entanto refere-se no EIA sobre este assunto que na vizinhança imediata das Subestações, os campos 

electromagnéticos à frequência industrial a que o público em geral poderá estar exposto serão originados 

essencialmente pelas linhas aéreas (linhas eléctricas) que amarram nos pórticos.  

 

Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efectuadas em linhas similares de 

todo o mundo, concluiu-se que os valores dos campos sob as linhas em questão, se encontram abaixo dos 

limites legislados (Portaria nº 1421/2004, de 23 de Novembro), apesar de se ter considerado que estas 

Subestações por serem áreas vedadas de acesso restrito não se enquadram no âmbito da aplicação da 

referida Portaria. 

 

Recomenda-se no âmbito desta análise de risco a adopção no projecto, construção e exploração as 

seguintes medidas de protecção ambiental e segurança: 

� Elaboração de Procedimentos de Operação e Manutenção Adequado às Subestações. 

� Formação adequada dos trabalhadores envolvidos na construção/exploração/manutenção das 

Subestações. 
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7. Pareceres Solicitados pela CA 

 

Foram solicitados pela CA pareceres externos às seguintes entidades: NAER, AFN, DGS e REN, SA. O 

parecer da NAER foi enviado no âmbito da consulta pública, pelo que fará parte do ponto seguinte. Até à 

data não foi recebido o parecer da DGS. 

 

A REN, SA considera no seu Parecer que não existem condicionantes das infra-estruturas da RNT com as 

Subestações de Tracção de Pegões, Évora e Alandroal. Informa que estão a decorrer dois processos de 

AIA para as Subestações de Pegões (AIA 2039) e Divor (AIA 2040) que alimentarão electricamente as 

Subestações de Tracção de Pegões e Évora, respectivamente e que serão implantadas junto destas. Esta 

opção permite optimizar as condições técnicas e ambientais de instalação de ambas as Subestações 

evitando uma maior ocupação e condicionamento de solos e permitindo também evitar a construção de 

mais duas linhas duplas dedicadas entre elas. 

 

A AFN refere para a Subestação de Pegões que o uso do solo está caracterizado em PDM por “Espaços 

Florestais” e é constituído por matos e arvoredo irregular misto de pinheiro e sobreiros. Estes últimos 

estão sujeitos a restrições impostas pelo Decreto-Lei nº 169/01, de 25 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho – medidas de protecção aos povoamentos de 

sobreiro e azinheira, ou seja, o corte ou arranque de sobreiros, em povoamentos ou isolados, carece de 

autorização nos termos do artigo 3º.  

 

Relativamente à Subestação de Évora, localizada em área agrícola, refere a AFN que não haveria 

condicionantes, não fosse a área circundante ocupada por povoamentos de sobreiro. Assim sendo, 

chamam a atenção para o facto da regeneração natural poder vir a constituir povoamento por ocasião da 

obra, caso em que se teriam que ter em consideração as condicionantes impostas pela legislação acima 

referida. 

 

Para a Subestação do Alandroal considera a AFN não existirem condicionantes de âmbito florestal. 

 

Considera, também, a AFN que este tipo de infra-estrutura deverá incorporar medidas de protecção contra 

incêndios florestais previstas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

dando cumprimento com o determinado na alínea c) do ponto 1 do artigo 15º, do Decreto-Lei 

nº124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro, que o republica, 

bem como as disposições constantes nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos 

Concelhos do Montijo, Évora e Alandroal. 

 

O parecer da AFN é favorável, condicionado à salvaguarda das condições referenciadas, nomeadamente à 

preservação integral dos sobreiros. 
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8. Consulta Pública 

 

A Consulta Pública decorreu durante 21 dias úteis, desde o dia 9 de Junho a 9 de Julho de 2009, tendo 

sido recebidas 4 exposições, com a seguinte proveniência: ANACOM – Autoridade Nacional de 

Comunicações, Estradas de Portugal, SA, Brisa – Auto-Estradas de Portugal e NAER – Novo Aeroporto, SA. 

