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1. Introdução 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado à Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projecto de Execução (PE) da Subestação de Feira. 

O EIA e restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na 
APA a 22 de Maio de 2009, tendo sido remetidos pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
na qualidade de entidade licenciadora do projecto. 

O proponente do projecto é a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e este enquadra-se no regime 
de AIA através do n.º 3, alínea b), do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua actual redacção. 

De forma a assegurar a continuidade do procedimento de AIA, a APA, na qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), através do ofício n.º 4901, de 04/06/2009, 
de acordo com o artigo 9.º da referida legislação e com o artigo 1.º do Regulamento das Comissões 
de Avaliação de Impacte Ambiental. A CA integra as seguintes entidades: APA, Administração da 
Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH do Norte, I.P.), Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, I.P.), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR N) e Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.). Cada 
entidade nomeou os seguintes representantes: 

 APA/GAIA – Eng.ª Cecília Simões e Dr.ª Rita Cardoso (alínea a); 

 ARH do Norte, I.P. – Dr.ª Maria João Magalhães (alínea b); 

 IGESPAR, I.P. – Dr. João Marques (alínea d); 

 CCDR N – Dr.ª Gabriela Azevedo (alínea e); 

 LNEG, I.P. – Dr. Paulo Alves (alínea f); 

 APA/DACAR – Eng.ª Maria João Leite (alínea f). 

O EIA é da responsabilidade da empresa Arqpais, Consultores de Arquitectura Paisagista e 
Ambiente, Lda., tendo sido elaborado entre Abril de 2008 e Fevereiro de 2009. 

Foram analisados os seguintes elementos:  

- Volume 1 – Resumo Não Técnico (Fevereiro e Junho de 2009);  

- Volume 2 – Relatório Síntese (Fevereiro de 2009); 

- Volume 3 – Anexos Técnicos (Fevereiro de 2009); 

- Volume 4 – Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (Fevereiro de 2009); 

- Volume 5 – Plano de Acompanhamento Ambiental (Fevereiro de 2009); 

- Volume 6 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(Fevereiro de 2009); 

- Aditamento ao EIA (Julho de 2009); 

- 2.º Aditamento ao EIA (Setembro de 2009). 

 

2. Resumo do Procedimento de Avaliação 

O presente processo de AIA incluiu as seguintes etapas: 

• Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade. 

No decorrer da fase de análise de conformidade do EIA, a CA considerou necessário solicitar 
elementos adicionais ao proponente, com paragem do prazo do procedimento até à sua 
entrega, entre 03/07/2009 e 28/07/2009. Estes elementos foram apresentados num volume – 
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Aditamento. Após a análise destes elementos, foi declarada a conformidade do EIA, a 11 de 
Agosto de 2009. 

• Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a apreciação do projecto. 

Foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Autoridade Florestal Nacional; Instituto 
Geográfico Português; Ministério da Defesa Nacional. 
Os pareceres externos recebidos são apresentados em anexo – Anexo III. 

• Solicitação de elementos adicionais, tendo sido apresentados através de um 2.º Aditamento ao 
EIA. 

• Análise dos resultados da consulta pública. 

A fase de consulta pública decorreu entre 4 de Setembro e 9 de Outubro de 2009. O resumo 
dos resultados da consulta pública é apresentado no Capítulo 9 do presente parecer. 

• Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto. 

A 7 de Outubro de 2009, alguns elementos da CA visitaram o local onde se pretende instalar a 
subestação, com a participação de representantes da empresa proponente, da equipa 
projectista e da equipa responsável pelo EIA. 

• Análise técnica do EIA e dos seus Aditamentos, nas valências dos representantes da CA, integrada 
com o teor dos pareceres recebidos, de entidades externas e no âmbito da consulta pública, e 
com as informações recolhidas durante a visita ao local e com os esclarecimentos adicionais 
fornecidos pela REN, S.A.. 

• Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à 
viabilidade ambiental do projecto analisado no EIA. 

 

3. Antecedentes do Projecto 

O presente EIA foi precedido por um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, com o 
objectivo de definir a área ambientalmente mais favorável para a localização da Subestação. Esta 
análise teve também em consideração a localização do corredor da linha de 400 kV que irá ser 
desviada até à Subestação, definindo uma área de estudo centrada na Linha Recarei-Lavos, existente. 

A análise efectuada, com vista à escolha do local da Subestação e o desvio da linha associada, 
baseou-se na identificação dos condicionantes existentes na área em estudo, tendo sido 
seleccionados cinco locais alternativos que procuraram também dar resposta a algumas 
condicionantes técnico-económicas inerentes ao projecto, nomeadamente a proximidade à linha 
Recarei-Lavos e à subestação da EDP Distribuição de Rio Meão, a proximidade aos aglomerados 
urbanos e a exposição visual, o relevo e a rede viária existente para o acesso. 

A análise das alternativas iniciais culminou na definição de três alternativas (A, B e C), tendo sido 
seleccionada, posteriormente, uma quarta alternativa (D), na proximidade da alternativa B, mas mais 
afastada das zonas urbanas. Na análise comparativa, foram considerados os seguintes descritores 
ambientais: ocupação do solo, ordenamento do território e condicionantes legais, ruído, património 
cultural, paisagem e sistemas ecológicos.  

Ponderados os factores técnicos e ambientais, de acordo com o grau de profundidade adequado 
a esta fase, concluiu-se que a alternativa mais favorável para a localização da subestação e respectivo 
corredor para o desvio das linhas associadas era a Alternativa D, tendo esta sido alvo de análise mais 
aprofundada no EIA apresentado e presentemente analisado.  
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4. Justificação e Objectivos do Projecto 

A nova Subestação a construir no concelho de Santa Maria da Feira visa a distribuição e 
fornecimento de energia à região envolvente, de forma a responder às necessidades geradas pela 
expansão urbana, permitindo um melhor apoio à rede de 60 kV na zona, mediante a instalação de 
transformação 400/60 kV. 

Esta subestação localizar-se-á entre as subestações de Canelas e Estarreja e próxima das zonas 
de maior concentração de carga da região, sendo o principal requisito à sua localização a garantia de 
proximidade à Linha a 400 kV Recarei-Lavos. É ainda requisito preferencial a proximidade à 
subestação da EDP Distribuição de Rio Meão. 

Adicionalmente, a Subestação permitirá efectuar, no futuro, a ligação à Subestação do 
Carrapatelo através de uma abertura para a linha de muito alta tensão a 220 kV Carrapatelo-
Estarreja. 

 

5. Descrição do Projecto 

5.1 Localização  

O projecto apresentado para avaliação localiza-se no concelho de Santa Maria da Feira, na 
freguesia de Louredo, junto ao limite de freguesia entre as freguesias de Louredo e Romariz, 
interceptando apenas marginalmente a freguesia de Romariz. 

A Subestação de Feira localizar-se-á a nascente da Linha Recarei-Lavos existente, a sul do 
CM1069-1, entre as povoações de Guisande, Duas Igrejas, Arilhe e Cimo da Aldeia, pertencentes às 
freguesias de Louredo e Romariz.  

A localização seleccionada para a Subestação de Feira é apresentada no Anexo I. 

 

5.2 Características gerais  

A Subestação de Feira integrará um posto de 400 kV e um posto de 60 kV, em que ambos 
correspondem a instalações convencionais exteriores com isolamento no ar, comportando, na sua 
configuração final, um total de 52 painéis. 

A subestação será alvo de uma ampliação, cuja entrada em serviço está prevista para Setembro 
de 2011, pelo que a configuração inicial e a configuração final comportarão os seguintes 
equipamentos, afectos a cada uma das tensões envolvidas: 

 

Configuração Inicial Configuração Final 

400 kV 60 kV 400 kV 60 kV 

• 2 Painéis de linha 
• 2 Painéis de 

transformador 

• 1 Painel de TT/ST 
1
 

• 5 Painéis de linha 
• 2 Painéis de 

transformador 
• 1 Painel de 

IB/TT/ST 
1
 

• 10 Painéis de linha 
• 4 Painéis de 

transformador 
400/60 kV – 170 
MVA 
• 1 Painel de TT/ST 

• 14 Painéis de linha 
• 4 Painéis de transformador 

400/60 kV – 170 MVA 
• 2 Painéis de bateria de 

condensadores até 50 Mvar 
• 1 Painel de IB/TT/ST 

Quadro 1 – Configuração inicial e final da Subestação 

                                                           
1
 IB – Interbarras; BP – bypass; TT – Transformadores de Tensão; ST – Seccionador de Terra. 
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A plataforma da subestação irá ocupar uma área com cerca de 46.135 m2, a que acrescem 32.800 
m2 de taludes, totalizando 78.935 m2. 

Os edifícios técnicos a construir no interior da Subestação são: um edifício de comando, uma 
casa de serviços auxiliares, 5 casas de painel e uma casa das bombas (de abastecimento de água). 

Existirá um sistema de drenagem pluvial e as águas superficiais geradas na plataforma 
descarregam na rede de drenagem prevista.  

O abastecimento de água à subestação será efectuado por uma rede, com início num ramal de 
alimentação a executar a partir do depósito de água potável, enterrado, localizado no interior da 
Subestação e que deverá ser abastecido periodicamente.  

No que respeita aos esgotos domésticos dos edifícios técnicos, serão conduzidos através de 
ramais de descarga individuais com encaminhamento para uma caixa no exterior, de onde serão 
conduzidos para o depósito de acumulação de águas residuais domésticas. 

