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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento diz respeito à  resposta dos interessados, a REN, Rede Eléctrica Nacional S.A., em sede de 

Audiência  Prévia ao abrigo do disposto no Artigo 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, atendendo 

à proposta de Declaração de Impacte Ambiental desfavorável, na sequência do procedimento de Avaliação de  Impacte 

Ambiental do projecto da Linha Aérea Dupla Carregado – Rio Maior 4 a 400 / 220 kV (220 kV) (Processo AIA n.º2319), 

conforme processo nº 04.3/057 - Reg. 1954 do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território e ofício nº 1356 

da Secretaria de Estado do Ambiente, datado de 15 de Junho de 2011, o qual se apresenta em anexo a este documento 

(Anexo 1). 

Constitui assim objecto deste documento a apresentação de justificações,  de elementos e dados considerados relevantes 

visando contestar as alegações que sustentam a proposta de DIA desfavorável ao projecto acima indicado. 

Da análise do referido documento, e mais precisamente das “Razões de facto e de direito que justificam a decisão”, 

conclui-se que os motivos em que se sustenta a proposta de DIA desfavorável se baseiam, fundamentalmente, nos 

principais impactes negativos que advém da implementação do projecto, nomeadamente: 

 Afectação directa do solo e usos do solo na fase de implantação dos apoios, incluindo o estabelecimento dos 

acessos necessários para a sua construção; 

 afectação indirecta do uso do solo associado à necessidade de implementar uma faixa de protecção da linha; 

 perturbação associada às actividades construtivas e, posteriormente, à presença permanente da infra-estrutura com  

inerentes impactes para a população em termos de desvalorização da propriedade, percepção de risco e degradação 

paisagística; 
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 impacte na paisagem devido à intrusão visual provocada pelos apoios e seccionamento do horizonte visual devido à 

presença dos cabos, reforçada nas extensões onde se regista a presença da balizagem;  

 a presença permanente de elementos exógenos à paisagem far-se-á sentir com maior relevância junto das 

povoações mais próximas e nas vias atravessadas; 

 a área de implantação do projecto é rica em termos de património arquitectónico, arqueológico e etnográfico; 

 impactes relevantes na avifauna, sobretudo junto da Área de Paisagem Protegida e Sítio de Interesse Comunitário 

da Serra Montejunto, em especial para as aves de rapina com estatuto de protecção elevado, mais precisamente 

entre os apoios P90 e P105; 

 posição desfavorável manifestada pela Câmara Municipal de Alenquer, e respectivas Juntas de Freguesia, 

identificando para tal: 

 impacte negativo do projecto numa área de relevante interesse vinícola  

 afectação paisagística de uma área agrícola relevante e que apresenta um notável padrão visual, por vezes 

associados a quintas 

 a  Câmara Municipal de Alenquer aponta ainda a inexistência de alternativas de traçado; 

 por último é referida a existência de uma incompatibilidade do projecto com a classe de espaço em que este se 

insere no concelho de Rio Maior, conforme definida no respectivo PDM. 

Nos capítulos seguintes analisam-se de forma detalhada as razões invocadas na DIA e apresentam-se um conjunto de 

razões, esclarecimentos complementares e informações adicionais que julgamos podem conduzir a tomada de uma 

decisão diferente da que agora é proposta. 

2 ANÁLISE DAS “RAZÕES DE FACTO E DE DIREITO QUE JUSTIFICAM A DECISÃO”DE DIA 

DESFAVORÁVEL 

2.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Os elementos identificados e que justificam a decisão foram numerados sequencialmente com o objectivo de permitir uma 

mais fácil compreensão das alegações produzidas na notificação. 

Assim, para facilitar a compreensão, considerou-se a seguinte estrutura:  

 Razões de facto e de direito que justificam a decisão são transcritas em azul, em itálico e a negrito; 

  A resposta às razões apresentadas na notificação, são apresentadas em seguida. 

2.2 ALEGAÇÕES 

1. A concretização dos objectivos do projecto constitui o seu principal impacte positivo 

De entre as atribuições da REN, SA como concessionária compete-lhe o planeamento da RNT – Rede Nacional de 

Transporte de Electricidade com o objectivo de assegurar a existência da capacidade na rede para a recepção e entrega 

da electricidade com níveis adequados de segurança e de qualidade de serviço, no âmbito do mercado interno de 

electricidade. 
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O planeamento deverá ser coordenado com o das redes com as quais a RNT  interliga e deve obedecer aos termos 

estabelecidos no Regulamento de Operação das Redes e em legislação complementar . 

Como consta do sumário executivo do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT)  de 

2009-2014 (2019) e inserido no objectivo do reforço interno de rede consta a necessidade de aumento da capacidade de 

transporte à Grande Lisboa norte com a reconstrução, como dupla de 400 kV da linha Carregado – Rio Maior 1  (pág.14). 

Mais adiante no PDIRT e a propósito da caracterização das necessidades de evolução da rede da Área 4 – Faixa litoral 

entre o Grande Porto e a Grande Lisboa e da Área 6 – Grande Lisboa  e Península de Setúbal, é  referida a necessidade 

de “Reforço da ligação Rio Maior – Zona Norte da Grande Lisboa “ (pág.99) onde se diz “ De forma a reforçar a ligação a 

220 kV entre Rio Maior e a Grande Lisboa tanto a 220 kV como a 400 kV, a actual linha simples de 220 kV , Rio Maior – 

Carregado 1 será substituída por uma outra construída na tipologia dupla de 400 kV, num percurso que lhe permita alguma 

aproximação à zona de Torres Vedras . Um dos ternos desta linha , a funcionar a 220 kV, reconstituirá com maior 

capacidade a ligação  Rio Maior – Carregado e o de 400 kV entre Rio Maior e a zona de Torres Vedras constituirá um 

primeiro troço de uma futura ligação a 400 kV entre aquela Subestação e uma outra a criar na zona de Almargem do 

Bispo” . 

Por outro lado o crescimento dos montantes de nova geração inscrito nos planos nacionais para a energia que, até 

2020/2022 contemplam cerca de 5000 MW de grande hídrica, 3000 MW de eólica e duas novas centrais térmicas na zona 

da Figueira da Foz  das quais uma já está em funcionamento faz com que os fluxos na RNT no sentido norte – sul sofram 

um aumento significativo , em particular no litoral onde se encontra localizada a maior parte dos consumos nacionais, para 

onde flui um volume muito significativo daquela energia. 

No caso particular do eixo da RNT constituído pelo conjunto das subestações de Lavos,  Batalha e Rio Maior e a região da 

Grande Lisboa verificam-se já fluxos significativos e com tendência para aumentar, justificando o reforço de todo o eixo de 

forma a continuar a assegurar as adequadas condições de segurança de qualidade de serviço e de eficiência energética. 

A nova linha dupla permitirá no futuro, melhorar as condições da abastecimento à subestação de Carvoeira (Torres 

Vedras) actualmente alimentada por um corredor de linha o que não permite disponibilizar a estes consumos a garantia de 

fiabilidade mais adequada. 

De referir ainda que apesar de uma recente revisão em baixa nas taxas esperadas de crescimento dos consumos face ao 

cenário macroeconómico que o Pais atravessa é de esperar que apesar de um período de menor crescimento ocorra uma 

nova retoma. 

Os dados mais recentes, já incorporando os efeitos de retracção económica apontam para uma previsão de ponta de 

consumo na região da Grande Lisboa da ordem dos 2700 MW nos próximos 10-12 anos (em 2008 e para o mesmo 

horizonte  temporal a estimativa era de 3000MW).  As figuras seguintes correspondem a extractos do PDIRT e pretendem 

representar a RNT em 2014 (embora de forma não georeferenciada). 
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Figura 1 - Áreas 4 e 6 representando de forma simbólica a RNT em 2014 
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Os objectivos definidos para o presente projecto, que efectivamente se constituem como impactes positivos, podem 

sintetizar-se em: 

 garantia das condições de segurança, e 

 reforço da estrutura da Rede Nacional de Transporte na região da Grande Lisboa. 

No entanto, importa referir que o traçado proposto para esta duplicação tem como objectivo assegurar impactes 

cumulativos, também de incidência positiva, relacionados com a necessidade de aproximar esta infra-estrutura à zona de 

Torres Vedras, por forma a assegurar, a prazo (previsivelmente em 2016 conforme sustentado no PDIRT, o reforço de 

alimentação à actual subestação da Carvoeira (Torres Vedras) e também à área mais ocidental de Lisboa (zona de 

Almargem do Bispo). 

É considerando essa necessidade, e com o objectivo de minimizar impactes potencialmente associados a uma nova linha 

de extensão semelhante, e numa clara lógica de racionalidade e sustentabilidade desta rede e minimização dos impactes 

cumulativos associados, que se optou pelo traçado actualmente proposto, para a linha dupla Carregado-Rio Maior 4, a 

400/220 kV assumindo-se, benefícios múltiplos associados à sua exploração, nomeadamente: 

 aumento substancial da capacidade de trânsito norte-sul no eixo compreendido entre as subestações de Rio Maior e 

Carregado; 

 reforço significativo da capacidade e fiabilidade da Rede Nacional de Transporte no abastecimento da zona de 

Lisboa, sem acréscimo do número de traçados de linhas em serviço não só relativamente à ligação Rio Maior – 

Carregado, mas também à  futura ligação à subestação da Carvoeira  e à futura Subestação de Almargem do Bispo 

definidos no PDIRT; 

 melhoria da distribuição dos fluxos de energia, entre a produção e o consumo;  

 “corrigir” algumas situações associadas ao ordenamento do território existentes no actual traçado da linha Carregado 

– Rio Maior 1; 

 o presente projecto permite a desactivação da actual linha Carregado - Rio Maior 1 com claros benefícios 

designadamente: 

 evitar a sobrepassagem de áreas urbanas ou urbanizáveis identificadas nos PDM‟s, bem como de edifícios 

habitacionais, quintas, equipamentos escolares e de saúde e recintos desportivos; 

 desvio da actual Linha Rio Maior - Carvoeira a 220 kV , numa extensão de cerca de 7 km, deixando de atravessar 

a povoação de Venda do Freixo no troço entre os apoios P12 e P28 (Fotografia 1) onde passa a utilizar o 

corredor da linha em projecto; 
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Fotografia 1 - Actual atravessamento da povoação de Venda do Freixo 

 deixar de sobrepassar a zona urbana do Carregado, onde a linha sobrepassa áreas sociais (residencial e 

equipamentos), comerciais, rurais e industriais (Fotografia 2) e desenhos do EIA nº 1472-PE-23-0300-10 e nº 

1472-PE-23-0300-12; 

        

Fotografia 2 - LCG.RM 1 - Atravessamento de Áreas Rurais, Industriais (pedreiras) e Comerciais (Campera Outlet) 

 supressão do atravessamento de áreas de relevante interesse para a conservação da natureza, nomeadamente 

da Área de Paisagem Protegida e Sítio de Interesse Comunitário da Serra de Montejunto; efectivamente, a actual 

linha Carregado – Rio Maior 1 atravessa, numa extensão de cerca de 3,5 km (entre os apoios P69 a P76) aquelas 
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áreas, sendo que, com a nova linha, e desactivação desta, será anulada esta sobrepassagem e serão removidos 

os apoios que nelas se integram (conforme desenho do EIA nº 1472-PE-23-0300-005); 

 evitar a sobrepassagem de um outro conjunto significativo de aglomerados populacionais como sejam Venda do 

Freixo, Abrigada, Atouguia das Cabras, Bairro, Bugareus e Casais Novos  (conforme desenho do EIA  nº 1472-23-

0300-012); 

 deixar de sobrepassar e assim não condicionar algumas  áreas, com particular destaque para as áreas com Plano 

de Pormenor aprovado (ex.: PP da Quinta da Abrigada, aprovado e integrado no PDM de Alenquer em vigor) ou 

ainda de áreas em processo de planeamento como seria o caso dos Planos de Pormenor associados aos Planos 

de Acção Territorial - Área de expansão da Quinta da Abrigada e Quinta da Puceteira (Figura 2). 