 

A Estradas de Portugal, SA informa que para além das infra-estruturas rodoviárias identificadas na 

cartografia do RNT do EIA, não se encontra previsto nenhum projecto rodoviário que possa interferir com 

a área de estudo. 

 

A ANACOM verifica que a zona em causa não está presentemente sujeita a qualquer condicionalismo 

decorrente da existência de ligações hertezianas ou centros radioeléctricos com servidão radioeléctrica 

associada, já constituída ou em processo de constituição.  

 

A Brisa refere que a implantação das Subestações poderá interferir com a concessão de construção, 

conservação e exploração da A6 – Marateca/Caia e coma A13 – Almeirim/Marateca, pelo que considera 

importante a manutenção de contactos de forma a adequar e implementar as medidas necessárias à 

compatibilização deste projecto com as referidas auto-estradas. Salienta, também, a necessidade de ser 

respeitada a servidão non aedificandi das A6 e A13 e de serem garantidas as disposições regulamentares 

aplicáveis, por forma a não haver interferência com a sua exploração. 

 

A NAER constata que o projecto da Subestação de Pegões sobrepõe em planta as zonas 6B e 10 das 

Medidas Preventivas do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete. Informa que o 

proponente já submeteu à ANA, SA o projecto para apreciação, sendo que a resposta contempla as 

seguintes condicionantes: 

� A sinalização e balizagem adequadas dos elementos que constituem a subestação de Pegões, que se 

enquadrem na caracterização de obstáculos à navegação aérea da Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio, do INAC; 

� A monitorização e manutenção das balizagens de modo a assegurar o seu bom estado e 

funcionamento ininterrupto, requerendo comunicação à ANA, S.A. sempre que haja qualquer 

alteração; 

� Consulta à Força Aérea Portuguesa. 

 

A CA considera que deverão ser tido em consideração na elaboração do Projecto de Execução as 

condicionantes acima referidas pela BRISA e pela NAER. 
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9. Conclusões  

 
O projecto em avaliação encontra-se em fase de Estudo Prévio e diz respeito às Subestações de Tracção 

da Linha Ferroviária de Alta Velocidade, Lisboa-Madrid, nomeadamente às Subestações AV Pegões, Évora 

e Alandroal, que se localizam, respectivamente, nas freguesias de Pegões, Nossa senhora da Graça do 

Divor e Juromenha. 

 
As Subestações de Alta Velocidade são Projectos Associados às linhas ferroviárias de Alta Velocidade e 

destinam-se ao fornecimento de energia eléctrica em permanência às catenárias da linha de Alta 

Velocidade do Eixo Lisboa – Madrid, nomeadamente aos Lotes 3A2 (Troço Lisboa – Montemor), 3B (Troço 

Montemor – Évora), 3C (Troço Évora – Elvas) e LTF (Elvas – Caia), pelo que, desde o inicio do processo 

de selecção da localização das Subestações foi considerado o facto de estas ficarem localizadas no 

corredor aprovado pelas Declarações de Impacte Ambiental emitidas para os Lotes acima referidos. 

 

As Subestações de Tracção devem, idealmente, alimentar uma extensão de catenária com 

aproximadamente 60 km de comprimento (30 km para cada lado da Subestação), pelo que para o Eixo 

Lisboa-Madrid, serão necessárias 3 Subestações de Tracção. O comprimento dos sectores de catenária 

(troço delimitado por Subestação e Zona Neutra) está condicionado pela localização da Subestação de 

tracção e pela Zona Neutra intermédia. 

 
A conjugação das condicionantes internas (tipo de comboios, características do traçado, operação dos 

comboios, velocidade, estações, número de vias ferroviárias, tipologia de exploração, etc.) limita de forma 

substancial as localizações que viabilizam a instalação das Subestações de Tracção. Existe, também, uma 

relação de dependência entre as várias Subestações, zonas neutras e a ligação com Espanha (ponto fixo), 

pelo que a “relocalização” de uma das Subestações poderá resultar na necessidade de alterar a localização 

das restantes. 