De forma a impedir a infiltração de óleo no subsolo, decorrente de potenciais situações de 
perdas/fugas de óleo dos transformadores, será criada uma bacia, em betão armado, em torno dos 
maciços de apoio dos transformadores. Conjuntamente, criar-se-á um sistema de drenagem destas 
bacias, independente da restante drenagem da subestação, encaminhando os óleos para uma 
câmara de retenção. A quantidade de óleo da câmara será controlada periodicamente, procedendo-
se à sua recolha, transporte e encaminhamento para destino final adequado. 

 

5.3 Fase de Construção e Exploração 

5.3.1 Aspectos Construtivos 

As principais acções associadas à construção da subestação são: 

• Desmatagem de toda a área de intervenção; 

• Terraplenagem do terreno, incluindo escavações e aterros, e construção da plataforma; 

• Execução de vedação nos limites da subestação; 

• Construção da rede geral de drenagem da plataforma; 

• Abertura e tapamento de valas para a execução da rede de terras no interior da plataforma; 

• Construção dos maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de 
aparelhagem; 

• Construção dos Edifícios Técnicos; 

• Construção das vias interiores e colocação superficial de gravilha; 

• Execução do novo acesso à CM1069-1; 

• Execução dos trabalhos exteriores e da integração paisagística da subestação. 

A plataforma para a implantação da subestação foi concebida de forma a, em conjugação com o 
caminho de acesso, gerar um ligeiro excesso de escavações em relação aos aterros, optimizando o 
balanço de terras e permitindo uma eficiente drenagem da plataforma, sem recurso a sistemas de 
bombagem. 

Decorrente das acções de escavação, para a área da subestação, o volume de escavação previsto 
é de 272.455 m3, enquanto as terras para aterro serão de 290.897 m3, o que origina um défice de 
18.442 m3 no balanço global. Considerando também a movimentação de terras inerente ao caminho 
de acesso, está previsto um volume de terras de escavação de cerca de 327.949 m3, que serão 
parcialmente absorvidos por um volume de aterro da ordem de 302.455 m3, conduzindo a um 
volume de terras sobrantes de 25.494 m3.  

De acordo com o EIA, estas terras sobrantes serão utilizadas no interior dos terrenos adquiridos 
pela REN, S.A., no âmbito do projecto de integração paisagística. 
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 No decurso da empreitada, existirão duas localizações de estaleiro – uma para a fase inicial da 
obra, que ficará implantada junto ao alçado Sul da Subestação, e outra no interior da plataforma, 
para a execução dos restantes trabalhos de construção civil e empreitada eléctrica. O estaleiro será 
fechado com vedação e acessível apenas por portão. 

A programação temporal estabelecida no EIA prevê que a fase de construção se inicie logo após o 
licenciamento do projecto, que ocorrerá após a emissão da DIA. 

5.3.2 Actividades de Exploração e Manutenção 

Prevê-se que o início do funcionamento da Subestação seja em Setembro de 2011. 

As actividades de exploração da subestação limitam-se a inspecções e vistorias programadas aos 
diversos aparelhos existentes no parque de alta tensão e de registo de algumas medições. Durante 
esta fase, proceder-se-á à recolha periódica dos resíduos e dos efluentes acumulados. 

Não está prevista a data para a eventual desactivação desta infra-estrutura. 

 

5.4 Projectos Associados e Complementares 

Considera-se que o caminho de acesso é um projecto associado ao da Subestação. Na Figura 1 é 
representado o caminho de acesso. 

 

Figura 1 – Área de implantação do projecto e dos projectos associados e complementares 

O traçado deste caminho teve em consideração alguns critérios: menor extensão possível, 
evitando interferências com as condicionantes legais; minimização dos movimentos de terras; 
inclinações inferiores a 8%. 

O caminho de acesso à subestação, que permite ligar a mesma ao CM1069-1, apresenta uma 
extensão de 1.425 m. Apresentará, em termos de perfil transversal tipo, uma faixa de rodagem com 
5,0 m de largura e bermas laterais de 1,0 m.  

Linha Recarei-Lavos (LRRLV) 

Caminho de Acesso à Subestação 

Desvio da Linha Recarei-Lavos (LRRLV) 
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Para assegurar a drenagem transversal da estrada, foi necessário implantar uma passagem 
hidráulica, cujo dimensionamento foi considerado para um período de retorno de 100 anos. 

Para além do caminho de acesso à subestação, foram ainda considerados caminhos paralelos 
para restabelecimento da rede de caminhos existentes que serão interferidos pela construção da 
subestação. 

O EIA considera que o projecto do desvio da linha eléctrica Recarei-Lavos (representada na 
Figura 1) constitui um projecto complementar ao da subestação. 

O desvio da linha de muito alta tensão Recarei-Lavos para a subestação, por não atingir os limites 
dos projectos deste tipo referidos no Anexo II do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada 
pelo DL 197/2005, de 8 de Novembro, vai ser objecto de um Estudo de Incidências Ambientais, 
cabendo à entidade licenciadora, DGEG, a decisão sobre a necessidade ou não de solicitar a sua 
Avaliação de Impacte Ambiental.  

De acordo com o EIA, prevê-se a entrada/saída de dez linhas de 400 kV – três para Poente e sete 
para Nascente da Subestação. Dependendo da sua extensão e características da zona afectada, os 
projectos destas linhas poderão ser sujeitos a avaliação de impacte ambiental, o que será definido 
pela entidade licenciadora. 

 

6. Análise da Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial  
  

Constata-se a compatibilização da pretensão com o PDM em vigor de Santa Maria da Feira (RCM 
n.º 56/93, de 19 de Agosto, alterada pela Declaração n.º 405/2000, de 22 de Dezembro, pela RCM n.º 
148/2008, de 13 de Outubro, e pela RCM n.º 164/2008, de 27 de Outubro).  

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM e com a Carta da REN de Santa Maria da 
Feira, verifica-se que a pretensão não se localiza em área da Reserva Agrícola Nacional (RAN) nem na 
Reserva Ecológica Nacional (REN), não sendo abrangida, igualmente, por qualquer outra ocupação de 
condicionantes, servidões administrativas ou restrições de utilidade pública em vigor. 

Tendo por base a planta de Ordenamento do PDM de Santa Maria da Feira constata-se que a 
Subestação, o caminho a criar e o estaleiro junto a esse mesmo caminho se implantam em «Áreas de 
salvaguarda estrita», mais propriamente em «Áreas agrícolas e florestadas a preservar», 
encontrando-se esta classe de espaço abrangida pelos art.º 25.º, 26.º e 29.º do Regulamento do 
PDM. Pelo n.º 6 do art.º 29.º do Regulamento do PDM, nesta classe de espaço poderá admitir-se a 
instalação de empreendimentos de inegável interesse económico, com um Índice de Utilização 
máximo de 0,20, por deliberação da Câmara Municipal, tendo, para tal, o proponente apresentado 
cópia da correspondência remetida à Câmara Municipal, aguardando-se, contudo, a respectiva 
resposta relativamente à deliberação mencionada. Mais se informa que o Índice de Utilização 
previsto para a Subestação é de 0,11, valor inferior ao estipulado no Regulamento do PDM. 
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7. Caracterização Sumária do Ambiente Afectado e Análise dos Impactes 
Ambientais do Projecto 
 

Tendo em consideração a tipologia, localização e características do projecto em questão, a CA 
considera relevante salientar os aspectos que se seguem, no que respeita à caracterização do 
ambiente afectado e aos impactes expectáveis nos diversos factores analisados. 

Tendo em consideração o horizonte de projecto para esta tipologia de infra-estrutura, não 
foram analisados os impactes inerentes à fase de desactivação da subestação. 

7.1 Geologia e Geomorfologia 

7.1.1 Geologia  

As grandes unidades estruturais presentes são as Zonas de Ossa Morena (ZOM), a Oeste, e 
Centro Ibérica (ZCI), a Leste, sendo ainda de considerar as rochas granitóides. As duas zonas 
contactam entre si através do Cisalhamento Porto-Tomar, que corresponde a um importante 
acidente com movimentação também no Plio-Quaternário (Cabral, 1995).  

A região caracteriza-se por um substrato geológico complexo em que ocorrem, seguindo a 
orientação geral NW-SE e enumeradas por ordem estratigráfica:  

i. Unidades do Precâmbrico indiferenciado (ZOM) ocorrendo sensivelmente ao longo do IC2 a 
SE de Espinho (constituídas por micaxistos, gnaisses e migmatitos) e unidades do 
Precâmbrico Superior (ZCI), incluídas no Complexo Xisto-Grauváquico (CXG), actualmente 
designado Supergrupo Dúrico-Beirão;  

ii. Unidades do Ordovícico, incluindo quartzitos com ocorrências ao longo de uma faixa situada 
perto de Guisande e Romariz;  

iii. Rochas graníticas – granito de grão médio e duas micas, sintectónico; 
iv. Filão Metalífero das Beiras, ocorrendo ao longo da zona de Cisalhamento Porto-Tomar. 

As principais ocorrências graníticas, de que se salienta a faixa Romariz-Lobão, são constituídas 
por granito de duas micas, em geral de grão médio a grosseiro, referido por Medeiros (1964). 
Segundo o EIA, ocorrem alguns afloramentos no local da subestação; observam-se também, 
localmente, fácies granitóides em intercalações ou sob a forma de filonetes nas fácies xistentas. 