 

Figura 2 - Localização das LC.RM 1 e LCG.RM 4 relativamente aos PP da Quinta da Abrigada (AL1-PAT28) e Área de Expansão 
da Quinta da Abrigada - Quinta da Puceteira (PAT25) 

Em síntese, admite-se claramente naquele parecer que “a concretização dos objectivos do projecto constitui o seu 

principal impacte positivo”, situação claramente identificada no projecto e estudos associados, sendo de ressalvar alguns 

aspectos positivos cumulativos e sinérgicos relacionados com o bem estar e qualidade de vida das populações servidas, a 
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melhoria da prestação de energia a actividades produtivas, de transporte e de equipamentos sociais de grande relevância 

que se concentram na região da Lisboa e, por último, o reforço da rede devido ao fomento muito relevante a que se assiste 

da necessidade de introduzir na rede sistemas de energias renováveis, permitindo, não só uma maior autonomia 

energética, como também a redução de gases com efeito de estufa, claras prerrogativas nacionais, comunitárias e mesmo 

mundiais. 

A implementação do projecto da linha Carregado – Rio Maior 4 e a correspondente desactivação da linha Carregado – Rio 

Maior 1 no actual traçado, permite conseguir evidentes impactes positivos, relativamente à socioeconomia, ordenamento 

do território, uso do solo e condicionantes ao uso e dar cumprimento às obrigações da REN como concessionária da RNT 

2. No que respeita aos impactes negativos, destaca-se a ocupação directa do solo na fase de implantação dos 

apoios e o estabelecimento de acessos para a sua construção. Face à importância da actividade agrícola na 

região, nomeadamente a vinha no concelho de Alenquer, este impacte afigura-se significativo. A ocupação 

do solo pelos apoios constitui um impacte permanente do projecto, com maior relevância em solos com 

uso agrícola. 

Como impactes negativos esta alegação refere: 

 a ocupação directa do solo na fase de implantação dos apoios e o estabelecimento de acessos para a sua 

construção, identificando como significativa a perturbação causada na actividade agrícola e, em particular, desta 

actividade no concelho de Alenquer. 

 “A ocupação do solo pelos apoios constitui um impacte permanente do projecto, com maior relevância em solos com 

uso agrícola”. 

Analisadas as questões colocadas, e assumindo-se que todas as actividades humanas impõem perturbação nas 

actividades em geral, importa referir que estão em causa, em ambos os casos, situações de diminuta relevância e que, 

acrescidamente, podem ser facilmente minimizadas recorrendo a procedimentos habitualmente adoptados pela REN S.A 

em situações semelhantes, conforme seguidamente se irá evidenciar. 

Assim, no tocante à ocupação directa do solo devido à materialização dos apoios, seja na fase de construção seja no 

decurso da exploração, é importante reter que: 

Quando se procede à análise do corredor de estudo considerado, o qual envolve uma faixa de largura média de 400 m, 

onde se considera a materialização desta linha, houve o cuidado, desde logo de reduzir ao mínimo as situações de 

ocupação urbana e de actividade económica relevante, a saber: 

 no corredor em estudo foram identificadas 17 classes de uso do solo (Quadro 1);  

 destas, pode observar-se que predominam os usos agrícolas (1 566 ha) que correspondem a 49,5% da área total 

presente no corredor; 

 com destaque para a área de vinha que representa 27,3% da área total do corredor e as áreas florestais com 30,2%; 

 importa ainda destacar que, no corredor que foi seleccionado, foi possível evitar áreas industriais, exploração de 

minerais não metálicos e equipamentos; já para as áreas urbanas, consolidada ou dispersa, de notar que foram 

praticamente excluídas do corredor em estudo. 
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Quadro 1 – Classes de uso do solo identificadas no corredor em estudo  

 

No entanto, quando se passa para  a análise do traçado da linha, em que se identifica como afectação potencial directa a 

área de implantação dos apoios (na medida em que pode ainda ter ajustamentos pontuais de forma a melhor gerir 

afectações locais) verificam-se as afectações apresentadas na Figura 3 1, as quais correspondem a um total de 6,48 ha a 

serem interferidos pelo obra (0,04 ha X 162 que corresponde a uma envolvente conservadora), sendo que, após esta, 

estes valores descem significativamente, identificando-se portanto uma afectação residual da ordem de 1,94 ha (0,012 ha 

X 162) em fase de exploração e que corresponde a uma envolvente conservadora. 

 

Figura 3 - Afectação directa das classes de espaços mais representativas 

 

 

 

                                                           

1 Atente-se que, para uma melhor compreensão se agregaram as diferentes classes de uso do solo, considerando-se apenas como 

representativas os usos a serem directamente afectados 
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Efectivamente, na fase de construção os 162 apoios da linha LCG.RM 4 serão responsáveis por afectar as seguintes 

áreas e usos do solo: 

 Uso Agrícola (sem vinha) – 1,3 ha 

 Vinha – 1,4 ha 

 Uso Florestal – 2,7 ha; 

 Outros Usos – 1,1 ha 

No que respeita à vinha verifica-se que com a construção da Linha Carregado – Rio Maior 4 a afectação potencial directa 

desta classe de uso do solo se estima em 1,4 ha de área afectada, situação que, como foi já referido no EIA, assume um 

impacte negativo e significativo dada a importância da vinha a nível económico para esta região e mais concretamente 

para os concelhos de Alenquer e Arruda dos Vinhos. De qualquer forma, a afectação durante a fase de construção foi 

estimada de forma conservadora, assumindo-se a tipologia de apoio mais desfavorável e pressupondo a montagem de 

apoios com o auxílio de grua. Em situações especiais (de carácter ambiental ou técnico), a analisar caso a caso, poderão 

ser utilizados métodos construtivos alternativos, como sejam a montagem por mastro de carga ou, em condições ainda 

mais particulares (devido aos custos e sobretudo às limitações de voo) é possível utilizar helicóptero. Estes métodos 

alternativos permitem que a área a afectar na fase de construção coincida com a área a afectar em fase de exploração. 

Para a fase de exploração, e após reconhecimento de campo realizado em 7 de Julho de 2011 complementado, com a 

análise do Desenho nº 1472-PE-23-0300-006 do EIA para os casos em que não foi possível observar no local as áreas em 

causa, foram aferidas as áreas reais de afectação em função dos elementos gerais de montagem que respeitam ao tipo de 

estrutura a instalar e respectiva altura. 

Os resultados deste reconhecimento de campo apresentam-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Áreas reais afectadas na Fase de Exploração  

ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

CARREGADO SECG PAL 2 (206) 15,00 18,50 128.553,420 227.552,510 - - - - - - - - 

ALENQUER 

P1 1) MTAG-19 19,12 23,22 128.511,650 227.508,140 27 0,0027 - - - - - - 

P2 1) DLT03 30,57 53,17 128.371,950 227.473,980 94 0,0094 - - - - - - 

P3 1) DLS07 38,30 61,89 128.088,840 227.572,550 57 0,0057 - - - - - - 

P4 1) DLR06 40,57 63,17 127.745,770 227.692,000 111 0,0111 - - - - - - 

P5 1) QA03 30,60 35,60 127.571,780 227.805,040 49 0,0049 - - - - - - 

P6 1) OMTAG-25 25,08 26,18 127.490,690 227.972,450 38 0,0038 - - - - - - 

P7 1) DLT07 43,57 66,17 127.288,050 228.074,230 160 0,016 - - - - - - 

P8 1) DLT07 43,57 66,17 126.788,250 228.016,520 160 0,016 - - - - - - 

P9 1) DLA05 37,57 60,17 126.591,630 227.818,330 99 0,0099 - - - - - - 

P13 1) DLA05 37,57 60,17 125.853,081 226.705,060 99 0,0099 - - - - - - 

P16 1) DLR10 52,57 75,17 124.721,260 226.463,620 165 0,0165 - - - - - - 

P23 1) DLS08 41,3 64,89 122.445,010 227.972,730 62 0,0062 - - - - - - 

P24 2) DLA03 30,57 53,17 122.061,558 228.173,984 - - - - - - 74 0,0074 

P25 2) a) DLS05 33,30 56,89 121.833,026 228.198,797 - - 48 0,0048 - - - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

ALENQUER 

P26 2) DLA02 27,57 50,17 121.528,270 228.231,890 64 0,0064 - - - - - - 

P32 2) DLS04 29,30 52,89 119.491,531 228.509,103 41 0,0041 - - - - - - 

P33 2) DLA03 30,57 53,17 119.118,082 228.694,649 74 0,0074 - - - - - - 

P34 2) DLR02 27,57 50,17 118.962,876 228.983,792 65 0,0065 - - - - - - 

P35 2) DLS02 23,3 46,89 118.789,671 229.365,127 - - - - 32 0,0032 - - 

P36 2) DLS08 41,3 64,89 118.666,574 229.636,141 - - - - 62 0,0062 - - 

P37 2) DLR06 40,57 63,17 118.430,511 230.155,866 - - - - - - 111 0,0111 

P38 1) DLS08 41,3 64,89 118.143,121 230.557,378 - - - - 62 0,0062 - - 

P39 1) DLA02 24,57 50,17 118.023,518 230.724,477 - - - - 64 0,0064 - - 

P40 1) DLS01 20,3 43,89 117.694,307 230.899,338 - - - - 28 0,0028 - - 

P41 1) DLA02 27,57 50,17 117.498,174 231.003,515 - - - - - - 64 0,0064 

P42 1) DLS02 23,3 46,89 117.316,493 231.025,666 - - - - - - 32 0,0032 

P43 1) DLA02 27,57 50,17 117.006,753 231.063,431 - - - - - - 64 0,0064 

P44 1) c) DLS06 36,30 59,89 116.655,069 231.276,802 - - - - - - - - 

P45 1) c) DLS07 38,30 61,89 116.232,723 231.533,045 - - - - - - - - 

P46 1) c) DLR03 30,57 53,17 115.745,147 231.828,863 - - - - - - - - 

P47 1) b) DLA10 52,57 75,17 115.450,281 232.098,016 - - 56 0,0056 - - - - 

P48 1) b) DLA01 24,57 47,17 115.301,288 232.456,642 - - 55 0,0055 - - - - 

P49 1) DLT10 52,57 75,17 115.351,037 232.759,413 - - - - 217 0,0217 - - 

P50 1) b) DLA03 30,57 53,17 115.643,309 233.088,874 - - 74 0,0074 - - - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