 

As localizações agora propostas para as 3 Subestações de AV resultaram, assim, da conjugação dos 

aspectos técnicos e ambientais, com vista à obtenção das respectivas localizações viáveis mais favoráveis, 

não sendo possível a apresentação de alternativas de localização tecnicamente viáveis que não 

comprometessem a ligação com Espanha, que constitui um ponto fixo. Desta forma e apesar da fase de 

Estudo Prévio, não existem soluções alternativas em análise. 

 
 
Em termos de antecedentes de projecto são referidos no EIA os procedimentos de AIA dos troços da Linha 

de Alta Velocidade Lisboa/Madrid, nomeadamente os Lotes 3A2, 3B, 3C e LTF, aos quais as Subestações 

irão fornecer energia eléctrica, ficando localizadas na sua adjacência.  

 

O dimensionamento e a localização das três Subestações AV em análise resultaram do desenvolvimento de 

um trabalho conjunto durante os últimos anos entre a RAVE e a REN, SA, com vista a definir soluções 

viáveis e compatibilizadas de alimentação de energia eléctrica à linha de Alta Velocidade. Desta forma, as 
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Subestações de Évora e Pegões localizam-se contiguamente a duas Subestações da Rede Eléctrica 

Nacional, SA, Pegões e Divor, Subestações estas também sujeitas a AIA. 

 

Em termos da compatibilização dos projectos das Subestações AV de Pegões e de Évora, da RAVE com o 

das Subestações da REN, SA de Pegões e Divor, a configuração geminada prevista para as instalações foi 

viabilizada e compatibilizada pelas duas entidades responsáveis, que de acordo com informação da RAVE, 

corresponde não só a uma solução viável e tecnicamente favorável, mas também a uma solução 

optimizada em termos dos respectivos impactes ambientais, uma vez que nesta situação os impactes 

ambientais resultantes se concentram numa só zona, evitando-se a sua disseminação no território, 

nomeadamente a construção de linhas duplas de 400 kV para interligar as instalações e acessos. 

 

O projecto das Subestações envolve, também, a construção dos respectivos acessos. Assim, e no caso da 

Subestação AV de Pegões, o acesso previsto será comum ao da respectiva Subestação da REN, que se 

localiza na sua adjacência, sendo apenas construído de raiz uma parte do mesmo, correspondendo a 

restante extensão ao reperfilamento de um acesso existente. Assim o acesso à Subestação da REN terá 

uma extensão de 3335m, dos quais 2652m correspondem à beneficiação de um caminho existente. O 

caminho da Subestação de Pegões terá apenas 152m e corresponde a um caminho novo que se inicia no 

acesso da Subestação da REN. 

 

No caso da Subestação de Évora, o acesso previsto será também comum ao da respectiva Subestação da 

REN. O acesso à Subestação da REN do Divor terá uma extensão de 937m e será construído através da 

reabilitação, em cerca de 450m, de um caminho rural existente. O caminho da Subestação AV de Évora 

terá apenas 153m e corresponde a um caminho novo que se inicia no acesso da Subestação da REN.  

 

No caso da Subestação do Alandroal, o acesso será construído de raiz e terá uma extensão de 210m. 

 

De salientar que os acessos foram posicionados de forma adjacente à Linha de Alta Velocidade, de forma 

a minimizar os impactes associados, ocupando-se uma área já intervencionada.  

 

Os principais impactes negativos far-se-ão sentir na fase de construção da plataforma da Subestação e 

dos respectivos acessos e serão resultantes da desmatação e saneamento dos solos, movimentações de 

terras, depósitos de terras, circulação de maquinaria, impermeabilização das plataformas, instalação e 

operação dos estaleiros e e parques de máquinas.  