O CXG está também representado na área do projecto, como Grupo das Beiras indiferenciado, 
com filitos e metagrauvaques, migmatitos e gnaisses de injecção, intercalados em rochas granitóides; 
evidencia deformação e metamorfismo, provavelmente relacionados com as ocorrências graníticas 
próximas e com o Cisalhamento Porto-Tomar. A estratificação, quando visível, varia sensivelmente 
entre N-S e NW-SE, por vezes inclinando fortemente ou com estruturas locais de dobramento.  

As condições locais de exposição são diminutas, sendo as fácies xistentas observadas sobretudo 
ao longo dos caminhos. De referir também a ocorrência superficial de solo areno-argiloso com restos 
vegetais (referido como terra vegetal ou argila silto-arenosa na prospecção geotécnica).  

As fácies presentes no local da subestação são representadas nos perfis geológicos-geotécnicos 
efectuados com base em 8 sondagens (profundidades entre 9,5 e 19,5 m), onde são denominadas 
como Gnaisse-micaxisto e como Granito/Saibro granítico; são caracterizados 3 horizontes 
geotécnicos e a espessura de solos chega a atingir 6 m. 

Não foram confirmadas fracturas importantes no local do projecto, inclusive em termos de 
movimentação quaternária. No entanto, face à inexistência de cartografia geológica detalhada, e 
ainda atendendo à extrema alteração superficial e à dificuldade de observação local, poderão ser 
detectadas descontinuidades nos taludes de escavação. 
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No que se refere ao Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a 
região em causa insere-se na zona C (sendo o país dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem 
decrescente de sismicidade), daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar, para efeitos de 
dimensionamento de estruturas.  

7.1.2 Geomorfologia  

A Subestação da Feira implantar-se-á numa plataforma a construir à cota 353,75 m, situada 
cerca de 500 m a NNE do vértice geodésico Monte Alto (399 m), numa área com declives entre 8 e 20 
% e com cota variável entre 330 e 360 m, localizada sensivelmente 8 km a NNE de Santa Maria da 
Feira. 

Esta plataforma ocupará uma área de cerca de 8,0 ha e localiza-se quase no topo da encosta 
virada a NE, em zona de relevo suave mas irregular, que inclui desníveis acentuados e onde se 
detecta o início de escorrências incipientes, confluindo para uma linha de água bem marcada abaixo 
da cota 330 m. A área de implantação, com quase total inexistência de afloramentos, foi bastante 
intervencionada para trabalhos florestais, nomeadamente com modelação da encosta pela 
intervenção de máquinas e com recente abate de árvores. 

Em termos geomorfológicos insere-se na região que estabelece a transição entre a orla 
Atlântica, a Oeste, e os relevos mais vigorosos situados a Este e a SE, como é o caso da região de 
Arouca, com as Serras da Arada e de Montemuro, correspondendo ao extremo ocidental da Meseta. 
A drenagem desenvolve-se para Norte, em direcção ao rio Douro, através da rede hidrográfica do rio 
Inha.  

Esta região está incluída na Superfície Inferior das Montanhas Ocidentais a Norte do Vouga 
(Ferreira, 1978), com altitude em torno de 300 a 350 m, sendo de salientar a multiplicidade de 
alvéolos, como é o caso dos de Romariz (2 km a Sul da subestação), Fermedo (6 km a Leste) e Uíma, 
em que o primeiro, de forma quadrangular, apresenta o fundo a 250-300 m de altitude, com 
vertentes relativamente abruptas mas sem evidência de controle tectónico ou contraste litológico. A 
depressão alongada correspondente ao rio Uíma (situada a NW de Romariz) será provavelmente de 
origem tectónica, associada a controlo litológico. 

7.1.3 Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes sobre a geologia e geomorfologia decorrem da construção e da implantação do 
projecto, não se prevendo que as operações associadas à fase de exploração originem impactes. 

A movimentação de terras necessárias à execução da plataforma e do acesso implicará impactes 
negativos ao nível da geologia e geomorfologia, conduzindo a uma alteração significativa da 
morfologia actual. Destaca-se também, fase à topografia do terreno, a estabilidade de taludes de 
escavação e de aterro. 

 Movimentação de terras 

Como referido anteriormente, o local de implantação seleccionado para a Subestação e o 
respectivo caminho de acesso conduzem à necessidade de movimentação de um volume muito 
elevado de terras (escavação de 327.949 m3 e aterro de 302.455 m3). 

É referida a optimização do balanço de terras através da conjugação da obra de implantação da 
plataforma da subestação com o caminho de acesso à mesma, de forma a optimizar esse balanço. 
Como referido anteriormente, decorrente do balanço de terras de escavação e aterro, resultará a 
necessidade de enviar para depósito 25.494 m3. 

O impacte inerente à movimentação de terras é significativo, face às quantidades envolvidas e 
às alterações topográficas que implica. O EIA refere que as terras sobrantes serão utilizadas na 
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micro-modelação do terreno envolvente, no âmbito do projecto de integração paisagística, o que se 
considera ser uma importante medida de minimização dos impactes na geomorfologia da região, 
evitando a afectação de novas áreas para o depósito das terras. 

Tendo em conta as condições de ripabilidade previstas, as escavações serão efectuadas 
recorrendo a equipamentos de potência baixa a média e, eventualmente, com explosivos em 
situações pontuais. Caso seja devidamente considerada a legislação em vigor referente à utilização 
de substâncias explosivas, como previsto no EIA, não se prevê a ocorrência de impactes negativos 
significativos. 

 Estabilidade de taludes 

Face às características do projecto, que prevê «aterros superiores a 20 m de altura e taludes 
entre 10 e 20 m», os principais impactes prendem-se com esta intervenção de vulto na 
geomorfologia local e, decorrente desta, com situações expectáveis de instabilidade.  

Estas últimas serão evitáveis, cumprindo as medidas de projecto habituais e efectuando o 
dimensionamento geotécnico adequado dos taludes. A inclinação a adoptar para as escavações e 
aterros é indicada como sendo de 2:1 (H:V), com inserção de banquetas de 3 m de largura para os 
taludes e aterros com altura superior, respectivamente, a 8 m e a 5 m; é referido no EIA que este 
modelo poderá ser alterado em fase de obra. 

Face à dimensão já relativamente elevada dos taludes previstos, e tendo em conta a dificuldade 
de observação, aquando da visita ao local, das características do maciço, a fase de escavação 
mecanizada permitirá obter um melhor conhecimento das características geotécnicas locais, bem 
como da estratificação e xistosidade. A observação de taludes antigos escavados em rochas 
semelhantes e visíveis em diversos locais da região (estradas, habitações) pode indiciar a adequação 
do perfil acima indicado de 2:1 à obra em causa. Este perfil afigura-se prudente mas deverá ser 
reavaliado face à estrutura e descontinuidades que serão visíveis durante o desmonte. 

A implantação do caminho implica questões geotécnicas que, à partida, serão pouco relevantes. 

As medidas de minimização propostas no EIA consideram-se adequadas às situações presentes, 
desde que efectiva e correctamente implementadas, sendo de salientar a importância das que se 
relacionam com a garantia da estabilidade de taludes, como é o caso da drenagem e da efectiva 
implementação e manutenção adequada do revestimento vegetal previsto. As medidas consideradas 
adequadas serão apresentadas no capítulo 11 do presente parecer. 

 

7.2 Recursos Hídricos 

7.2.1 Hidrografia e Hidrologia 

O projecto em análise insere-se na Região Hidrográfica do Douro, na sub-bacia do rio Inha. No 
desenvolvimento da Subestação e do caminho de acesso são atravessados alguns sub-afluentes do 
rio Inha. 

De acordo com o EIA, um dos critérios utilizados para a definição da localização do projecto foi a 
minimização da afectação da rede hidrográfica, procurando-se não afectar o afluente do rio Inha, 
classificado como REN. Contudo, dada a densa rede hidrográfica local, será afectada uma outra linha 
de água (não classificada como REN). 
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7.2.1.1 Identificação e Avaliação de Impactes 

Durante a fase de construção, as acções potencialmente geradoras de impactes nos recursos 
hídricos superficiais decorrerão da instalação de estaleiros e parques de materiais, dos trabalhos de 
terraplanagem, incluindo desmatação, escavações e aterros e a criação/rectificação dos acessos. 

A construção da Subestação constitui um obstáculo à drenagem, uma vez que pressupõe a 
instalação de uma superfície que reduz a permeabilidade do solo, por ser compactada, sendo a sua 
drenagem efectuada para pontos específicos do terreno, repercutindo-se no desvio localizado do 
escoamento. A análise do projecto revela que a Subestação se localiza numa área florestal em que as 
linhas de água a montante apresentam pouca expressão. 

De modo a drenar as águas pluviais provenientes da plataforma da Subestação, existirá uma 
rede de drenagem de águas pluviais. As águas exteriores que ocorrem naturalmente serão 
devidamente encaminhadas para as linhas de água naturais do terreno. 

Para a fase de exploração, uma vez que a área de impermeabilização é reduzida, não se 
prevêem impactes decorrentes da drenagem das águas pluviais provenientes dessa área. 

Relativamente ao local proposto para a implantação do Subestação da Feira, dada a dificuldade 
de encontrar outra alternativa, embora haja afectação de algumas cabeceiras de linhas de água, na 
área de implantação da Subestação, tratando-se de um local de origem com leitos pouco expressivos 
e todos localizados na mesma propriedade, não se vê inconveniente no facto da origem das linhas de 
água ser transferida para jusante. 