ALENQUER 

P51 1) b) DLS06 36,30 59,89 115.703,486 233.621,358 - - 53 0,0053 - - - - 

P52 1) c) DLS02 23,3 46,89 115.737,513 233.922,442 - - - - - - - - 

P53 1) c) DLR05 37,57 60,17 115.771,252 234.220,991 - - - - - - - - 

P54 2)  a) DLS06 36,30 59,89 115.833,457 234.421,531 - - 53 0,0053 - - - - 

P55 2) DLA10 52,57 75,17 115.949,290 234.794,958 164 0,0164 - - - - - - 

P56 2) a) DLS06 36,30 59,89 115.947,658 235.252,845 - - 53 0,0053 - - - - 

P57 1) DLT09 49,57 72,17 115.946,054 235.702,780 - - - - - - 197 0,0197 

P58 1) DLA04 33,57 56,17 116.108,296 235.947,938 84 0,0084 - - - - - - 

P59 1) DLA04 33,57 56,17 116.345,688 236.061,726 - - - - - - 84 0,0084 

P60 2) a) DLA04 33,57 56,17 116.461,759 236.209,030 - - 84 0,0084 - - - - 

P61 2) a) DLS06 36,30 59,89 116.469,079 236.409,192 - - 53 0,0053 - - - - 

P62 1) c) DLA05 37,57 60,17 116.477,328 236.634,785 - - - - - - - - 

P63 2) DLA06 40,57 63,17 116.701,481 237.117,722 123 0,0123 - - - - - - 

P64 1) DLR03 30,57 53,17 116.923,598 237.272,355 74 0,0074 - - - - - - 

P65 1) DLS07 38,30 61,89 117.123,648 237.433,929 - - - - - - 57 0,0057 

P66 1) b) DLS08 41,3 64,89 117.356,658 237.622,124 - - 62 0,0062 - - - - 

P67 1) b) DLS05 33,30 56,89 117.745,011 237.935,786 - - 48 0,0048 - - - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

ALENQUER 

P68 1) c) DLS06 36,30 59,89 117.975,307 238.121,789 - - - - - - - - 

P69 1) DLA01 24,57 47,17 118.168,961 238.278,198 55 0,0055 - - - - - - 

P70 1) c) DLR01 24,57 47,17 118.455,617 238.296,681 - -   - - - - 

P71 2) a) DLS01 20,3 43,89 118.746,315 238.406,699 - - 28 0,0028 - - - - 

P72 2) a) DLA02 27,57 50,17 118.925,234 238.474,413 - - 64 0,0064 - - - - 

P73 2) DLS04 29,30 52,89 119.113,405 238.710,235 41 0,0041 - - - - - - 

P74 2) DLA04 33,57 56,17 119.253,484 238.885,786 - - - - - - 84 0,0084 

P75 2) DLS06 36,30 59,89 119.620,069 239.022,343 53 0,0053 - - - - - - 

P76 2) DLA01 24,57 47,17 119.923,510 239.135,378 - - - - - - 55 0,0055 

P77 2) a) DLS06 36,30 59,89 120.142,795 239.443,770 - - 53 0,0053 - - - - 

P78 2) DLS02 23,3 46,89 120.364,743 239.755,906 - - - - 32 0,0032 - - 

P79 1) a) DLR02 27,57 50,17 120.531,413 239.990,302 - - 65 0,0065 - - - - 

P80 1) a) DLS06 36,30 59,89 120.824,690 240.337,366 - - 53 0,0053 - - - - 

P81 1) a) DLS08 41,3 64,89 121.148,700 240.720,800 - - 62 0,0062 - - - - 

P82 1) b) DLS08 41,3 64,89 121.474,646 241.106,525 - - 62 0,0062 - - - - 

P83 2) DLS05 33,30 56,89 121.785,313 241.474,168 48 0,0048 - - - - - - 

P84 2) DLA10 52,57 75,17 121.997,942 241.725,793 - - - - 164 0,0164 - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

ALENQUER 

P85 2) DLA06 40,57 63,17 122.092,066 242.010,977 - - - - 111 0,0111 - - 

P86 2) DLT07 43,57 66,17 121.942,383 242.549,647 - - - - 123 0,0123 - - 

P87 2) DLS06 36,30 59,89 122.013,980 242.842,882 53 0,0053 - - - - - - 

P88 2) DLS04 29,30 52,89 122.110,281 243.237,296 - - - - 41 0,0041 - - 

P89 2) DLS06 36,30 59,89 122.197,806 243.595,765 53 0,0053 - - - - - - 

P90 2) DLA06 40,57 63,17 122.305,984 244.038,823 111 0,0111 - - - - - - 

P91 2) DLS04 29,30 52,89 122.570,646 244.406,378 - - - - - - 41 0,0041 

P92 2) DLS03 26,30 49,89 122.809,386 244.737,934 37 0,0037 - - - - - - 

P93 2) DLA01 24,57 47,17 122.962,900 244.951,129 55 0,0055 - - - - - - 

P94 2) DLA05 37,57 60,17 123.292,043 245.150,183 - - - - - - 99 0,0099 

P95 2) DLA03 30,57 53,17 123.505,227 245.542,903 - - - - 74 0,0074 - - 

P96 2) DLA01 24,57 47,17 123.510,712 245.791,408 - - - - 55 0,0055 - - 

P97 2) DLR04 33,57 56,17 123.386,576 246.160,783 - - - - 84 0,0084 - - 

P98 2) DLR05 37,57 60,17 123.351,363 246.376,309 - - - - 99 0,0099 - - 

P99 2) DLA01 24,57 47,17 123.290,812 246.553,140 - - - - 55 0,0055 - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

ALENQUER 

P100 2) DLA01 24,57 47,17 123.295,627 246.827,006 - - - - 55 0,0055 - - 

P1012) DLS01 20,3 43,89 123.433,324 247.099,400 - - - - 28 0,0028 - - 

Subtotal de áreas reais ocupadas no concelho de Alenquer  2316 0,23 1026 0,10 1386 0,14 962 0,10 

VFXIRA 

P10 1) DLR03 30,57 53,17 126.502,430 227.547,530 74 0,0074 - - - - - - 

P11 1) DLR02 27,57 50,17 126.402,940 227.221,110 65 0,0065 - - - - - - 

P12 1) DLR05 37,57 60,17 126.220,990 226.978,670 99 0,0099 - - - - - - 

P14 1) DLR05 37,57 60,17 125.435,570 226.585,670 99 0,0099 - - - - - - 

P15 1) DLR09 49,57 72,17 125.062,000 226.520,000 150 0,015 - - - - - - 

P17 1) DLR06 40,57 63,17 124.421,930 226.414,450 111 0,0111 - - - - - - 

P18 1) c) DLA03 30,57 53,17 124.000,000 226.400,000 - - - - - - - - 

P19 1) DLA02 27,57 50,17 123.596,631 226.596,849 - - - - - - 64 0,0064 

P20 1) b) DLS05 33,30 56,89 123.371,997 227.002,320 - - 48 0,0048 - - - - 

P21 1) c) DLS08 41,3 64,89 123.213,046 227.289,232 - - - - - - - - 

P22 1) c) DLT09 49,57 72,17 122.994,017 227.684,588 - - - - - - - - 

Subtotal de áreas reais ocupadas no concelho de V F de Xira  598 0,06 48 0,00 - 0,00 64 0,01 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

ARRUDA DOS 

VINHOS 

P27 2) a) DLS06 36,30 59,89 121.118,961 228.139,584 - - 53 0,0053 - - - - 

P28 2) DLA01 24,57 47,17 120.781,853 228.063,561 55 0,0055 - - - - - - 

P29 2) DLS03 26,30 49,89 120.412,066 228.148,485 37 0,0037 - - - - - - 

P30 2) DLR03 30,57 53,17 120.049,986 228.231,640 74 0,0074 - - - - - - 

P31 2) DLS05 33,30 56,89 119.780,799 228.365,383 48 0,0048 - - - - - - 

Subtotal de áreas reais ocupadas no concelho de Arruda dos Vinhos  214 0,02 53 0,01 - - - - 

CADAVAL 

P102 2) DLA05 37,57 60,17 123.511,680 247.254,405 - - - - 99 0,0099 - - 

P103 2) DLA01 24,57 47,17 123.778,068 247.445,186 - - - - 55 0,0055 - - 

P104 2) DLR02 27,57 50,17 124.065,052 247.494,588 - - - - 65 0,0065 - - 

P105 2) DLS06 36,30 59,89 124.427,034 247.624,429 - - - - 53 0,0053 - - 

P137 2) DLS04 29,30 52,89 126.600,516 255.754,004 - - - - 41 0,0041 - - 

P138 2) DLS02 23,3 46,89 126.304,810 255.921,359 - - - - 32 0,0032 - - 

P139 2) DLA04 33,57 56,17 126.067,996 256.055,385 - - - - 84 0,0084 - - 

P140 2) DLR01 24,57 47,17 125.926,702 256.352,353 - - - - 56 0,0056 - - 

P141 2) DLA03 30,57 53,17 125.878,424 256.726,594 - - - - 74 0,0074 - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

CADAVAL 

P142 2) DLS08 41,3 64,89 125.984,433 257.150,438 - - - - 62 0,0062 - - 

P143 2) DLR04 33,57 56,17 126.095,173 257.593,199 - - - - 84 0,0084 - - 

P144 2) DLS07 38,30 61,89 126.118,980 258.055,187 - - - - 57 0,0057 - - 

P144-A 2) DLS08 41,3 64,89 126.129,320 258.255,840 - - - - 62 0,0062 - - 

Subtotal de áreas reais ocupadas no concelho de Cadaval  - - - - 824 0,08 - - 

AZAMBUJA 

P106 2) DLS06 36,30 59,89 124.845,903 247.774,675 - - - - - - 53 0,0053 

P107 2) a) DLS06 36,30 59,89 125.226,913 247.911,341 - - 53 0,0053 - - - - 

P108 2) DLS06 36,30 59,89 125.614,221 248.050,267 - - - - - - 53 0,0053 

P109 2) DLR03 30,57 53,17 125.873,761 248.143,362 - - - - 74 0,0074 - - 

P110 2) a) DLS06 36,30 59,89 126.310,729 248.174,821 - - 53 0,0053 - - - - 

P111 2) DLS06 36,30 59,89 126.654,469 248.199,568 - - - - - - 53 0,0053 

P112 2) DLA05 37,57 60,17 127.080,249 248.230,220 - - - - 99 0,0099 - - 

P113 2) DLA06 40,57 63,17 127.368,905 248.407,027 - - - - 111 0,0111 - - 

P114 2) DLA04 33,57 56,17 127.527,993 248.727,230 - - - - 84 0,0084 - - 

P115 2) DLS04 29,30 52,89 127.518,622 248.990,425 - - - - 41 0,0041 - - 

P116 2) DLS03 26,30 49,89 127.506,682 249.325,773 - - - - 37 0,0037 - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