 

Estes impactes consideraram-se pouco/não significativos, dada a reduzida área afecta à plataforma das 

Subestações (0,92ha) e a reduzida extensão dos acessos que será necessário construir, bem como as 

características das áreas onde estes se implantarão. 

 

A área de implantação dos projectos corresponde a áreas sensivelmente planas, ocupadas quer por matos 

e por culturas agrícolas de sequeiro, onde existem linhas de água, mas de carácter torrencial, não se 
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verificando a existência de núcleos populacionais nas imediações dos projectos apenas povoamento 

disperso, em que o mais próximo se localiza a cerca de 300m de distância, e em que a interferência mais 

significativa, em termos de condicionante, diz respeito à necessidade estimada de afectação de 21 

exemplares de sobreiros pela Subestação AV de Pegões e respectivo acesso.  

 

Na zona em estudo não são interferidas áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, nem classificadas no 

âmbito da Rede Natura 2000.  

 

Em termos paisagísticos as áreas afectadas foram consideradas de reduzida a elevada qualidade visual e 

em termos de património na área afecta aos projectos não foram identificadas elementos patrimoniais. 

 

Foram identificadas no EIA as fontes de risco associadas à ocorrência de incêndios e as relativas aos 

efeitos dos campos electromagnéticos. Quanto ao risco de incêndio, considerou-se que o projecto 

contempla medidas que reduzem a probabilidade das Subestações estarem na origem de incêndios, já 

quanto à possibilidade das Subestações serem afectadas por incêndio externo se considerou existir risco 

reduzido para todas, excepto para a de Pegões, cujo risco se considerou moderado, uma vez que se 

encontra rodeada de áreas florestadas. 

 

Quanto aos efeitos dos campos electromagnéticos, considerou-se que os valores dos campos 

electromagnéticos se encontram abaixo dos valores legislados (Portaria nº 1421/2004, de 23 de 

Novembro), apesar de se ter considerado que estas Subestações por serem áreas vedadas de acesso 

restrito não se enquadrariam no âmbito da aplicação da referida Portaria. 

 

Desta forma, considera-se que apesar de pouco significativos os impactes negativos temporários (cerca de 

14 meses é a duração prevista da obra) da fase de construção serão minimizados pela implementação das 

medidas de minimização previstas no EIA e referidas neste Parecer. 

 

Relativamente à fase de exploração os principais impactes negativos identificados foram os associados ao 

Ruído e Qualidade do Ar, no entanto não se consideraram significativos, uma vez que em termos de 

ambiente sonoro são cumpridos os requisitos acústicos em todos os pontos sensíveis considerados e em 

termos de qualidade do ar se considerou que uma potencial fuga de hexafluoreto de enxofre para a 

atmosfera só ocorreria em casos excepcionais sendo a massa de gás envolvida muito reduzida e a 

produção de ozono mínima e bastante inferior às normas existentes. 

 

Em termos de impactes positivos considera-se que o projecto, por se encontrar associado à Linha de Alta 

Velocidade Lisboa/Madrid, sendo indispensável ao funcionamento da mesma, irá contribuir para o 

desenvolvimento socioeconómico, bem como para a mobilidade (tempo/custo/benefício) regional, inter-

regional, nacional e internacional e trará benefícios, em termos de melhoria da qualidade do ar, 

decorrentes da transferência de passageiros e mercadorias de outros modos de transporte para o modo 

ferroviário. 
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Dos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública nenhum se opõe à concretização do projecto 

considerando, no entanto a BRISA e a NAER que deverão ser consideradas as seguintes condicionantes: 

� A manutenção de contactos com a BRISA de forma a adequar e implementar as medidas necessárias 

à compatibilização deste projecto com a A6 e A13. 

� Respeitar a servidão non aedificandi das A6 e A13 e garantir as disposições regulamentares 

aplicáveis, de forma a não haver interferência com a sua exploração. 