7.2.2 Hidrogeologia e Qualidade da Água 

O local em análise situa-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado, que está 
caracterizada quantitativa e qualitativamente no EIA. A caracterização da qualidade da água da 
região recorreu à estação de monitorização do Instituto da Água, denominada 154/3; a análise dos 
dadosà foià efe tuadaà te doà e à o taà oà á exoà 1à Qualidadeà daà guasà desti adaà aoà o su oà
hu a o àeàoàá exoàXVIà Qualidadeàdaà guaàdesti adaà àrega àdoàDe reto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto, bem como o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. Em termos de usos da água, a 
caracterização apresentada teve por base a informação do Instituto Nacional de Estatística (2005). 

Na área de implantação do projecto foi identificada uma mina de água com galeria, situada 
próximo do caminho de acesso à Subestação (ver Anexo II). A referida galeria será atravessada em 
aterro pelo caminho de acesso, no entanto, é referido que irão ser tomadas as devidas precauções 
no seu atravessamento, no sentido de manter a sua integridade e funcionalidade. 

7.2.2.1 Identificação e Avaliação de Impactes 

No que se refere à hidrogeologia, durante a fase de construção, os eventuais impactes decorrem 
de aspectos geotécnicos, face às escavações previstas na área da subestação, pelo que poderão 
ocorrer alterações no nível freático, relacionadas com o esquema de drenagem que será 
implementado (drenagem em taludes e alimentação concentrada nas saídas de escorrência da 
plataforma e na derivação da linha de água afectada). Não é prevista a afectação directa da mina de 
água, que corresponde ao único ponto de água reconhecido e que se situa a jusante do caminho de 
acesso à subestação. 

Não se prevê que as restantes acções não irão provocar impactes significativos nos recursos 
hídricos subterrâneos, do ponto de vista quantitativo. Com efeito, trata-se de uma obra em que, na 
área impermeabilizada associada à construção da plataforma, serão tomadas medidas de 
minimização de modo a reduzir o impacte permanente, que será pouco significativo e em que não 
estão previstas interferências com os níveis freáticos. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Subestação de Feira 400/60 kV  

 

Processo AIA n.º 2105  13/26 

Destaca-se a criação e rectificação dos acessos, que, pela proximidade, poderá afectar a 
quantidade e qualidade da água de captação da mina. Assim, considera-se que deverão ser 
implementação de medidas de minimização, prevenção e compensação, caso esta venha a ser 
afectada. 

No Aditamento ao EIA (datado de Julho de 2009) é referido, em resposta ao ponto 9, 
relativamente ao atravessamento em aterro da galeria de mina existente na área do projecto, que, 
como medida de protecção antes do início dos trabalhos, na proximidade desta zona e à superfície, 
dever-se-ia proceder a um levantamento, planimétrico e altimétrico, do desenvolvimento da mina de 
água, de modo a verificar-se a necessidade de construção de uma estrutura em betão, sobre a 
galeria, com a capacidade de suporte para o tráfego pesado previsto na fase de obra. 

Deverá, ainda, ser formulado um plano de monitorização para acompanhamento da eventual 
afectação da mina, referido com maior pormenor no capítulo 11. 

 

7.3 Ecologia 

A caracterização realizada para este factor ambiental integra a análise do enquadramento 
ecológico potencial e a inventariação florística e faunística para caracterização da flora e vegetação e 
da fauna presentes na zona de intervenção do projecto.  

O EIA assinala que o projecto incide em área florestal de produção mono específica de eucalipto, 
com representação pontual de pinheiro bravo em regeneração espontânea e com escasso estrato 
arbustivo. Identificou a existência de alguns exemplares arbustivos e arbóreos jovens de carvalho 
roble (Quercus robur) e de sobreiro (Quercus suber), para os quais efectuou a caracterização e 
enquadramento legal, tendo em vista a preservação dos exemplares que não tenham de ser objecto 
de abate (aproximadamente 40 exemplares, segundo a cartografia do plano geral de integração 
paisagística). Verificou ainda a ocorrência de urzais e urzais-tojais que, no entanto, não constituem 
formações que possam ser consideradas áreas de habitat 4030 delimitadas e cartografáveis. 

Considera-se que a caracterização da situação de referência foi satisfatoriamente desenvolvida e 
apresentada e que a metodologia utilizada se revelou adequada, permitindo identificar e caracterizar 
os aspectos mais relevantes da ecologia da área afectada pelo projecto, bem como da sua área 
envolvente. 

7.3.1 Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes negativos mais significativos far-se-ão sentir na fase de construção da subestação. 
No EIA foram identificados os seguintes impactes: 

• Destruição e fragmentação da vegetação e de habitats – a área relativamente reduzida de 
intervenção e o valor reduzido ou intermédio das comunidades de invertebrados implicam 
um impacte pouco significativo; 

• Aumento do risco de incêndio – o cumprimento das normais de segurança e boas práticas 
durante a fase de construção conduzem a uma redução do potencial risco de incêndio, 
tornando este impacte pouco significativo; 

• Efeito de barreira – a existência de um biótopo homogéneo em redor do local de 
implantação do projecto implica que não ocorra uma quebra significativa de continuidade 
entre habitats, pelo que este impacte será pouco significativo; 

• Perturbação de espécies – a área do projecto é frequentemente sujeita a perturbação, 
decorrente da exploração, pelo que este impacte não assume significado; 

• Mortalidade – o número reduzido de espécies na área directamente afectada, sendo estas 
comuns e de reduzido interesse para a conservação, conduz a uma reduzida significância 
deste impacte. 
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Durante a fase de exploração, salienta-se a perturbação das espécies, decorrente do aumento 
do ruído local, e a mortalidade devido à electrocussão aquando da colisão de vertebrados voadores 
(aves e quirópteros) com os cabos e apoios. Tratando-se de uma zona artificializada e não se 
tratando de um habitat favorável, estes impactes serão pouco significativo. A mortalidade associada 
à subestação é pouco significativa, podendo assumir maior expressão em associação com as linhas 
que se irão ligar a esta infra-estrutura. 

A análise apresentada no EIA reconhece a irreversibilidade e o carácter permanente das 
alterações introduzidas pelo projecto na fase de construção, classificando como pouco significativos 
os impactes em face do reduzido valor ecológico dos ecossistemas afectados.  

O documento apresenta propostas de medidas de minimização para a implementação do 
projecto que se prendem, fundamentalmente, com a preservação dos exemplares de quercíneas e 
dos muros de pedra presentes e com a utilização de espécies autóctones, incluindo Q. robur e Q. 
suber, na recuperação paisagística da área intervencionada. As medidas de minimização dos 
impactes negativos e de potenciação dos impactes positivos afiguram-se adequadas e devidamente 
organizadas e programadas. Estas medidas serão especificadas no capítulo 11. 

Importa apenas salientar que se considera que se deveria ter também referido a importância da 
implementação do PRP (Plano de Recuperação Paisagística), bem como as medidas c.4, d.1 e d.2 
(pág. 241 do Relatório Síntese), nas pág. 189 e 229 do Relatório Síntese, referentes ao capítulo das 
edidasà deà i i izaçãoà eà aoà Quadroà 8.3.à “í teseà deà i pa tes.à “iste asà e ológi os ,à te doà e à

conta os seus efeitos positivos, directos e indirectos, ao nível da ecologia da área em causa. 

As conclusões e recomendações do EIA afiguram-se correctas, sendo de reforçar a importância 
das mesmas, no sentido de implementar integralmente o conjunto de medidas de minimização 
propostas, de acordo com a forma articulada e integrada que o EIA apresenta. 

 

7.4 Património 

No que concerne a este factor, a metodologia empregue corresponde, na generalidade, ao 
preconizado pelo IGESPAR para projectos desta natureza. Assim, para além da consulta das bases de 
dados e da análise fisiocrática, foi efectuada a prospecção sistemática da área de incidência do 
projecto, correspondente à área da subestação e ao caminho de acesso. 

No entanto, para este último não foram apresentadas as dimensões do corredor prospectado, 
nem o mesmo é regular e centrado no eixo da via, de acordo com a Carta de Visibilidade do Solo. 
Note-se que a visibilidade no momento da prospecção foi parcial e nula. 

Refira-se ainda que, no EIA, não foram localizados os corredores referentes às ligações das 
linhas eléctricas, pelo que não se encontram caracterizados. O mesmo se passa com as áreas de 
empréstimo, depósito temporário e de estaleiro que venham a ser localizadas fora das áreas 
caracterizadas, facto preocupante dada a dimensão das movimentações de terras previstas. 

Durante os trabalhos de pesquisa documental foi identificado um elemento patrimonial na área 
envolvente do projecto (600 m a Sudoeste), designada como Duas Igrejas (A, ver Anexo II) e 
caracterizado como um núcleo rural, a que foi atribuído um valor patrimonial médio. 

Já nos trabalhos de campo foi identificado um outro elemento patrimonial, designado como 
Cimo da Aldeia (n.º 1, ver Anexo II), também caracterizado como um núcleo rural incluindo 
espigueiros, encontrando-se localizado, segundo o EIA, na orla do caminho de acesso à subestação, 
na sua área de incidência indirecta. Este conjunto, de cronologia contemporânea, apresenta um valor 
patrimonial médio.  

Ambos os valores integram o património construído não se tendo identificado na área 
prospectada quaisquer vestígios arqueológicos. 
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7.4.1 Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização 

O EIA identifica impactes negativos na fase de construção sobre o elemento patrimonial Cimo da 
Aldeia (n.º 1), considerando-os indirectos, prováveis, permanentes e minimizáveis.  