AZAMBUJA 

P117 2) DLA08 46,57 69,17 127.495,318 249.644,939 - - - - - - 136 0,0136 

P118 2) DLR01 24,57 47,17 127.338,434 250.030,100 - - - - 56 0,0056 - - 

P119 2) DLA06 40,57 63,17 127.301,235 250.240,842 111 0,0111 - - - - - - 

P120 2) DLA05 37,57 60,17 127.355,494 250.378,989 99 0,0099 - - - - - - 

P121 2) DLA03 30,57 53,17 127.641,139 250.584,519 74 0,0074 - - - - - - 

P122 2) DLA01 24,57 47,17 127.774,503 250.823,037 - - - - 55 0,0055 - - 

P123 2) DLS08 41,3 64,89 127.773,189 251.224,626 - - - - 62 0,0062 - - 

P124 2) DLS03 26,30 49,89 127.771,769 251.658,625 - - - - 37 0,0037 - - 

P125 2) DLS08 41,3 64,89 127.770,045 252.185,622 - - - - 62 0,0062 - - 

P126 2) DLS02 23,3 46,89 127.768,459 252.670,309 - - - - 32 0,0032 - - 

P127 2) DLR01 24,57 47,17 127.767,985 252.815,021 - - - - - - 56 0,0056 

P128 2) DLR08 46,57 69,17 127.753,517 253.094,869 - - - - 137 0,0137 - - 

P129 2) DLS08 41,3 64,89 127.741,937 253.609,643 - - - - 62 0,0062 - - 

P130 2) DLS06 36,30 59,89 127.733,190 253.998,458 - - - - 53 0,0053 - - 

Subtotal de áreas reais ocupadas no concelho de Azambuja  284 0,03 106 0,01 1002 0,10 351 0,04 

RIO MAIOR 

P131 2) DLR04 33,57 56,17 127.726,383 254.301,060 - - - - 84 0,0084 - - 

P132 2) DLS07 38,30 61,89 127.649,198 254.725,986 - - - - 57 0,0057 - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

RIO MAIOR 

P133 2) DLR01 24,57 47,17 127.590,815 255.047,402 - - - - 56 0,0056 - - 

P134 2) DLA01 24,57 47,17 127.481,793 255.255,243 - - - - 55 0,0055 - - 

P135 2) DLS05 33,30 56,89 127.261,065 255.380,164 - - - - 48 0,0048 - - 

P136 2) DLS02 23,3 46,89 126.970,389 255.544,673 - - - - 32 0,0032 - - 

P145 2) DLS06 36,30 59,89 126.146,563 258.590,476 - - - - 53 0,0053 - - 

P146 2) DLS06 36,30 59,89 126.167,045 258.987,949 - - - - 53 0,0053 - - 

P147 2) DLA01 24,57 47,17 126.194,340 259.517,635 - - - - 55 0,0055 - - 

P148 2) DLS03 26,30 49,89 126.331,958 259.840,996 - - - - 37 0,0037 - - 

P149 2) DLS02 23,3 46,89 126.491,009 260.223,023 - - - - 32 0,0032 - - 

P150 2) DLS01 20,3 43,89 126.583,061 260.437,652 - - - - 28 0,0028 - - 

P151 2) DLS05 33,30 56,89 126.710,996 260.735,945 - - - - 48 0,0048 - - 

P152 2) DLS03 26,30 49,89 126.871,193 261.109,461 - - - - 37 0,0037 - - 

P153 2) DLA01 24,57 47,17 126.969,675 261.339,082 - - - - 55 0,0055 - - 

P154 2) DLS03 26,30 49,89 126.945,098 261.530,155 - - - - 37 0,0037 - - 

P155 2) DLA05 37,57 60,17 126.896,831 261.905,410 - - - - 99 0,0099 - - 

P156 2) DLS04 29,30 52,89 126.731,271 262.200,162 - - - - 41 0,0041 - - 
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ÁREAS REAIS AFECTADAS PELOS APOIOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Concelho Apoio 

Estrutura a montar Coordenadas Área reais ocupadas por classe de uso do solo 

Tipo 
Altura  (m) 

Meridiana Perpendicular 

Uso Agrícola (sem 

Vinha) 
Vinha Uso Florestal Outros usos 

Útil Total m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha 

RIO MAIOR 

P157 2) DLA04 33,57 56,17 126.540,278 262.540,192 - - - - 84 0,0084 - - 

P158 2) DLS03 26,30 49,89 126.194,304 262.809,040 - - - - 37 0,0037 - - 

P159 2) DLS04 29,30 52,89 125.929,663 263.014,687 - - - - 41 0,0041 - - 

P160 2) DLT04 33,57 56,17 125.601,852 263.269,421 - - - - 107 0,0107 - - 

P161 2) MTAG-25 25,08 29,18 125.354,758 263.461,432 - - - - - - 38 0,0038 

SERM PAL 2 (216) 15,00 18,50 125.267,145 263.479,987 - - - - - - - - 

Subtotal de áreas reais ocupadas no concelho de Rio Maior  - - - - 1176 0,12 38 0,00 

TOTAL DE ÁREAS REAIS OCUPADAS PELOS CONCELHOS INTERFERIDOS 3412 0,34 1233 0,12 4388 0,44 1415 0,14 

a) apoios localizados em área ajustável no processo de negociação 
b) apoios localizados em área passível de ajustar à extrema da propriedade 
c) apoios localizados em áreas passíveis de deslocação, pelo que não foram considerados para o cálculo de áreas realmente afectadas  
1) classe de uso do solo validada no local através do reconhecimento de campo realizado 
2) classe de uso validada através do Desenho 1472-PE-23-0300-006, por impossibilidade de aceder ao local em tempo útil 
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Da análise do Quadro 2, verifica-se que os 162 apoios da linha LCG.RM 4 serão responsáveis por afectar as seguintes 

áreas reais de usos do solo: 

 Uso Agrícola (sem vinha) – 0,34 ha 

 Vinha – 0,12 ha 

 Uso Florestal – 0,44 ha; 

 Outros Usos – 0,14 ha 

No que respeita à área de vinha realmente afectada, o valor apresentado de 0,12 ha exclui as áreas cujos apoios 

localizados em vinha se considera, desde já, que são passíveis de deslocação para outro local, como é o caso dos apoios 

P18, P21 e P22 no concelho de Vila Franca de Xira e dos apoios P44 a P46, P52, P53, P62, P68 e P70 no concelho de 

Alenquer. 

Relativamente às áreas reais afectadas e particularmente no que respeita ao concelho de Alenquer, da análise do Quadro 

2 pode observar-se o seguinte: 

 neste concelho, em áreas de vinha, localizam-se 26 apoios dos quais: 

 8 apoios (P44 a P46; P52; P53; P62; P68 e P70) estão localizados em áreas passíveis de deslocação, pelo que 

se consideram como não interferidas e como tal não foram consideradas para o cálculo de áreas reais afectadas; 

 7 apoios (P47; P48; P50; P51; P66; P67 e P82) localizados em áreas passíveis de serem ajustadas à extrema da 

propriedade, com uma afectação real de 0,041 ha; 

 11 apoios (P25; P54; P56; P60; P61; P71; P72; P77; e P79 a P81) localizados em áreas passíveis de serem 

ajustáveis no processo de negociação, com uma afectação real de 0,062 ha. 

Depois do exposto, verifica-se que a área de vinha realmente afectada no concelho de Alenquer, na Fase de Exploração, é 

de 0,103 ha, área que se considera pouco relevante e com impacte pouco significativo. 

No Anexo 2 apresenta-se o registo fotográfico que permite validar os resultados apresentados no Quadro 2. 

Por último importa ainda referir que com a desactivação da Linha Carregado - Rio Maior 1 serão passíveis de reutilizar, por 

via da remoção das fundações, as seguintes áreas: 

 Área agrícola: 0,46 ha (4615m2); 

 Vinha: 0,05 ha (520m2); 

 Área Florestal: 0,58 ha (5871m2); 

 Áreas Classificadas (App e SIC-Serra de Montejunto): 0,09 ha (960m2); 

 Áreas Urbanas: 0,03 ha (330m2). 

Considera-se ainda importante ressalvar que, em termos gerais, as linhas de muito alta tensão e nomeadamente os seus 

apoios, não interferem nem contribuem de forma significativa para a degradação dos sistemas onde são instalados devido 

às suas próprias características: 

i) estrutura reticulada; 
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ii) área ocupada bastante reduzida já que respeita apenas às sapatas de fundação por se tratar de uma estrutura 

treliçada; 

iii) possibilidade de fixação desnivelada dos apoios, que permite a sua implantação em terrenos declivosos, 

minimizando o volume de terras a movimentar e sem agravar eventuais processos erosivos. 

Nas fotografias apresentadas a seguir ilustram-se as situações referidas anteriormente. 

 

Fotografia 3 - Implantação de apoios em área de vinha, ajustados em função da área ocupada e adaptados ao declive 

Também no que respeita à afectação da produção, seja pela construção dos apoios seja pelos acessos aos mesmos, 

realça-se que se está perante uma actividade que envolve actividades construtivas muito simples, podendo-se facilmente 

programar a construção fora das épocas críticas de produção, por exemplo a seguir à vindima no caso da  vinha; por outro 

lado, ressalva-se que o cálculo das indemnizações envolve as perdas de produção, seja pela área afectada, seja pela 

perda de produtividade, a qual é ainda estabelecida para o período de vida útil da linha. 

Efectivamente, é importante referir que as indemnizações atribuídas, e de acordo com a experiência da REN, S.A. 

decorrem habitualmente de forma a ir ao encontro dos interesses de todos os intervenientes envolvidos, pelo que 

apresentam taxas de sucesso muito elevadas. 

No que respeita ao estabelecimento de caminhos de acesso para a execução das fundações para posterior implantação 

dos apoios e dos cabos, refere-se que faz parte das boas práticas de construção adoptadas pela REN utilizar 

procedimentos que permitam, em primeiro lugar, privilegiar a utilização de caminhos já existentes de forma a minimizar as 

afectações associadas à abertura de novos acessos. 
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Quando não existem caminhos, e as particularidades da área desaconselham a abertura de novos acessos, estes 

trabalhos podem ser realizados com recurso a meios manuais em substituição dos meios mecânicos normalmente 

utilizados, e fazendo o transporte de material e respectiva colocação, peça a peça, conforme ilustrado na Fotografia 4 e na 

Fotografia 5, em que se procede à montagem de um poste com recurso a mastro de carga. 

         

Fotografia 4 - Poste com roldanas e mastro de carga 
Fotografia 5 - Mastro de carga para montagem das 

cantoneiras 

Nos casos em que se verifica que não é de todo viável criar caminhos de acessos ou transportar peça a peça o material 

necessário a partir de uma zona próxima ou existem outras condicionantes relevantes, é possível proceder à montagem 

dos apoios e passagem de cabos através do recurso a helicóptero, conforme se pode observar nas fotografias 

apresentadas a seguir: 
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Fotografia 6 - Assemblagem de um troço da estrutura fora da área condicionada 

 

 

Fotografia 7  - Transporte por helicóptero de um  troço de estrutura para o local do apoio, para a respectiva montagem, onde 
não é possível chegar uma grua para sua montagem 

 

 



  

1472OTC1 - LINHA AÉREA DUPLA CARREGADO-RIO MAIOR 4, A 400 / 220 kV (220kV). PROJECTO DE EXECUÇÂO. 