� Proceder à sinalização e balizagem adequadas dos elementos que constituem a Subestação de 

Pegões, que se enquadrem na caracterização de obstáculos à navegação aérea da Circular de 

Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio, do INAC. 

� Efectuar a monitorização e manutenção das balizagens de modo a assegurar o seu bom estado e 

funcionamento ininterrupto, requerendo comunicação à ANA, SA sempre que haja qualquer alteração. 

� Consultar a Força Aérea Portuguesa. 

 

Dos Pareceres solicitados às entidades externas é de salientar: 

 

� REN, SA - Considerou que a opção de implantar as Subestações da REN às Subestações de Tracção 

em avaliação permite optimizar as condições técnicas e ambientais de instalação de ambas as 

Subestações evitando uma maior ocupação e condicionamento de solos e permitindo também evitar a 

construção de mais duas linhas duplas dedicadas entre elas. 

� AFN - Considera que este tipo de infra-estrutura deverá incorporar medidas de protecção contra 

incêndios florestais previstas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

dando cumprimento com o determinado na alínea c) do ponto 1 do artigo 15º, do Decreto-Lei 

nº124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro, que o 

republica, bem como as disposições constantes nos Planos Municipais de defesa da Floresta Contra 

Incêndios dos Concelhos do Montijo, Évora e Alandroal. 

 

Referiu também que o corte ou arranque de sobreiros, em povoamentos ou isolados, carece de 

autorização nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 169/01, de 25 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho – medidas de protecção aos povoamentos 

de sobreiro e azinheira. 

 

Quanto aos impactes cumulativos, foram considerados os impactes com as Subestações da REN, SA e com 

as Linhas de Alta Velocidade, para as Subestações de Tracção de Pegões e Évora e com a Linha Eléctrica 

da REN, SA 400kV, para a Subestação do Alandroal. Não foram identificados impactes negativos 

significativos com estes projectos, salientando-se no entanto que no âmbito do procedimento de AIA da 

LAV - Troço Évora/Elvas, o ICNB considerou que o se previa “uma sub-estação para alimentar as 

catenárias, na proximidade de um ninho de Águia de Bonelli. Desta forma está previsto uma linha de 

Muito Alta Tensão susceptível de trazer impactes cumulativos na avifauna, pelo que a sua localização 

deverá ser cuidadosamente planeada.”, pelo que, e apesar da localização da Subestação do Alandroal não 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental  

“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid – Subestações de Tracção AV de Pegões, 

Évora e Alandroal - 400kV/2x27,5kV” 

Estudo Prévio 

Agosto 09   52 

ser a mesma da prevista naquela data, poderão ocorrer impactes cumulativos resultantes da futura 

construção da linha Eléctrica da REN de 400kV, proveniente da Subestação de Estremoz da REN, caso se 

interfira com este território da Águia de Bonelli. 

 

Assim, e face ao acima exposto, a CA emite Parecer favorável ao Projecto, condicionado: 

� Ao cumprimento das seguintes condicionantes:  

� Compatibilizar o projecto, nomeadamente os acessos às Subestações, em sede de Projecto de 

Execução, com o corredor definido para o traçado de Ligação Ferroviária de Alta Velocidade 

Lisboa/Madrid. 

� O local para a instalação da Subestação AV de Évora, deverá respeitar as coordenadas referentes 

aos projectos de Execução da Subestação do Divor, 400/60Kv M,P (18506,726; 114776,611) de 

forma a assegurar a compatibilização dos projectos das duas subestações (subestação do Divor 

da responsabilidade da REN e subestação de tracção da responsabilidade da RAVE/REFER). 

� O projecto de execução para o acesso da Subestação de Pegões deverá minimizar a afectação de 

sobreiros. 

� Manter os contactos com a BRISA de forma a adequar e implementar as medidas necessárias à 

compatibilização deste projecto com a A6 e A13, de acordo com o Parecer da BRISA. 