Relativamente às medidas de minimização preconizadas no EIA, as medidas genéricas envolvem, 
para a fase de construção, a «reprospecção sistemática após a desmatação» e o «acompanhamento 
das obras por um arqueólogo». Como medida específica para o elemento patrimonial n.º 1, 
preconiza «a sua vedação durante o período da obra». 

No que concerne ao factor Património, não se pode considerar que a caracterização 
apresentada pelo EIA seja completamente conclusiva pois foi prejudicada durante os trabalhos de 
campo pelas condições de visibilidade do solo. Assim, a avaliação de impactes não se pode 
considerar conclusiva sem se proceder a nova prospecção, após desmatação, a ser executada antes 
do início dos trabalhos que envolvam a de mobilização do solo. 

Consideram-se que, na generalidade, as medidas de minimização preconizadas são adequadas, 
no entanto, poderiam ter sido mais desenvolvidas. Salienta-se que o Plano de Acompanhamento 
Ambiental é omisso em relação às medidas de salvaguarda do património, pelo que o mesmo deverá 
ser alvo de revisão. No capítulo 11 são apresentadas as medidas consideradas relevantes para evitar 
e minimizar os impactes negativos previstos. 

 

7.5 Ambiente Sonoro 

Foram seleccionados 4 pontos de medição (M1, M2, M3 e M4) para caracterizar os receptores 
sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído emitido pela da subestação (SE) de Feira – P1, P2, 
P3 (habitações de 1-2 pisos) e P4 (escola primária desactivada). Todos os pontos de medição revelam 
um ambiente sonoro pouco perturbado por fontes sonoras antropogénicas. O ponto receptor mais 
próximo da SE (P2) é uma habitação isolada que dista cerca de 360 m a Nordeste da SE.  

7.5.1 Identificação e Avaliação de Impactes 

O EIA refere que não se prevê a realização de trabalhos de construção fora dos limites horários 
previstos no art.º 14.º do RGR. Assim sendo, a obra decorrerá entre as 8h e as 20h de dias úteis.  

Principalmente durante a construção do acesso à SE, as habitações de Cimo de Aldeia, 
localizadas a cerca de 100 m do início do acesso, e o receptor P2, serão alvo de impactes de 
magnitude elevada, face ao ambiente sonoro pouco perturbado actualmente, embora não 
significativo por ser temporário e reversível, avaliação com a qual se concorda. 

Para a fase de exploração, o EIA segue uma metodologia de simulação do ruído emitido pelos 
equipamentos da SE relevantes em termos de emissão sonora (4 transformadores de 400/60kV, de 
170 MVA, e ventiladores em funcionamento nos períodos diurno e entardecer), considerando ainda a 
contribuição de dez linhas a 400 kV – três para Poente e sete para Nascente da SE – até uma 
distância de 300 m (já que o traçado definitivo ainda se encontra em estudo). Considera-se adequada 
a metodologia adoptada.  

De acordo com o EIA, a SE em pleno funcionamento (todos os transformadores em 
funcionamento e as 10 linhas) contribui, no receptor mais exposto (ponto de avaliação P2, ponto de 
medição M2), com 32 dB(A) nos períodos diurno e entardecer e 31 dB(A) no período nocturno, níveis 
que, por si só, não estão, normalmente, associados a incomodidade. De realçar que neste receptor 
serão previsivelmente audíveis componentes tonais provenientes da SE. 
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Conclui-se que em todos os pontos são cumpridos os critérios de exposição máxima e o de 
incomodidade, pelo que não são previstos impactes sonoros e, consequentemente, não são 
propostas medidas de condicionamento acústico na SE. Concorda-se com esta avaliação. 

Uma vez que o traçado das linhas de 400 kV associadas à SE ainda não está definido, não foi 
possível avaliar o impacte cumulativo deste conjunto de infra-estruturas.  

7.5.2 Medidas de Minimização e Programa de Monitorização  

Relativamente às medidas de minimização constantes do Plano de Acompanhamento Ambiental 
(PAA), exclusivamente referentes à fase de construção, há a referir as seguintes alterações: 

• Uma vez que a obra se irá desenvolver num ambiente sonoro muito pouco perturbado, que a 
magnitude do impacte é elevada para os receptores situados a uma distância de cerca de 400 
m (P1 e P2) e que o próprio EIA não prevê a necessidade de realização de trabalhos de 
construção fora dos limites horários previstos no art.º 14.º do RGR, recomenda-se um 
horário de construção mais restrito ao período constante no art.º 14.º 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;  

• Caso se recorra ao uso de explosivos, este deverá ocorrer exclusivamente naquele período e 
a horas previamente anunciadas à população num raio de 1 km (Cimo da Aldeia, Arilhe, Duas 
Igrejas, Estorze). 

Estas medidas e as restantes enunciadas no PAA devem constar dos cadernos de encargo e ser 
transmitidas expressamente ao adjudicatário da obra. 

Face à reduzida ordem de grandeza dos níveis sonoros por contribuição da SE, considera-se que 
a monitorização proposta no Estudo de Condicionamento Acústico (constante do Anexo Técnico C1) 
só deva ser efectuada para os receptores onde haja alguma reclamação. Nas medições acústicas 
deverá avaliar-se a existência de componentes tonais, características de subestações. 

 

7.6 Qualidade do Ar 

A caracterização da qualidade do ar baseou-se num estudo elaborado no âmbito do protocolo 
de colaboração entre a APA e o Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente Faculdade de 
Ciências Tecnologia Universidade Nova de Lisboa (DCEA-FCT/UNL), disponibilizado no site da 
responsabilidade da APA – www.qualar.org –, tendo-se verificado que, para a região em estudo, as 
estações de monitorização mais próximas se localizavam em Espinho e Estarreja.  

Tendo em conta a localização do projecto, os dados poderiam não reflectir com muito realismo 
a qualidade do ar do local do projecto. Em alternativa, foram analisados os dados apresentados no 
relatório «Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar, no âmbito da Directiva 1999/30/CE – NO2, SO2, 
PM10 e Pb» (2002), podendo assim afirmar-se que a qualidade do ar na área em estudo é 
globalmente boa. 

7.6.1 Identificação e Avaliação de Impactes 

Na fase de construção os impactes decorrem do aumento da emissão de matéria particulada 
(poeiras) durante a realização das obras, com origem na movimentação de máquinas e veículos 
pesados, na instalação e funcionamento do estaleiro, nas escavações e terraplenagens para a 
construção do aterro para implantação da plataforma e na construção de novos acessos.  

Considera-se que, de forma geral, os impactes na qualidade do ar na fase de construção serão 
negativos, directos, pouco significativos, atendendo ao seu carácter temporário e localizado, assim 

http://www.qualar.org/
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como devido à existência de poucas habitações e outras utilizações sensíveis na área envolvente. 
Considera-se que estes impactes poderão ser minimizados com a implementação de medidas de 
minimização adequadas, apresentadas no capítulo 11. 

Na fase de exploração da Subestação poderá ocorrer o risco de fuga de Hexafluoreto de Enxofre 
(SF6), que equipa os disjuntores a instalar nesta subestação. Esta situação só se verificará em caso de 
destruição de um pólo de um disjuntor, acidente esse considerado de ocorrência excepcional. Nesta 
fase poderá ainda registar-se a ocorrência de episódios de aumento da produção de ozono devido ao 
efeitoà oroa àorigi adoàpela alteração das condições electromagnéticas naturais.  

Assim, na fase de exploração embora negativos e directos, os impactes consideram-se pouco 
significativos, localizados e, no caso da libertação de SF6, de ocorrência muito pouco provável. 

Para reduzir o risco de emissões de SF6 prevê-se a realização de manutenção aos equipamentos 
utilizados. No caso de necessidade de esvaziamento dos compartimentos que contêm SF6, este será 
feito sempre de forma controlada para um depósito de trasfega apropriado, com vista ao seu 
posterior tratamento. Quando for necessário a sua substituição, este será enviado para empresas 
licenciadas que possibilitem a sua completa reciclagem. 

 

7.7 Usos do Solo e Ordenamento do Território 

A área do projecto apresenta características essencialmente rurais, dominada por manchas de 
floresta intercaladas por áreas de matos. Estas manchas florestais correspondem a floresta de 
produção de eucaliptos onde ocorrem pontualmente alguns exemplares de pinheiro bravo. 

Tal como referido anteriormente, as áreas de implantação da Subestação e do caminho a criar 
encontram-se classificadas, de acordo com a planta de Ordenamento do PDM, como «Áreas de 
salvaguarda estrita», mais propriamente em «Áreas agrícolas e florestadas a preservar». 

A área proposta para a Subestação localiza-se a cerca de 500-700m de três povoações, 
funcionando a área florestada como um meio de relativo isolamento visual e funcional. Segundo o 
EIA, verifica-se a existência de uma exploração apícola a Sudeste, destinada à produção de mel de 
eucalipto.  

7.7.1 Identificação e Avaliação de Impactes 

A implantação da Subestação e do acesso implicará o corte de exemplares de eucalipto, o que 
resulta num impacte directo e permanente. Atendendo a ocupação actual do solo, e à minimização 
das afectações através da indemnização aos proprietários, este impacte, apesar de negativo, é 
considerando pouco significativo. 

No âmbito do actual procedimento de AIA, a Autoridade Florestal Nacional (AFN) emitiu parecer 
favorável condicionado à salvaguarda de alguns aspectos (apresentado no Anexo III).  