2ª FASE – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. AUDIÊNCIA PRÉVIA – RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1356, DE 15 DE JUNHO DE 2011 

26 JULHO 2011 

   

Fotografia 8 - Passagem de cabos com recurso a helicóptero 

Em síntese, e no que respeita à afectação definitiva do solo pelos apoios, esta é manifestamente diminuta, sendo 

frequentemente ajustada em acordo com os proprietários, às extremas e caminhos identificados nas proximidades da área 

de implantação. 

Também para a obra se pode considerar a afectação directa pouco relevante, não deixando de se referir que há ainda, 

nestes casos, um potencial de minimização muito significativo, conforme anteriormente identificado, as quais são 

susceptíveis de reduzir ao mínimo as afectações devidas aos acessos de obra. 

Em suma, considera-se que a alegação referida não é susceptível de inviabilizar o presente projecto. 

3. Durante a fase de exploração do projecto ocorrerá também uma afectação indirecta do uso do solo 

associado à implementação de uma faixa de protecção da linha, sendo necessário proceder ao corte ou 

decote de exemplares de espécies florestais de forma a garantir as necessárias distâncias de segurança. 

Este impacte assume maior significado em povoamentos de eucalipto e pinheiro, que constituem 11,8% do 

total da faixa de protecção. 

Nesta alegação refere-se, no que respeita a fase de exploração, a afectação indirecta do uso do solo associado à faixa de 

protecção da linha. 

Efectivamente trata-se de uma impacte negativo identificado no EIA para o qual é importante identificar a magnitude e 

significado. 

Para a faixa de protecção identificam-se aspectos negativos apenas nas áreas florestais de crescimento rápido, que 

constituem 11, 8% da faixa de protecção, e, de forma mais relevante quando estão em causa áreas urbanas, turísticas, 

industriais, entre outras. Ora, no caso presente não ocorre sobrepassagem dessas áreas mais relevantes. 
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De acordo coma a avaliação efectuada admite-se esta magnitude reduzida, sendo que o seu significado é ainda menor, 

seja pela natureza do uso (uso económico ressarcido pela REN, S.A. para o período de vida útil da linha), seja pela 

possibilidade de assegurar a reconversão destas áreas (através da rearborização da faixa de protecção à linha, com 

outras espécies - Fotografia 9), seja ainda porque, globalmente, os usos mais susceptíveis de perturbação se encontram 

salvaguardados. 

A faixa de protecção justifica uma manutenção ao longo do período de vida útil da linha; para tal, e tendo em atenção esta 

necessidade de constante manutenção e considerando o elevado número de propriedades sobrepassadas pelas linhas 

que integram a Rede Nacional de Transporte, a REN desenvolveu, em finais de 2002, uma ferramenta de gestão de 

informação. 

Esta gestão da informação, que em muito facilita os contactos com os proprietários, compreende as fases seguintes: 

 identificação das parcelas, os contactos com os proprietários, acompanhados da localização de projecto dos apoios; 

 eventual ajuste da localização dos apoios na propriedade decorrente do processo negocial e desde que 

tecnicamente possível; 

 negociação, acordo e ou arbitragem;   

 construção e eventual registo e indemnização dos prejuízos decorrentes da mesma;  ,  

 a fase de exploração onde é necessário proceder a acções de manutenção e vigilância de modo a assegurar as 

condições de segurança exigidas. 

Acresce que os prejuízos decorrentes com esta faixa de protecção da linha são indemnizados pela REN de uma só vez, 

para todo o período de vida útil da infra-estrutura e estes acordos são regra geral alcançados facilmente  

Nos casos em que o proprietário esteja de acordo é ainda possível proceder à reconversão do uso do solo, 

nomeadamente substituição das espécies  de eucalipto e pinheiros – espécies de crescimento rápido, bastante mais 

exigentes em recursos– por outras de crescimento lento, que apresentam a vantagem de serem mais resilientes ao fogo, 

contribuem para a valorização cénica da paisagem e em simultâneo, para um desenvolvimento mais sustentável indo de 

encontro às políticas de preservação e protecção do ambiente que a REN, S.A. procura sempre respeitar. 

Importa por último referir, no que respeita aos impactes verificados nos povoamentos de eucaliptos e pinheiros, que foi 

solicitado Parecer à Autoridade Florestal Nacional (AFN) no âmbito deste projecto, e que a referida entidade emitiu parecer 

favorável ao projecto, conforme documento constante do Parecer da Comissão de Avaliação. 

Em suma, e no que respeita a esta alegação, considera-se que a mesma não justifica uma Declaração de Impacte 

Ambiental desfavorável, na medida em que a perda de produção das áreas florestais associada à faixa de protecção da 

Linha é objecto de indemnização sendo ainda, e caso seja do interesse do proprietário, susceptível de reconversão 

florestal. 
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Fotografia 9 - Área onde se procedeu a rearborização da faixa de protecção à Linha (imediatamente após o final dos 
trabalhos) 

4. A construção do projecto, pela afectação de usos do solo específicos e pela perturbação associada às 

actividades construtivas, assim como a presença permanente das infra-estruturas, tem impactes negativos 

para a população da zona envolvente, sobretudo pela desvalorização da propriedade, pela percepção de 

risco e pela degradação paisagística associada a esta infra-estrutura. 

Está em causa, nesta alegação, a desvalorização da propriedade, pela percepção de risco e pela degradação paisagística 

associada a esta infra-estrutura. 

É inegável que qualquer actividade construtiva é indutora de perturbação nas zonas envolvente e sobretudo para a 

população a quem são causados sentimentos de incómodo sobretudo nos casos de intervenções muito próximas de 

habitações. No entanto estes incómodos poderão ser minimizados se for desde logo percepcionado pela população que a 

programação da obra foi efectuada com o claro objectivo de minimizar estes impactes. 

No caso presente, estima-se que a obra para a construção da Linha Carregado – Rio Maior 4 poderá  ter uma duração de 

aproximadamente nove (9) meses e o Estudo de Impacte Ambiental identifica claramente estes impactes decorrentes do 

projecto: i) aumento da percepção de risco associado ao funcionamento da Linha; ii) receio de ocorrer uma desvalorização 

dos terrenos e habitações nas imediações da Linha, classificando-os como negativos mas pouco significativos dadas as 

áreas envolvidas e tendo em consideração que o traçado da linha em análise se desenvolve em locais cuja interferência 

directa com população é mínima. 

Importa ainda referir que nos termos da legislação em vigor todos os projectos da RNT são objecto de estudos e avaliação 

ambiental envolvendo os diversos factores ambientais como sejam a paisagem, ambiente sonoro, ecologia, património e 

sócio-economia.  

Em termos técnicos os projectos da RNT também são elaborados em conformidade com as normas e regulamentos 

nacionais e internacionais aplicáveis que fixam as condições a que devem obedecer o seu estabelecimento e a sua 
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exploração com vista à protecção e salvaguarda de pessoas e bens. Esta avaliação é realizada pela Direcção Geral de 

Energia e Geologia, que se o projecto está em conformidade, emite a respectiva Licença de estabelecimento. 

Em particular, nos projectos são realizados cálculos determinando os valores de referência dos CEM - campos 

electromagnéticos que nas condições máximas de exploração da linha ou da subestação são esperados para diversas 

distâncias e alturas, designadamente ao eixo da linha. 

Durante toda a vida útil das instalações são realizadas inspecções periódicas de modo a garantir que as condições do 

projecto são mantidas ou a identificar a necessidade de realizar acções de conservação e/ou manutenção. 

A REN promove ainda a realização de monitorizações dos diversos parâmetros (CEM - campos electromagnéticos, ruído, 

distâncias de segurança) por sua iniciativa ou por solicitação de terceiros cujos resultados se encontram disponíveis no 

seu portal. 

Portugal dispõe já neste momento de Legislação específica sobre a matéria. A Portaria nº 1421/2004 de 23 de Novembro 

que adopta as restrições básicas e fixa os níveis de referência relativos à exposição da população aos CEM definidos pela 

Recomendação do Conselho da Europa e que são os seguintes (para a frequência de 50 HZ, única em todas as redes na 

Europa, sejam de baixa, média ou alta tensão): 

 

Público Permanente 

Campo Eléctrico Densidade do fluxo magnético 

5 kV/m 100 µT 

Relativamente às preocupações manifestadas quanto a eventuais efeitos dos campos electromagnéticos sobre a saúde 

humana, informamos que, mesmo nas condições mais desfavoráveis, as intensidades dos campos eléctrico e magnético, 

calculados nos nossos projectos, são sempre bastante inferiores aos valores de segurança máxima recomendados pelo 

ICNIRP (International Comité Non-Ionizing Radiation Protection), para exposição humana em permanência. Esses 

valores, aliás, têm sido confirmados na prática através de medições no terreno dos valores dos campos, para as linhas em 

exploração. 

O ICNIRP é constituído por cientistas independentes especialistas de topo em radiação electromagnética, cujas 

recomendações são generalizadamente seguidas a nível mundial emitido, periodicamente, opiniões baseadas nas mais 

recentes evoluções sobre o assunto a nível mundial, continuando a confirmar até ao presente os valores da recomendação 

feita em 1990. As recomendações desta comissão foram endossadas pelo Concelho da Europa, o qual emitiu a 

Recomendação nº 1999/519/CE para os Estados da União em 12 de Julho de 1999 (publicação no Jornal Oficial das 

Comunidades, L199/59, de 30 de Julho de1999). Esta Recomendação foi homologada anteriormente pelos mesmos 

Estados, através dos respectivos Ministros da Saúde, Reunião n.º 2188 do Conselho no Luxemburgo, em 8 de Junho de 

1999. 

Refira-se ainda, que a REN acompanha atentamente todos os desenvolvimentos deste assunto a nível internacional, 

participando em comités e grupos de trabalho, e segue com rigor os procedimentos de segurança adoptados nos países, 

designadamente da EU (União Europeia), como forma de garantir a segurança da saúde neste domínio. 

Os estudos sobre a possível influência maléfica dos campos electromagnéticos na saúde humana iniciaram-se há 30 anos 

e, apesar do enorme número de investigações efectuadas até ao presente, ainda não foi possível obter da comunidade 
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científica internacional respostas concretas sobre a possível existência de correlação entre valores de campo e 

perturbações de saúde. 

Vários países, através dos seus organismos oficiais e associações ou comissões independentes, acompanham, de muito 

perto, a evolução das pesquisas científicas nesta matéria e, periodicamente, tomam posição sobre o assunto, 

esclarecendo a opinião pública. 

Em Maio de 1996, em resposta à preocupação com questões de saúde pública em muitos estados membros da OMS 

(Organização Mundial de Saúde), esta lançou um projecto internacional para avaliar os efeitos ambientais da exposição 

a CEM, o qual se tornou conhecido como Projecto Internacional CEM (International EMF Project). Este projecto preocupa-

se com a exposição a campos estáticos ou variáveis no tempo, nas gamas de frequência extremamente baixas (ELF, de 0 

a 300 Hertz) – onde se enquadram as linhas de energia, BT ou AT, cuja frequência na Europa é de 50 Hertz – frequências 

intermédias (IF, de 300 Hertz a 10 megaHertz) e campos de radiofrequências (RF, de 10 megaHertz a 300 gigaHertz). 