� Respeitar a servidão non aedificandi das A6 e A13 e garantir as disposições regulamentares 

aplicáveis, de forma a não haver interferência com a sua exploração, de acordo com o Parecer da 

BRISA. 

� Procede à sinalização e balizagem adequadas dos elementos que constituem a Subestação de 

Pegões, que se enquadrem na caracterização de obstáculos à navegação aérea da Circular de 

Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio, do INAC, de acordo com o Parecer do NAER. 

� Efectuar a monitorização e manutenção das balizagens de modo a assegurar o seu bom estado e 

funcionamento ininterrupto, requerendo comunicação à ANA, SA sempre que haja qualquer 

alteração, de acordo com o Parecer do NAER. 

� Consultar à Força Aérea Portuguesa, de acordo com o Parecer do NAER. 

� Contactar a AFN no sentido de se concretizarem as medidas de minimização/compensação a 

implementar no que respeita à afectação de sobreiros pela Subestação de Pegões e respectivo 

acesso. 

� Cumprir as disposições legislativas em matéria de protecção de sobreiros e de outras espécies 

florísticas com estatuto de protecção que, eventualmente, venham a ser afectadas pelo projecto, 

nomeadamente do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, de acordo com o Parecer da AFN.  

� Incorporar medidas de protecção contra incêndios florestais previstas no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, dando cumprimento com o determinado na 

alínea c) do ponto 1 do artigo 15º, do Decreto-Lei nº124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro, que o republica, bem como as disposições constantes 

nos Planos Municipais de defesa da Floresta Contra Incêndios dos Concelhos do Montijo, Évora e 

Alandroal, de acordo com o Parecer da AFN. 
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� Obter parecer da Direcção Geral de Saúde, nos termos constantes da Declaração de Impacte 

Ambiental do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transportes 2009-2014 

(2019) (PDIRT), de Janeiro de 2009. 

� Consultar o ICNB de forma a assegurar a implementação de medidas de minimização da 

avifauna, tendo em consideração o mencionado por esta entidade no âmbito do procedimento de 

AIA da LAV troço Évora/Elvas. 

� À concretização no RECAPE das medidas de minimização mencionadas no EIA (Gerais e Específicas) 

sem prejuízo de outras que se venham a revelar necessárias, para a fase de obra e para a fase de 

exploração, as quais deverão ser complementadas com as referidas neste Parecer. 

� À indicação no RECAPE das medidas incluídas no documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase 

de Construção”, da APA, que deverão ser implementadas, as quais deverão ser devidamente 

adaptadas ao Projecto de Execução das Subestações e respectivos acessos. 

� À apresentação do Plano de Integração Paisagística adaptado ao Projecto de Execução. O PIP deve 

contemplar, além do enquadramento do projecto, todas as áreas afectadas pelos trabalhos de 

construção e movimentação de maquinaria (de que são exemplo os caminhos de acesso, os depósitos 

de materiais e inertes e vazadouros e os parques de maquinaria, incluindo áreas de estaleiro). Este 

plano deverá ainda promover a beneficiação ecológica da área a intervencionar. 

� À apresentação do Plano de Gestão Ambiental da Obra, o qual deverá ser incluído no Caderno de 

Encargos da mesma. 

� À inclusão no caderno de encargos das medidas de minimização específicas para a fase de obra. 

� À concretização no RECAPE do programa de monitorização do Ruído, em consonância com as 

directrizes gerais recomendadas, sem prejuízo de outros que se venham a revelar necessários, o qual 

só deverá ser implementado em caso de reclamação. 

 

 

10. Medidas de Minimização  

 

Deverão ser consideradas, para além das medidas referidas no EIA as seguintes medidas de minimização: 

� Prever o aviso aos habitantes dos receptores sensíveis existentes na proximidade das Subestações, no 

caso de se recorrer ao uso de explosivos para o desmonte de rocha. 