Relativamente ao observado no n.º 2 do referido parecer, informa-se que se procedeu à 
sobreposição do polígono correspondente à área percorrida por incêndio em 2005 e do raster da 
folha 144 da Carta Militar de Portugal na escala 1/25.000, tendo-se confirmado que parte da área da 
pretensão ardeu em 2005, devendo ser cumprida a condicionante conforme a legislação em vigor 
mencionada no parecer da AFN. 

Ainda de acordo com parecer da AFN, toda a área da pretensão apresenta um alto risco de 
incêndio pelo que deverá ser salvaguardada a garantia de distância à estrema da propriedade de 
uma faixa de protecção nunca inferior a 50 metros (n.º 3 do art. 16.º do DL n.º 124/2006, de 28 de 
Junho, com a redacção conferida pelo DL n.º 17/2009, de 14 de Janeiro). Esta faixa de protecção 
deverá ser criada e mantida sob responsabilidade do proponente, cumprindo os critérios definidos 
no Anexo do referido DL n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a redacção conferida pelo DL n.º 
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17/2009, de 14 de Janeiro. Deverá ser, igualmente, providenciada uma faixa de gestão do 
combustível de largura nunca inferior a 10 m para cada um dos lados da linha de transporte de 
energia eléctrica em muito alta tensão e em alta tensão que vier a ser construída, conforme definido 
na alínea c) do n.º 1 do art. 15.º do DL n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a redacção conferida pelo 
DL n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. 

 

 

Figura 2 – Áreas florestais percorridas por incêndio em algumas freguesias do concelho de Santa Maria da 
Feira. (Fonte: http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/informacoes/cartografia) 

 

7.8 Socioeconomia  

O concelho de Santa Maria da Feira apresenta características ainda marcadamente rurais, 
dominando as extensas áreas florestais, sobretudo de eucaliptal e de pinhal de produção. O 
povoamento tem características de dispersão, com grande número de pequenas povoações próximas 
entre si, que vão alastrando em franja ao longo das vias de comunicação. Trata-se de um concelho 
em franco crescimento populacional, relativamente jovem e com capacidade de atrair população. 

As freguesias onde se insere o projecto e na sua envolvente – Louredo, Romariz e Guisande – 
são ainda um território de menor concentração urbana, em que a ocupação humana é mais dispersa 
e rarefeita, com uma densidade populacional bastante baixa, quando comparada com a do concelho. 
Com um grande predomínio das áreas florestais e agrícolas, a zona da subestação e acesso viário 
projectado para a mesma, insere-se em solos pobres, ocupados por eucaliptal de produção, com 
algumas áreas de matos nas imediações. Não são áreas agrícolas, equipamentos ou infra-estruturas 
públicas, assim como áreas sociais com maior frequência de populações. 

 A subestação encontra-se relativamente afastada de povoações, ficando a cerca de 600-700 m 
de Cimo de Aldeia, Arilhe e de Duas Igrejas. 

Estas características dominantes apresentam-se bastante estáveis, não se prevendo o aumento 
das áreas edificadas no sentido de maior aproximação à subestação. 

7.8.1 Identificação e Avaliação de Impactes 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/informacoes/cartografia
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Ao nível da socioeconomia, são identificados os seguintes impactes ambientais: 

Fase de construção 

• Eliminação de uma área florestal, com alguma importância a nível económico na região; 
• Afectação temporária das circulações locais devido ao aumento do trânsito de pesados; 
• Afectação da qualidade de vida das populações, devido à emissão de ruído e poeiras, resultante 

do atravessamento das povoações de Louredo, Cimo da Aldeia e Guisande por veículos pesados 
afectos à obra; 

• Outros impactes, ao nível da beneficiação de caminhos, comércio local, etc., de expressão 
reduzida. 

Fase de exploração 

• Ocupação permanente da área florestal; 
• Corte adicional de espécies de crescimento e respectivo condicionamento da sua exploração nas 

faixas de protecção das futuras linhas eléctricas. 

Considera-se que as medidas de minimização apresentadas no EIA se adequam aos impactes 
potenciais identificados e à sua significância, devendo ainda ser considerado, para as fases de 
construção e exploração, o registo, na forma de um relatório, das eventuais reclamações e pedidos 
de informação, bem como o seguimento que lhes foi dado, pelo promotor.  

Salienta-se, ainda, a importância do cumprimento das medidas adequadas para a minimização 
de impactes no ambiente sonoro e na qualidade do ar, para a fase de construção. 

 

8. Análise dos Impactes Cumulativos do Projecto 

O EIA refere os potenciais impactes cumulativos do projecto em análise, de forma sectorial, não 
sendo, contudo, apresentada uma análise comparativa e sistematizada.  

Inevitavelmente, associadas a uma subestação existem as linhas aéreas que a esta se ligam. Na 
área em análise, salienta-se a linha já existente de 400 kV Recarei-Lavos, que será alvo de um desvio 
até à subestação. Além deste desvio, existirão outras linhas de saída/entrada na Subestação, 
nomeadamente a futura ligação à subestação da EDP Distribuição de Rio Meão. O EIA destacou 
também a futura construção da A32, integrada na Concessão das Auto-estradas do Douro Litoral, 
prevista para cerca de um quilómetro a ocidente deste local (ver Anexo II). 

A localização de uma subestação deverá ter sempre em consideração a compatibilização com o 
corredor das linhas associadas, questão que se verificou ter sido minimamente considerada no 
estudo de grandes condicionantes. Salienta-se que, de acordo o este estudo, um dos critérios de 
selecção da localização da Subestação foi a proximidade à linha Recarei-Lavos, o que permite a 
minimização dos impactes associados a esta infra-estrutura. 

Contudo, não se pode deixar de salientar a necessidade de avaliação conjunta deste tipo de 
projectos, de forma a garantir uma avaliação mais integrada, que não se resuma a uma análise 
resumida de impactes cumulativos. Seria vantajoso, para o presente caso, que o desvio da linha de 
400 kV tivesse também sido alvo de análise no presente EIA, desconhecendo-se a localização dos 
futuros apoios. 

Quanto à análise apresentada para os impactes cumulativos, realça-se que esta deveria ter sido 
condensada e sistematizada, nomeadamente através de uma tabela, permitindo a análise 
comparativa dos impactes associados ao projecto e os impactes cumulativos globais. 

Não se encontra explícito no EIA o faseamento construtivo da Subestação, do desvio da linha e 
das outras linhas eléctricas associadas, pelo que se desconhece se estas ocorrerão em simultâneo. 
Assim, não são referidos os impactes cumulativos decorrentes da fase de construção. 
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Relativamente à fase de funcionamento/exploração dos projectos, prevê-se a existência de 
alguns impactes cumulativos. 

No que respeita à fauna e habitats, a existência da Subestação e, sobretudo, das linhas 
eléctricas, provocará um aumento do risco de colisão e de mortalidade da avifauna. Assim, este 
impacte, indirectamente associado à subestação, deverá ser alvo de medidas de minimização 
específicas aquando da concepção dos projectos das linhas eléctricas. O EIA refere ainda as 
implicações decorrentes da A32, nomeadamente o efeito barreira, mortalidade, fragmentação de 
espécies e habitats, não tendo sido apresentada qualquer análise adicional.  

Apesar de se considerar que a instalação da subestação não provocará impactes significativos no 
ambiente sonoro, as linhas eléctricas de muito alta tensão que aqui se ligarão no futuro contribuirão 
para o aumento dos níveis de ruído na região. Adicionalmente, a construção da A32 também 
contribuirá para o aumento global de ruído. Contudo, o EIA não apresentou uma previsão do nível de 
afectação previsto, desconhecendo-se o impacte cumulativo junto das povoações envolventes. 

Tal como referido no EIA, é previsível que o efeito conjugado da ocupação do solo pela 
Subestação e pelas linhas eléctricas venha a ter algum significado na componente socioeconómica 
local, uma vez que serão afectadas áreas de exploração florestal, nomeadamente de eucalipto, com a 
manutenção das faixas de protecção às linhas. A um nível mais global, atendendo aos efectivos usos 
do solo existentes e previsíveis nessas áreas, estes impactes cumulativos terão pouco significado.  

Adicionalmente à existência da Subestação, a existência das linhas eléctricas conduzirá à 
degradação da qualidade visual da paisagem local, sendo o impacte proporcional ao número de 
linhas a ligar. A existência desta infra-estrutura pontual, à qual estão associadas infra-estruturas 
lineares, conjuntamente com a existência de uma grande via de tráfego, contribuirá para a alteração 
da paisagem, sendo estes impactes percepcionados de diferentes formas, de acordo com a sua 
exposição visual conjunta e com a localização dos receptores sensíveis, questão que não foi analisada 
no EIA. De qualquer forma, no que respeita à influência da Subestação para a degradação global da 
paisagem, considera-se que a implementação do projecto de integração paisagística contribuirá para 
a redução parcial deste impacte. 

Tendo em consideração que o projecto da A32 no local será alvo de procedimento de AIA, assim 
como os projectos das novas linhas eléctricas a instalar serão acompanhados de Estudos Ambientais 
(EIA ou EIncA), onde serão analisados os respectivos impactes sobre o ambiente e se proporão 
medidas de minimização, os potenciais impactes cumulativos identificados poderão ser 
posteriormente alvo de minimização, pelo que se considera que os impactes cumulativos das linhas 
eléctricas e da Subestação, assim como de outros projectos, não inviabilizam a concretização do 
actual projecto em análise. Reitera-se, contudo, o referido anteriormente quanto à vantagem da 
integração do projecto do desvio da linha no EIA em análise. 
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9. Resumo dos Resultados da Consulta Pública 

A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, desde o dia 4 de Setembro a 9 de Outubro de 
2009. Durante esta fase foram recebidos dois pareceres com a seguinte proveniência: 

• Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; 
• Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR. 