Este projecto foi concebido para garantir uma informação cientifica com autoridade, credibilidade e independência, sendo o 

trabalho científico conduzido pelo ICNIRP e outras instituições independentes membros da OMS, incluindo o National 

Radiological Protection Board (Reino Unido), o Bundesant für Strahlenschutz (Alemanha), Karolinsk Institute (Suécia), 

Food and Drug Administration (Estados Unidos da América) e National Institute for Environment Studies (Japão). Este 

projecto tem assim, contribuições de mais de 40 governos nacionais e tem o apoio e a participação de organizações 

internacionais como: 

 Comissão Europeia 

 Agência Internacional para a Pesquisa de Cancro (IARC) 

 Comissão Internacional para a Protecção de Radiações Não Ionizantes (ICNIRP) 

 Comissão Electrotécnica Internacional (CEI) 

 Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

 União Internacional das Telecomunicações (ITU) 

 Organização do Tratado de Atlântico Norte (OTAN) 

 Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) 

Os resultados já publicados do referido Projecto (que ainda decorre) confirmam as medidas de preocupação do ICNIRP 

entretanto adoptadas pelo Conselho da Europa e consideram que as evidências que os estudos produziram não 

estabelecem relação entre efeitos adversos na saúde e exposição aos campos magnéticos e eléctricos, nos níveis 

encontrados na vida diária actual. 

Vários organismos, dos citados, afirmam que o risco de efeitos adversos, se existir, é muito pequeno e, os resultados das 

investigações, até agora feitas, fornecem bases satisfatórias para a confirmação da adopção das medidas recomendadas 

na Europa, quer na vertente das limitações como dos valores de referência e ainda nas medidas precaucionárias 

associadas. É importante salientar que os valores de referência recomendados, que pressupõe factores de segurança de 

50, na sua própria definição embebem o princípio da precaucionaridade constituindo assim, nos termos do melhor e mais 

independente conhecimento científico validado até hoje no âmbito do Projecto Internacional, a orientação adequada para 

todos os decisores nas áreas das políticas nacionais de segurança e saúde. 
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Aproveitamos para trazer ao conhecimento nesta matéria a conclusão por parte da OMS dos trabalhos referentes ao 

projecto EMF, através da publicação de uma revisão de uma monografia no final de Julho de 2007, a monografia em inglês 

„Extremely Low Frequency Fields Environmental Health Criteria Monograph No. 238‟, disponível em formato digital PDF e 

em capítulos soltos em www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en. O acesso a esta informação está, infelizmente, mal 

anunciado no site da OMS, não direccionando a atenção de quem consulta. Esta informação é a mais completa e 

autorizada em todo o mundo, na presente data, de conteúdo verdadeiramente enciclopédico. A OMS não é uma entidade 

produtora de normalização ou legislação. Faz uma análise comparativa muito importante da qual, entendemos nós, se 

pode apreciar como adequado o quadro legislativo e de controlo adoptado em Portugal. 

Este trabalho confirma, no estado mais actual do conhecimento, a manutenção dos níveis de precaução já existentes e em 

vigor, remetendo para a esfera do político e do social outras acções ou medidas não especificamente associadas a 

problemas de saúde pública, com diferentes quadros e práticas em diferentes países, para as quais os actores próprios 

são solicitados a reflectir. Este trabalho aponta as necessidades de investigação que permitam melhorar o conhecimento, 

tema a que a REN está bem atenta. 

Para caso do presente projecto foram realizados cálculos para determinação dos valores máximos dos CEM: 

 Assim o valor máximo da indução magnética emitida pela linha é de 27,33 µT a 1,8 m acima do solo, por baixo do 

eixo da linha e considerando o condutor a 14 m acima do solo (correspondendo a 27,33 % do valor de referencia 

indicado na portaria nº 1421/2004 que é de 100 µT). A 30 m do eixo da linha aquele valor decai para 5,58 µT, 

como se pode confirmar no Perfil Transversal do Campo Magnético a seguir representado: 

 

 Assim o valor máximo do campo eléctrico emitido pela linha é de 3,58 kV/m, a 9 metros do eixo da linha, a 1,8 m 

acima do solo e considerando o condutor a 14 do solo (corresponde a 71,6 % do valor de referencia indicado na 

portaria nº 1421/2004 que é de 5 kV/m) , como se pode confirmar no Perfil Transversal do Campo Eléctrico a 

seguir representado: 

http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en
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No que se refere à eventual degradação paisagística geralmente associada a infra-estruturas deste tipo, no caso presente 

a obra respeita à substituição de uma linha (Linha Carregado – Rio Maior 1) por outra linha pelo que se considera que os 

impactes no que respeita a este descritor são pouco relevantes.  

Acresce que, tendo um nível de tensão superior a nova linha por ter 2 circuitos e outra tipologia assegura uma capacidade 

de transporte muito superior, permitindo reduzir impactes cumulativos potenciais decorrentes da eventual necessidade de 

construir outras linhas num mesmo território, e consequentes impactes cumulativos em termos paisagísticos, e  não só. 

Em suma, os impactes alegados foram identificados no EIA, sendo que não se afiguram significativos no caso presente, 

quer porque se está perante a substituição de um traçado por outro, quer porque se reduzem com este empreendimento 

impactes cumulativos potenciais devidos à materialização de diversas outras linhas visando assegurar a mesma 

capacidade de transporte. 

5. Com a construção e exploração da linha decorrem, na paisagem uma intrusão visual que a instalação e a 

presença dos apoios e dos cabos reforçados nas extensões onde se regista a presença da balizagem. O 

impacte visual da presença permanente de elementos exógenos à paisagem far-se-á sentir com maior 

relevância junto das povoações mais próximas e nas vias atravessadas. O impacte advém, não só do efeito 

de intrusão dos apoios, como do seccionamento do horizonte visual. 

Respeita esta alegação à intrusão visual que a instalação e a presença dos apoios e dos cabos, reforçada nas extensões 

onde se regista a presença da balizagem, na medida em que constituem elementos exógenos à paisagem, impondo 

impactes negativos em termos de intrusão visual devida aos apoios, e seccionamento do horizonte visual. 

Refere ainda que esta situação será mais relevante junto das povoações mais próximas e nas vias atravessadas. 

Tal como já referido no ponto anterior, no presente caso a obra respeita à substituição de uma linha (Linha Carregado – 

Rio Maior 1) por outra linha, a que acresce o facto de a Linha Carregado – Rio Maior 4 a construir apresentar uma 

configuração idêntica a uma linha já existente nesta zona (Linha Alto Mira – Ribatejo/Fanhões) desenvolvendo-se 

paralelamente a esta, conforme se pode observar nas Figura 4 e Figura 5 e nas Fotografia 10 e Fotografia 11 
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apresentadas a seguir, pelo que os eventuais impactes visuais provocados pela presença dos cabos e dos apoios ficam 

diluídos, considerando-se deste modo que os impactes no que respeita a este descritor são cumulativos, mas de menor 

significado conjunto. 

 

Figura 4 - Paralelismo do traçado da Linha Carregado- Rio Maior 4 com a Linha Alto Mira–Ribatejo/Fanhões na zona do 
Carregado 

Linha Carregado – Rio Maior 4, 220/400 kV 
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Figura 5 - Paralelismo do traçado da Linha Carregado- Rio Maior 4 com a Linha Alto Mira–Ribatejo/Fanhões na zona de 
Cadafais 

 

 

Linha Carregado – Rio Maior 4, 220/400 kV 
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Fotografia 10 - Linha Alto Mira – Ribatejo/Fanhões na zona do Carregado 

 

Fotografia 11 - Linha Alto Mira – Ribatejo/Fanhões – zona de Cadafais 



  

1472OTC1 - LINHA AÉREA DUPLA CARREGADO-RIO MAIOR 4, A 400 / 220 kV (220kV). PROJECTO DE EXECUÇÂO. 

2ª FASE – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. AUDIÊNCIA PRÉVIA – RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1356, DE 15 DE JUNHO DE 2011 

36 JULHO 2011 

No entanto reconhece-se que a implementação de uma linha de eléctrica poderá provocar alterações no contexto 

paisagístico onde se insere, quer na fase de construção quer na fase de exploração, nomeadamente no que respeita à 

alteração do cenário local, produzindo algum contraste face ao meio envolvente, o qual irá depender, em grande medida, 

da natureza e valor da paisagem, capacidade de integração no meio visual, bem como da respectiva capacidade de 

absorção visual do meio envolvente e dos receptores envolvidos. 

Deste modo, durante a fase de construção identificam-se maioritariamente impactes na paisagem devidos às obras de 

materialização dos apoios da linha; estes serão devidos a interferências na percepção humana da paisagem, resultantes 

de uma desorganização espacial e funcional do espaço, em toda a área envolvida no processo construtivo, com maior 

incidência nos locais de implantação dos apoios, com consequente degradação visual e ambiental sendo de prever 

impactes visuais negativos, de carácter temporário, espacialmente muito circunscritos, determinando magnitude reduzida e 

potencialmente de pouco significado. 

Relativamente à percepção visual da paisagem, no que respeita à fase de exploração da linha, considera-se que não 

serão globalmente alteradas as actuais perspectivas dado tratar-se da substituição de uma linha por outra e numa região 

onde paralelamente já se encontra uma outra linha (Linha Alto Mira – Ribatejo/Fanhões), pelo que pode afirmar-se que se 

mantém o tipo de visualização já existente.  

Acresce que, de um modo geral, olhando a alguma distância, o efeito de relevo, da vegetação e de outras formas de 

ocupação do solo, a par da diferença de cotas face às zonas de implantação e das distâncias a que ocorrem edificações, 

poderão contribuir para dissimular a linha. 

Atente-se que, seja nos apoios, seja nos cabos, estas estruturas impõem no território um efeito do tipo “risco” não cortando 

a visualização das paisagens, mais ou menos distantes, podendo-se conferir alguma “transparência” a esta infra-estrutura. 

A vegetação e o relevo contribuem ainda para uma maior dissimulação, conforme se pode apreender na Fotografia 12. 
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Fotografia 12 - Áreas florestais no corredor em estudo em presença de uma linha; as árvores “escondem” parcialmente a 
linha e parte do apoio 

A seguir apresentam-se alguns exemplos (Fotografia 13, Fotografia 14, Fotografia 15) onde se encontram 

implementadas linhas de muito alta tensão e de como estas, se integram no horizonte visual e se apresentam bastante 

dissimuladas quando observadas a alguma distância.  

Admite-se ainda que o impacte visual irá resultar da presença permanente de elementos exógenos à paisagem, 

assumindo relevância para as povoações próximas; contudo, já no que respeita às vias, interessa reflectir sobre a 

similaridade/importância de ambas as estruturas na qualidade de vida das populações. Acresce que, por se tratar de um 

impacte de passagem, deverá o mesmo assumir menor significado. 