� Recomendação de um horário de construção mais restrito ao período constante no artº 14º do 

Regulamento Geral de Ruído para o desenvolvimento de actividades ruidosas temporárias na 

proximidade de habitações – recomenda-se o horário 8h00-18h00 de dias úteis para as obras 

daquelas Subestações.  

� Os Estaleiros e parques de máquinas deverão ocupar a área mínima necessária, localizando-se o mais 

próximo possível das Subestações, se possível na área da plataforma, ou utilizando os estaleiros da 

LAV. 

� Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 

decurso dos trabalhos. 
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� Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente nas áreas envolventes, juntas de freguesia e câmaras municipais atravessadas 

pelo projecto. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, 

as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população, 

designadamente a afectação das acessibilidades. 

� Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 

� O transporte de materiais e equipamentos deverá ser efectuado, sempre que possível, evitando o 

atravessamento de núcleos populacionais.  

� Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras tendo em 

consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações. 

� Calendarizar os trabalhos tendo em conta a minimização das perturbações das actividades agrícolas. 

� Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações das populações. 

� Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro 

nomeadamente para recobrimento das fundações ou espalhamento junto dos apoios, após a 

execução dos maciços de fundação, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar 

para fora da área de intervenção). 

� Efectuar a descompactação dos solos das áreas utilizadas temporariamente durante a obra. 

� Assinalar as zonas seleccionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de 

poda ou corte com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas),  

� Sinalizar devidamente as operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a 

implantação de apoios, e, se necessário, vedá-las, para assegurar a protecção de pessoas, culturas e 

gado. 

� Reparar os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afectadas. 

� Antes dos trabalhos de movimentações de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectas à obra. 

� Tendo em conta o horizonte de tempo de exploração do projecto e a dificuldade de prever as 

condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o 

proponente, no último ano de exploração do Projecto, apresentar um plano de desactivação 

pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

� Solução final de requalificação da área de implantação do projecto e projectos 

complementares, a qual deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com 

o quadro legal então em vigor; 

� Acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

� Destino a dar a todos os elementos retirados; 

� Plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 

� Fasear as obras de Recuperação e Integração Paisagística de acordo com a obra geral, devendo 

estabelecer-se as seguintes orientações para a execução das acções de requalificação paisagística: 

� as áreas afectas aos estaleiros da obra deverão ser integrados paisagisticamente, assim que 

se inicie o processo de desmantelamento; 
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� as acções de recuperação paisagística dos caminhos deverão efectuar-se após o término da 

sua utilização, de forma a prevenir os fenómenos erosivos; 

� a recuperação da vegetação que tenha sido afectada através da plantação e/ou sementeira 

de espécies adaptadas. 

� Deverá ser realizada a prospecção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 

depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas já 

prospectadas ou que apresentaram ausência de visibilidade do solo. 

� Os trabalhos deverão ser objecto de acompanhamento arqueológico, em todas as situações que 

impliquem movimentação de solos. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra 

deverá ser efectuado de modo efectivo, continuado e directo por um arqueólogo em cada frente de 

trabalho sempre que as acções inerentes à realização do projecto não sejam sequenciais mas 

simultâneas. 

� Deverá ser efectuado o acompanhamento arqueológico das obras durante a instalação de estaleiros, 

as fases de desmatação, decapagem e terraplenagens e de todas as acções que impliquem 

revolvimento de solos. 

� Após a desmatação, deverá ser efectuada prospecção arqueológica sistemática das áreas de 

incidência directa de todas as componentes de obra. 

� Achados arqueológicos móveis efectuados no decurso da obra deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela. 

� Deverá efectuar-se a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50m da obra, condicionando a 

circulação de modo a evitar a sua afectação. 

� Deverá sinalizar-se e vedar-se as ocorrências patrimoniais localizadas a 25m da obra, de forma a 

evitar a sua afectação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito 

condicionada. 
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