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira é favorável ao projecto em avaliação, tendo em 
conta que: 

- a localização da Subestação está afastada das áreas residenciais ou de receptores sensíveis, 
lassifi adasà oàPla oàDire toràMu i ipalà o oà Áreasàdeà“alvaguardaàEstritaà– utilização de 
solosàdasà reasàagrí olasàeàflorestadasàaàpreservar ; 

- os impactes negativos identificados são passíveis de medidas de mitigação desde que 
implementadas as adequadas condições de controlo definidas nos programas de gestão 
ambiental e de monitorização; 

- e, na fase de exploração, não serão significativamente alteradas as características e a 
possibilidade de continuar a exploração florestal na área envolvente. 

A DGADR informa que na área de intervenção do projecto não se desenvolvem estudos, 
projectos ou acções da área da competência daquela Direcção Geral. 

 

10. Síntese Conclusiva 

O projecto da Subestação de Feira, localizado entre as freguesias de Louredo, Romariz e 
Guisande, no concelho de Santa Maria da Feira, tem como principal objectivo a distribuição e 
fornecimento de energia à região envolvente, de forma a responder às necessidades geradas pela 
expansão urbana, permitindo um melhor apoio à rede de 60 kV na zona. 

Tendo em consideração a tipologia de projecto em questão, assim como os projectos associados 
– as linhas eléctricas –, a fase preliminar de estudo da localização mais adequada para a subestação 
possibilita que sejam minimizados alguns dos principais constrangimentos inerentes à sua instalação. 

De acordo com o Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, o local escolhido para a 
localização da Subestação resultou de uma análise de várias alternativas, tendo em conta as 
principais condicionantes técnicas e ambientais. A proximidade à linha eléctrica de muito alta tensão 
Recarei-Lavos constituiu uma das condicionantes à localização da Subestação, uma vez é necessário o 
desvio desta linha até à Subestação, assim como a proximidade à subestação da EDP, à qual se ligará. 

Outro factor que influenciou a localização desta infra-estrutura foi a proximidade a zonas 
urbanas/urbanizáveis, o que conduziu à selecção do local analisado no presente procedimento de 
AIA. A análise efectuada revelou que a área em estudo se insere num território com poucos espaços 
disponíveis para a instalação de uma subestação. 

A área de implantação da subestação localiza-se numa área de floresta de produção (eucalipto e 
pinheiro bravo), distante de receptores sensíveis, contudo, é uma zona acidentada e possui declives 
acentuados. Não interfere com áreas de REN, RAN ou outras áreas condicionadas. 

No que respeita aos impactes do projecto apresentado, verifica-se que estes ocorrerão, 
sobretudo, durante a construção da Subestação e respectivo acesso, de forma transversal a todos os 
factores ambientais analisados, decorrentes das actividades usuais nesta fase. 
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Durante a fase de construção, as acções de terraplenagens, a construção da plataforma e 
respectivos acessos e a movimentação de maquinaria e veículos poderão provocar impactes nos 
solos, pela sua contaminação acidental, na qualidade das águas e na qualidade do ar, devido à 
emissão de poeiras. Contudo, considera-se que estes impactes poderão ser devidamente evitados 
e/ou minimizados com a implementação das medidas adequadas. 

Salienta-se que, inerente à localização seleccionada para a Subestação, e à compatibilização com 
outros factores relevantes, a construção da plataforma implicará a realização de aterros e escavações 
de dimensões significativas (em alguns locais superior a 8 m) e movimentação de grandes 
quantidades de terras, com um excedente de cerca de 25.500 m3. 

Dada a dificuldade de encontrar alternativas mais favoráveis para a localização desta infra-
estrutura, verifica-se a afectação de algumas cabeceiras de linhas de água, na área de implantação da 
Subestação. Contudo, uma vez que se trata de um local de origem das linhas de água, com leitos 
pouco expressivos e todos localizados na mesma propriedade, não se considera inconveniente o 
desvio da origem das linhas de água para jusante, desde que devidamente implantado o sistema de 
drenagem proposto. 

Também ao nível da área a impermeabilizar, uma vez que não é significativa, não se prevêem 
impactes decorrentes da drenagem das águas pluviais provenientes dessa área. 

Tendo em conta a distância aos receptores sensíveis mais próximos (cerca de 500 m), não se 
prevêem impactes significativos no ambiente sonoro. Quanto à construção do acesso, poderão 
ocorrer alguns impactes na povoação de Cimo de Aldeia, a cerca de 100 m do início do caminho, 
nomeadamente relacionados com a circulação de veículos e o transporte de terras, que, tendo em 
conta os valores de terras movimentadas, implicará a circulação de elevado número de veículos. 
Contudo, este impacte negativo assume-se de carácter temporário e de abrangência local. 

Associado à fase de construção mas também ao longo de toda a fase de exploração, destaca-se 
o impacte negativo associado ao efeito visual e paisagístico desta infra-estrutura. Contudo, com base 
na avaliação da visibilidade da subestação, conclui-se que, apesar da proximidade de algumas 
povoações, este impacte é pouco significativo, tendo em consideração o coberto vegetal e a 
morfologia do terreno envolvente, que constituem obstáculos visuais.  

Na fase de funcionamento da subestação existem situações de potencial risco ambiental, 
nomeadamente a ocorrência de perdas/fugas de óleos dos transformadores ou de fuga de 
hexafluoreto de enxofre. Contudo, a ocorrência destas situações é muito pouco provável e as suas 
consequências encontram-se acauteladas através das medidas de gestão previstas. 

Relativamente ao desvio da linha Recarei-Lavos a 400 kV, considera-se que teria sido pertinente 
e vantajoso englobar este projecto como parte integrante do projecto da Subestação de Feira, alvo 
de procedimento de AIA. Dessa forma, seria possível garantir uma avaliação mais integrada e eficaz, 
que não se resumisse a uma análise sumária de impactes cumulativos. 

Na perspectiva de que se trata de um projecto complementar ao da Subestação de Feira, são 
incluídas medidas que deverão ser consideradas na execução do projecto de desvio da linha. 

Face ao exposto, a CA considera que o projecto da Subestação de Feira é viável do ponto de 
vista ambiental, emitindo parecer favorável, condicionado ao cumprimento da legislação específica 
aplicável, às condicionantes, medidas de minimização e programas de monitorização referidos. 
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11. Condicionantes, Medidas de Minimização e Programas de Monitorização 

11.1 Condicionantes 

1) Apresentação, em sede de licenciamento, da deliberação da Câmara Municipal de Santa Maria da 
Feira mencionada no n.º 6 do art.º 29.º do Regulamento do PDM de Santa Maria da Feira (RCM 
n.º 56/93, de 19 de Agosto, alterada pela Declaração n.º 405/2000, de 22 de Dezembro, pela 
RCM n.º 148/2008, de 13 de Outubro, e pela RCM n.º 164/2008, de 27 de Outubro); 

2) Apresentação, em sede de licenciamento, de parecer favorável do Ministério da Defesa Nacional; 

3) Apresentação de um levantamento planimétrico e altimétrico do desenvolvimento da mina de 
água existente na proximidade do caminho de acesso, que fundamente a eventual necessidade 
de construção de uma estrutura em betão, sobre a galeria, com a capacidade de suporte para o 
tráfego pesado previsto na fase de obra. Neste caso, deverá ainda ser entregue uma planta onde 
seja denotado este pormenor. Este levantamento deverá ser remetido à Autoridade de AIA, para 
aprovação, previamente ao licenciamento. 

 

11.2 Medidas de Minimização  

O EIA apresenta um conjunto de medidas de minimização com o qual se concorda, na 
generalidade, tendo sido acrescentadas algumas medidas adicionais.  

Salienta-se que Plano de Acompanhamento Ambiental apresentado deverá ser devidamente 
completado com as medidas apresentadas de seguida. 