Admite-se contudo que, em algumas situações, nomeadamente nas imediações de Montejunto (P90 a P105), ocorre um 

conjunto de situações que, cumulativamente, poderiam determinar uma maior relevância do impacte; efectivamente, a  

inexistência de outras infra-estruturas similares no horizonte visual, aliado ao valor paisagístico deste maciço, a par das 

áreas de desenvolvimento turístico perspectivadas na suas imediações, e à classificação deste território como área de 

paisagem protegida, poderão constituir, no entendimento do proponente, razão de desfavorabilidade, mas apenas para 

este troço. 

Em suma, os impactes referidos nesta alegação foram identificados no EIA, sendo que os mesmos não assumem, de 

acordo com a avaliação efectuada, magnitude e significado para a maior parte da linha em apreço, até quer porque se está 

perante a substituição de um espaço canal por outro, e porque se reduzem com este empreendimento impactes 
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cumulativos potenciais devidos à materialização de diversas outras linhas visando assegurar a mesma capacidade de 

transporte; admite-se contudo maior negatividade no troço que passa junto de Área de Paisagem Protegida de Montejunto. 

 

Fotografia 13 - Vista da Serra de Montejunto com um linha ao fundo 

 

 

Fotografia 14 - Linha Alto Mira – Ribatejo/Fanhões na zona do Carregado 



  

1472OTC1 - LINHA AÉREA DUPLA CARREGADO-RIO MAIOR 4, A 400 / 220 kV (220kV). PROJECTO DE EXECUÇÂO. 

2ª FASE – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. AUDIÊNCIA PRÉVIA – RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1356, DE 15 DE JUNHO DE 2011 

JULHO 2011 39 

 

 

Fotografia 15 - Linha Alto Mira – Ribatejo/Fanhões – zona de Cadafais 

6. Relativamente ao património, verifica-se que a área de implantação do projecto é rica em termos de 

património arqueológico, arquitectónico e etnográfico. Embora não se verifique uma afectação directa das 

ocorrências detectadas pelas infra-estruturas do projecto. 

Trata-se de uma constatação que resulta em grande medida da avaliação constante do EIA. 

Efectivamente, apesar da grande riqueza patrimonial, não se regista a afectação directa de qualquer elemento. 

Pelo exposto admite-se que esta alegação não constitui elemento determinante para conferir a desfavorabilidade deste 

projecto, na medida em que os impactes no descritor Património serão de magnitude reduzida e sem significado.  

De referir que a obra é sujeita a acompanhamento ambiental permanente incluindo a presença de um Arqueólogo e 

realizada de forma independente do adjudicatário da obra , tendo por base o Plano de Acompanhamento Ambiental 

enviado em anexo ao EIA e que será objecto de revisão para incorporar designadamente as medidas de mitigação que 

venham ser incluídas na DIA. 

Periodicamente serão realizados Relatórios Ambientais reflectindo a actividade desenvolvida e registando as eventuais 

ocorrências e acções efectuadas. Estes Relatórios são posteriormente enviados para a APA. 
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7.  Os impactes negativos mais relevantes ocorrem junto à Paisagem Protegida e Sítio de Interesse 

Comunitário da Serra de Montejunto, pela afectação da avifauna, em especial aves de rapina com estatutos 

de protecção elevados, nomeadamente entre os apoios 90 e 105, os quais se localizam nos limites da PPSM 

e do SICSM, na zona do Furadouro.2 

8. Verificam-se impactes significativos sobre a avifauna de médio e grande porte, nomeadamente o risco de 

colisão, uma vez que a referida zona é das mais importantes na região em termos de diversidade e de 

abundância de espécies e indivíduos. Os resultados de monitorização apresentados pela REN, S.A. 

evidenciam a importância desta área e a sua grande utilização pela avifauna.3 

9. Tendo em consideração os dados disponíveis e entretanto confirmados, tendo em atenção as espécies em 

presença nesta área, bem como o tipo de infra-estrutura que se pretende instalar, considera-se que existem 

impactes negativos, de magnitude elevada e bastante significativos, entre os apoios 90 e 105, 

nomeadamente durante a época de nidificação e pós – nidificação, em particular nas populações juvenis do 

ano, que são as mais vulneráveis. 3 

10. O impacte visual na presença da linha no troço compreendido entre os apoios 85 e 95, apesar de não ser 

um troço muito exposto visualmente, é negativo e significativo a muito significativo, por se localizar numa 

área de Elevada Qualidade Visual. Desta forma, considera-se que o projecto implica impactes negativos 

significativos sobre a avifauna na zona próxima da PPSM e do SICSM, nomeadamente entre os apoios 90 a 

105, o que torna este troço inviável. 3 

Relativamente aos quatro pontos acima identificados reconhece-se efectivamente que os impactes, sobretudo o risco de 

colisão para a avifauna, poderão ser significativos entre os apoios P90 e P105 que se localizam na zona do Furadouro e 

nos limites da Área de Paisagem Protegida e Sítio de Interesse Comunitário da Serra do Montejunto. 

É neste contexto que, de forma a melhor avaliar os impactes na avifauna neste troço entre os apoios P90 e P105, foi 

proposto pelo Proponente, na sequência de dúvidas colocadas pela Comissão de AIA já em fase de procedimento 

Avaliação de Impacte Ambiental, a realização de campanhas de monitorização para a avifauna e quirópteros no período 

compreendido entre Abril e Julho de 2011.  

De acordo com as campanhas de monitorização realizadas até esta data 3, e cujos resultados foram já apresentados à 

APA pela REN, S.A., foi possível verificar que: 

 todas as rotas que, em alguma parte do seu percurso, se aproximaram menos de 500 m dos troços das linhas em 

estudo, 73% passaram a menos de duas vezes a altura dos apoios, sendo que 19% voaram ao nível dos cabos; 

 a espécie mais vezes registada foi a águia-d'asa-redonda; efectivamente, esta espécie foi a que apresentou maior 

número de atravessamentos da linha, com 70% dos casos, o que sugere uma maior susceptibilidade a impactes 

devidos a esta linha. 

No entanto, a elevada concentração de rotas de espécies muito sensíveis na designada Zona 2 (Figura 6), leva a crer que 

a área localizada a menos de dois quilómetros a noroeste da linha LCG.RM4, entre os apoios 95 e 105, será a que 

                                                           

2 Considerou-se pertinente responder de forma conjunta às quatro alegações (7 a 10), dado que todas respeitam a impactes negativos 

na Área de Paisagem Protegida e Sítio de Interesse Comunitário da Serra do Montejunto. 

3 Foram já realizadas as 3 campanhas propostas no decurso deste procedimento de AIA; destas a 3ª e última foi realizada entre 4 e 11 

de Julho 2011 pelo que apenas desta ainda não se dispõe de relatório escrito; das duas anteriores foram já entregues à Autoridade 

de AIA os respectivos relatórios.  



  

1472OTC1 - LINHA AÉREA DUPLA CARREGADO-RIO MAIOR 4, A 400 / 220 kV (220kV). PROJECTO DE EXECUÇÂO. 

2ª FASE – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. AUDIÊNCIA PRÉVIA – RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1356, DE 15 DE JUNHO DE 2011 

JULHO 2011 41 

apresenta maior nível de preocupação relativamente aos impactes gerados, por ser uma área de elevada sensibilidade 

para a avifauna (Figura 7). 

 

Figura 6 - Zona de maior concentração de rotas de rapinas diurnas 

 

Figura 7 - Zona de maior sensibilidade para a avifauna 
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Durante as observações de aves planadoras efectuadas, houve comportamentos que permitiram suspeitar da possível 

localização de ninhos, mas não das espécies alvo mais importantes. 

Das aves de rapina nocturnas, particularmente do bufo-real, não se fez qualquer registo durante a realização dos pontos 

de contagem pelo que não foi ainda possível confirmar a nidificação de bufo-real na área de estudo. No entanto, existem 

dados que apontam para a sua nidificação na área envolvente, a cerca de 2 000 m de distância da linha em projecto, 

conforme se pode observar na Figura 8, o que se revela preocupante sobretudo para dois ninhos (1 e 3) já que atravessa 

as áreas de caça mais prováveis para estes casais. 

Foram igualmente observados, na zona da linha LCG.RM1, noitibós-de-nuca-vermelha, também estes com estatuto de 

conservação elevado. 

Assim, e depois de observados os resultados das campanhas de monitorização realizadas até à data verifica-se que estes 

parecem evidenciar que a zona de implantação do projecto em estudo é mais importante, em termos de diversidade e de 

abundância de espécies e indivíduos, do que o troço comparado da linha LCG.RM1, vindo de alguma forma corroborar a 

preocupação evidenciada pelo ICNB anteriormente no procedimento de AIA. 

Este facto leva a crer que será também uma das zonas mais sensíveis da área de estudo, por servir provavelmente de 

área de caça e nidificação para a generalidade das espécies alvo.  

 

Figura 8 - Localização de ninhos de bufo-real na envolvente da área em estudo 
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Do exposto admite-se que, efectivamente, as alegações 7 a 10 para a desfavorabilidade do projecto são pertinentes,; 

contudo, está em causa apenas o troço entre os apoios 90 a 105. , De facto,  caso viesse a ser confirmada a DIA 

desfavorável ao projecto neste troço, o proponente deveria então avançar para a realização de  um Estudo de Impacte 

Ambiental para um traçado alternativo a este, o qual seria objecto de avaliação pela Autoridade de AIA.(esta opção já foi 

anteriormente tomada pelo menos em 2 processos de AIA  e por razões semelhantes)  

Acresce contudo que o traçado da  nova linha Carregado – Rio Maior 4 por deixar de sobrepassar a APP e a SIC de 

Montejunto ao contrário do que acontece com a linha actual constituirá um impacte positivo significativo no que diz respeito 

às áreas sensíveis. 

11. Destaca-se a posição desfavorável manifestada pela Câmara Municipal de Alenquer e respectivas Juntas de 

Freguesia, pelos impactes negativos do projecto numa área de relevante carácter vinícola. Não obstante se 

considerar que os impactes no uso do solo são passíveis de minimização e adquirirem reduzido significado 

face às áreas envolvidas, não pondo em causa a produtividade da actividade em apreço, existe uma 

afectação paisagística de uma área agrícola relevante, representativa da tradição vitivinícola, e que 

constitui um território que, pela consolidação e expansão da cultura da vinha, tem vindo a ganhar 

expressão enquanto paisagem vinhateira. São de destacar os investimentos no âmbito da valorização 

turística. 

12. Apresenta um notável padrão visual, por vezes associado a quintas, valorizador da paisagem em causa, 

considerando-se que algumas dessas áreas conferem Elevada Qualidade Visual ao território em causa. 

Verificando-se que é ainda um território pouco afectado por infra-estruturas que possam contribuir para a 

perda da sua qualidade cénica, o atravessamento e a presença permanente de uma linha aérea, que se 

constitui como uma intrusão visual, é comprometedor da sua identidade e integridade visual, em particular 

nas áreas mais bem conservadas. 

No tocante à posição desfavorável manifestada pela Câmara Municipal de Alenquer, e respectivas Juntas de Freguesia, 

enfatiza-se que, ao longo de todo o processo conducente à definição do projecto executivo, incluindo  os estudos de base 

efectuados no contexto do Estudo de Impacte Ambiental, foram os técnicos desta autarquia envolvidos, na tentativa de 

que todos os interesses fossem devidamente salvaguardados e assegurados.   