 

11.2.1 Fase prévia à Construção 

1. O início dos trabalhos deverá ser comunicado à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e às 
Juntas de Freguesia de Louredo e Romariz, assim como às autoridades municipais de protecção 
civil, através de comunicação escrita, para melhor salvaguarda das condições de segurança na 
circulação rodoviária nos acessos ao local do projecto e para as correspondentes disposições de 
defesa contra a ocorrência de incêndios florestais; 

2. Deverá ser criado um mecanismo de atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de 
informação sobre o projecto, a funcionar durante toda a fase de obra e que deverá incluir uma 
componente de atendimento automático (por exemplo, por linha telefónica); 

3. Antes de se iniciar a construção devem ser promovidas acções de sensibilização ambiental 
referindo-se o interesse das quercíneas – Carvalho-roble (Quercus robur) e sobreiro (Q. suber) – 
para que não haja destruição destes exemplares sem que estejam especificamente na área de 
implantação da via; 

4. Deve ficar prevista a sinalização e vedação de todas as ocorrências patrimoniais a menos de 50 
m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto à obra; caso 
se verifique a existências de ocorrências patrimoniais a menos de 50 m, estas deverão ser 
vedadas com recurso a painéis; 

5. Na fase prévia à obra de construção deverá ser efectuado o levantamento fotográfico do 
elemento patrimonial n.º 1, Cimo da Aldeia, procedendo-se igualmente à sua vedação e 
sinalização. 
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11.2.2 Fase de Construção 

6. Implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, integrado no Estudo de 
Impacte Ambiental, devidamente complementado com as medidas apresentadas; 

7. Implementação do definido no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (PPGRCD), integrado no Estudo de Impacte Ambiental. O PPG deve estar disponível 
no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do 
conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra; 

8. Concretização das medidas n.os: 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
37, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, consagradas no documento «Medidas de 
Minimização Gerais da Fase de Construção», da Agência Portuguesa do Ambiente (disponíveis 
em www.apambiente.pt), devidamente adaptadas ao projecto da Subestação de Feira; 

9. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou 
em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, 
para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser 
ocupados os seguintes locais: Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da 
Reserva Ecológica Nacional (REN) e o mais afastado possível das linhas de água existentes, 
tendo em consideração a Carta de Condicionantes apresentada no EIA; 

10. Localização de infra-estruturas necessárias à execução da obra de modo a não implicar a 
destruição de áreas com elevada sensibilidade paisagística, reduzindo e concentrando os locais 
de obra; 

11. Todas as acções executadas durante as fases de instalação de estaleiros, de desmatação, ou 
que impliquem revolvimento de solos, como decapagem, terraplanagem, abertura de acessos, 
escavação de caboucos, deverão ser objecto de acompanhamento arqueológico; 

12. 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; 

13. Após a desmatação e previamente ao início dos trabalhos que envolvam o revolvimento do 
solo, dever-se-á efectuar a prospecção sistemática integral das seguintes componentes: 

a) Corredor do caminho de acesso à Subestação, numa faixa mínima de 100 metros 
centrados no eixo da via; 

b) Área de implantação da subestação; 

c) Áreas, mesmo que temporárias, de estaleiros, acessos, zonas de empréstimo e de 
depósito; 

d) Corredores das linhas eléctricas de ligação, numa faixa mínima de 100 metros centrados 
nos eixos das linhas; 

14. Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências 
identificadas nos trabalhos de prospecção deverão ser efectuadas sondagens arqueológicas de 
diagnóstico; 

15. Os achados móveis efectuados no decurso das medidas 13 e 14 e do acompanhamento 
arqueológico deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural; 

16. Após a conclusão da prospecção sistemática integral das componentes nomeadas em 13, 
dever-se-á efectuar a demonstração da sua execução através de apresentação de relatório ou 
relatórios preliminares parcelares, a entregar à tutela; 

17. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor 

http://www.apambiente.pt/
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patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se 
degrade o seu estado de conservação actual, ou serem salvaguardadas pelo registo; 

18. O acompanhamento arqueológico da área de implantação da subestação compreenderá todas 
as fases de limpeza e de nivelamento para preparação do aterro, bem como de escavação até 
aos níveis geológicos estéreis; 

19. A circulação da maquinaria afecta à obra, assim como de todos os trabalhadores, deverá ter a 
preocupação de não afectação das linhas de água, nomeadamente os diversos afluentes do rio 
Inha. Deverá evitar-se a circulação de maquinaria e de pessoal junto ao afluente do rio Inha 
classificado como REN; 

20. As terras excedentes devem ser dispostas no interior dos terrenos adquiridos pela REN, S.A. e 
sujeitas a micro-modelações de acordo com o Projecto de Integração Paisagística; 

21. Caso seja necessário seleccionar outros locais para a deposição de terras sobrantes, dar 
preferência a pedreiras antigas ou areeiros abandonados, de forma a aproveitar os materiais 
em causa na recuperação paisagística de locais de indústria extractiva; 

22. No que respeita à estabilidade dos taludes de escavação e aterro, proceder ao revestimento 
dos taludes com terra vegetal resultante da decapagem e proceder à sementeira dos taludes de 
escavação e aterro resultantes, com uma mistura de gramíneas adequada ao seu recobrimento, 
de modo a evitar fenómenos de erosão; 

23. Os desmontes efectuados com recurso a explosivos deverão ter em conta, em relação aos 
edifícios situados nas proximidades, os níveis de vibração definidos da Norma Portuguesa NP-
2074 (1983) - ávaliaçãoàdaài fluê iaàe à o struçõesàdeàvi raçõesàprovo adasàporàexplosões 
ou solicitaçõesàsi ilares ; 

24. A descarga do betão remanescente deve ser realizada em local pré-destinado, e devidamente 
sinalizado. A infiltração das águas de lavagem das calhas das betoneiras deve ser realizada num 
ponto único, bem sinalizado, para que, no final da execução das obras, seja possível sanear a 
área de infiltração utilizada; 

25. Na abertura de novos acessos deverá evitar-se a destruição de vegetação arbórea com 
interesse botânico e paisagístico, assim como a vegetação arbustiva representativa da 
regeneração de matos autóctones; 

26. A construção de novos acessos deve evitar a afectação de áreas de lameiros, pastagens, 
agrícolas ou linhas de água, assim como as respectivas cortinas de vegetação envolvente, dado 
estes corresponderem aos habitats locais mais naturalizados, que promovem as espécies 
florísticas e faunísticas presentes; 

27. Durante a fase de obra deve ser minimizada a destruição dos muros de pedra presentes, apesar 
de muitos já se encontrarem bastante degradados. Estes, no entanto, correspondem a 
importantes habitats para a fauna pelo que deverão ser preservados fora da área de 
interferência com o projecto; 

28. Durante o período seco devem ser regados os caminhos que passem por áreas ripícolas, de 
lameiros e agrícolas, e que estejam a ser frequentemente utilizados por máquinas pesadas, que 
provoquem o levantamento de poeiras e provoquem efeitos adversos na vegetação 
envolvente. Esta medida não se justifica nos caminhos no interior de eucaliptal; 

29. Deverá ser assegurada a circulação e o acesso às propriedades e caminhos envolventes à obra; 

11.2.3 Fase de Exploração 

30. Manter em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados como 
forma de protecção contra a erosão, como por exemplo, nas espaldas dos taludes de escavação 
ou de aterro; 
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31. Manutenção dos equipamentos utilizados (principalmente dos disjuntores que contêm 
hexafluoreto de enxofre), de forma a reduzir as emissões e possíveis casos de acidente com 
destruição de um pólo de um disjuntor; 

32. Em caso de esvaziamento dos compartimentos que contêm hexafluoreto de enxofre 
(disjuntores), este terá sempre de ser realizado de forma controlada para um depósito de 
trasfega apropriado, com vista ao seu posterior tratamento; 

33. Dar especial atenção à manutenção e limpeza das faixas de serviço de acesso à subestação, de 
modo a que não ocorra o crescimento de vegetação nas mesmas e a diminuir o risco de 
incêndio; 

34. Disponibilização de um canal de comunicação devidamente publicitado na área da Subestação 
e nas Juntas de Freguesia envolvidas, para reclamações ou pedidos de informação, por parte da 
população, para a fase de exploração. 

 

11.3 Programas de Monitorização 

11.3.1 Monitorização do Ambiente Sonoro 

Face à reduzida ordem de grandeza dos níveis sonoros por contribuição da Subestação, 
considera-se que a monitorização proposta no Estudo de Condicionamento Acústico (constante do 
Anexo Técnico C1) só deva ser efectuada para os receptores onde haja alguma reclamação. Nas 
medições acústicas deverá avaliar-se a existência de componentes tonais, características de 
subestações. 

11.3.2 Monitorização da Hidrogeologia 

Uma vez que a mina de água poderá vir a ser afectada durante a criação/rectificação dos 
acessos à subestação, deve ser apresentado, para aprovação, um plano de monitorização para 
acompanhamento da mesma. Este plano deverá: 

• Caracterizar a situação de referência antes do início da obra, no que respeita a aspectos 
quantitativos e qualitativos. Para tal, é necessário determinar in situ o pH, a condutividade 
eléctrica, o caudal, etc., e realizar análises químicas que incluam pelo menos os iões 
dominantes, além dos parâmetros físico-químicos susceptíveis de identificar eventuais 
suspeitas de contaminação, nomeadamente SST.  

• Planear a frequência das amostragens durante a fase de construção e exploração. De notar, 
que a amostragem deverá ser coordenada no tempo e no espaço com dados de precipitação 
atmosférica e de caudais escoados, de modo a ter a máxima representatividade possível. 

• Definir o tipo de medidas a adoptar, na sequência dos resultados do programa de 
monitorização. 

11.3.3 Registo de Reclamações e Pedidos de Informação 

Deve ser elaborado, nas fases de construção e exploração, um relatório contendo eventuais 
reclamações e pedidos de informação, bem como o seguimento que lhes foi dado, pelo promotor. 
Este relatório deverá ser enviado à Autoridade de AIA, com periodicidade anual.  

Caso se verifique a inexistência de reclamações, dispensa-se o envio do mesmo. 
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Anexo I 

Enquadramento Nacional, Regional e Local do Projecto 
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Figura 3 – Enquadramento Nacional e Regional do Projecto (fonte: EIA) 

 

 

Figura 4 – Enquadramento Local do Projecto (fonte: EIA)  
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Anexo II 

Síntese de Condicionantes na Área de Estudo 
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Figura 5 – Síntese de Condicionantes na Área de Estudo (fonte: EIA)  
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Anexo III 

Pareceres de Entidades Externas 

Autoridade Florestal Nacional 

Instituto Geográfico Português 

 