No que respeita ao relevante carácter vinícola destacam-se as condições de "convivência  pacífica"  de infra-estruturas 

desta natureza com áreas de exploração de vinha, de acordo com as medidas possíveis de implementar conforme 

anteriormente evidenciado, e como aliás se admite na própria alegação. 

Já no que respeita ao valor paisagístico dos sistemas vitivinícolas tradicionais, por vezes associado a quintas aqui 

existentes e/ou aos investimentos no âmbito da valorização turística, e tendo presente a alegação de que se trata de um 

território pouco afectado por infra-estruturas que possam contribuir para a perda da sua qualidade cénica, ressalva-se que 

o  EIA teve em consideração todas as áreas de aptidão turística conhecidas no PDM bem como o impacte na paisagem  

tendo sido apresentadas no referido estudo as medidas que se considerou poderiam minimizar os referidos impactes. 

Acresce que a desactivação da  Linha Carregado – Rio Maior 1, a efectuar com a entrada em funcionamento do presente 

projecto, dará lugar a impactes positivos já que esta linha deixaria de condicionar/sobrepassar áreas com Plano de 

Pormenor aprovado como por exemplo o Plano de Pormenor da Quinta da Abrigada, e ainda de áreas em processo de 

planeamento como seria o caso dos Planos de Pormenor associados ao Plano de Acção Territorial de Alenquer como por 

exemplo a Área de expansão da Quinta da Abrigada - Quinta da Puceteira. 
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Por outro lado como referido anteriormente a desactivação da actual linha Carregado – Rio Maior 1 permite evitar a 

sobrepassagem de um conjunto significativo de aglomerados populacionais como sejam Venda do Freixo, Abrigada, 

Atouguia das Cabras, Bairro, Bugareus e Casais Novos e Carregado (conforme desenho do EIA  nº 1472-23-0300-012) e a 

nova linha não sobrepassa qualquer área urbana ou urbanizável ou mesmo habitações isoladas e ainda evita a 

sobrepassagem da APP de Montejunto. 

13. Não obstante terem sido estudadas as grandes condicionantes ambientais do projecto numa fase anterior, 

a inexistência de alternativas de traçado limita a presente análise de impactes, não sendo possível aferir as 

apreciações comparativas com outros traçados, evidenciadas na fase de consulta pública. 

Não se concorda com o teor desta alegação; efectivamente houve um estudo de alternativas e sua comparação, conforme 

consta do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, o qual é parte integrante do procedimento de AIA.  

Efectivamente, entre Outubro de 2008 e Abril de 2009 foi desenvolvido o Estudo de Grande Condicionantes Ambientais 

(EGCA) que posteriormente constituiu um volume que constitui o Anexo 5 do  EIA . 

O EGCA teve como objectivo principal avaliar, para uma área de estudo expressiva, qual o corredor que asseguraria 

menores implicações na área de inserção, assegurando consequentemente a selecção ambiental do corredor para 

desenvolvimento do traçado da Linha Dupla Carregado-Rio Maior 4 a 400/220 kV (220 kV). Identificaram-se igualmente as 

grandes condicionantes ambientais à implementação dos corredores possíveis para a introdução do nível de tensão de 

400/200 kV.  

Neste estudo, para além da cuidadosa análise dos troços mais viáveis em termos ambientais, atendeu-se em particular às 

condições de atravessamento da Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e Sítio de Importância Comunitária 

da Serra de Montejunto, de áreas urbanas e de áreas de vinha e foi ainda detectada a oportunidade de melhoria do 

traçado da Linha Rio Maior-Carvoeira (LRM.CVR), a 220 kV, que em parte segue em paralelo com a linha Carregado – Rio 

Maior 1  de modo a deixar de se verificar o atravessamento de uma área urbana (povoação de Venda do Freixo) que se 

considerou no âmbito do EIA da Linha Carregado – Rio Maior 4 (Anexo 3 do Volume 4 do EIA).  

Este estudo incluiu consultas  a diversas entidades, incluindo a realização de reuniões frequentes com as duas autarquias 

com maior extensão de troços, situação que confere ao processo uma ampla participação. 

Adoptou-se como critério base manter sempre que possível o traçado da linha Carregado – Rio Maior1 e apenas se 

consideram alternativas quando foram identificadas condicionantes que o aconselharam sem perder de vista o objectivo 

definido no PDIRT de que no futuro poder permitir alguma aproximação à zona de Torres Vedras .  

Como se pode ver no Capítulo 1.4 – Apresentação e definição dos troços em análise do Estudo de Grandes 

Condicionantes foram considerados 13 troços alternativos, alguns locais e outros globais, considerando sempre como uma 

das alternativas o traçado actual da linha Carregado – Rio Maior 1 a saber: 

Foi possível chegar a 13 troços de corredores alternativos (A, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C2-1, C2-1-1, C2-1-2, C2-2 e D) 

no interior dos quais não existem ou existem apenas marginalmente, grandes condicionantes. 

Assim o troço A (com 3378m), corresponde parcialmente ao corredor da actual LCG.RM 1 e abrange, grosso modo, a 

área de implantação da Subestação do Carregado e de implantação do Nó da A10/A1 e onde existem diversos sistemas 

de infra-estruturas lineares, não só em termos rodoviários, mas também ao nível das redes de abastecimento de água, 

produção, transformação, transporte e distribuição de energia e ferroviária (convencional e futura LAV- Linha de Alta 
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Velocidade), servidão aeronáutica da OTA, área de vinha e ainda diversos elementos patrimoniais não classificados. 

Existem 5 receptores Sensíveis 

Os troços alternativos B (2512m) e B1(2632m) desenvolvem-se na continuidade do troço A, contornam por Norte (troço 

B) e por Sul (troço B1) o núcleo urbano de Cadafais. Inserem-se numa área de difícil implantação decorrente da 

morfologia, bem como, a norte de Cadafais, pela presença de diversas quintas associadas à exploração vitivinícola e/ou à 

actividade empresarial, à A10 e respectivos viadutos. A sul de Cadafais, regista-se a presença de diversos elementos 

patrimoniais não classificados, do futuro Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Grande da Pipa e de duas linhas da RNT. 

Em ambas as alternativas existem áreas de vinha.  Existem 0 receptores Sensíveis 

No que se refere aos troços alternativos B2 (29932m e 5 receptores sensíveis) e B3 (20424m e 17 receptores 

sensíveis) podemos referir que o troço B2 desenvolve-se na continuidade dos troços B e B1, inflecte para poente até 

ao aglomerado de Pereiro de Palacana e a partir deste para Norte, com uma orientação de SSW-NNE, até Ponte Ruiva. 

Neste troço podemos destacar a presença marginal de áreas sensíveis para a conservação da Natureza as áreas de vinha 

e a existência de um ponto de água de combate a incêndios que poderá ser utilizado de meios aéreos. 

O troço B3 desenvolve-se na continuidade do troço A, com uma orientação de S-N até Ponte Ruiva e insere-se no 

corredor da actual linha Carregado – Rio Maior 1. Neste troço evidencia-se a presença de diversos núcleos urbanos – 

Carregado, Bairro, Atouguia das Cabras e Abrigada, e ainda alguns empreendimentos turísticos como sejam a Quinta da 

Abrigada e da Quinta da Puceteira. Inserem-se ainda a área correspondente à “Servidão Aeronáutica da Base da Ota” e a 

área de “Pedreiras”. 

Troços alternativos C+C1; C2+C2-1+C2-1-1+C1; C2+C2-2; C2+C2-2-1+C2-1-2; 

Os dois troços C e C1 desenvolvem-se para Norte, na continuidade do troço B3, e seguem dentro do corredor da actual 

linha Carregado – Rio Maior 1, até o primeiro alcançar o troço C1 e, este, o troço D.  

No troço C (7365m e 2 receptores sensíveis)  destaca-se a presença das APP-Serra de Montejunto e do SIC-Serra de 

Montejunto que são atravessadas na sua extremidade NE.  

O troço C1 (2815m e 0 receptores sensíveis), junto à povoação de Venda do Freixo – Alguber, abandona o corredor da 

actual linha Carregado – Rio Maior 1, evitando o atravessamento de “Áreas de Edificação Consolidada/Edificados 

Rurais/Edificação Dispersa Associada à Agricultura”, inserindo-se em área predominantemente florestal. 

Os troços C2 (1902m e 0 receptores sensíveis), C2-1 (4492m e 0 receptores sensíveis), C2-1-1 (2919 e 0 receptores 

sensíveis), C2-1-2 (4201m e 0 receptores sensíveis)  e C2-2 (10892m e 1 receptor sensível)  desenvolvem-se na 

continuidade dos troços B2 e B3 e terminam no troço D. Apresentam orientação geral S-N, constituindo alternativas locais, 

que pretendem, por um lado, evitar e/ou minimizar pontualmente as condicionantes identificadas.  

Refira-se, contudo, que não existem diferenças muito significativas entre estes troços e respectivas combinações, sendo 

que os mesmos inserem-se, maioritariamente, em área florestal, embora seja de registar que todos atravessam pequenas 
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áreas de vinhas. Estes troços permitem a articular diversas soluções de corredor que, como anteriormente referido, não 

são muito diferentes entre si, estabelecendo a ligação entre os troços D e os troços B2 e B3. 

O troço C2+C2-1+C2-1-1+C1 inflecte para Poente, e seguidamente para Norte, passando entre os aglomerados de Cercal 

(concelho de Cadaval) e Tagarro (concelho de Azambuja), onde inflecte para Poente (sub-troço C2-1-1), até ao sub-troço 

C1, no qual se irá inserir a Linha Rio Maior – Carvoeira (LRM.CVR), após o seu desvio pontual, como já referido. Neste 

troço destaca-se o atravessamento de habitações dispersas, bem como de habitações localizadas ao longo da EN368 que 

liga os dois aglomerados referidos (sub-troço C2-1) e que, face à análise efectuada, estes poderão vir a estabelecer 

ligação entre si. 

O troço C2+C2-1-2 desenvolve-se sempre no sentido S-N e apresenta até aos aglomerados de Cercal e Tagarro as 

situações já identificadas no troço anterior. Para norte dos aglomerados referidos, este troço insere-se maioritariamente 

em área florestal. 

No troço C2-1 destaca-se a existência de um ponto de água de combate a incêndios com utilização por meios aéreos. 

O troço C2+C2-2 desenvolve-se para Nascente e seguidamente para Norte, passando a oeste do núcleo urbano de 

Alcoentre e do Estabelecimento prisional de Vale de Judeus, até à Vala do Paúl onde inflecte para Poente. Ainda que 

maioritariamente inserido em área florestal, destacam-se neste troço (sub-troço C2-2) a presença das linhas da RNT e de 

terrenos pertencentes ao EPA - Estabelecimento Prisional de Alcoentre,  

No troço C2-2 salienta-se a existência de 2 pontos de água de combate a incêndios com utilização por meios aéreos. 

O troço D (8177 m e 2 receptores sensíveis) corresponde parcialmente ao corredor da actual linha Carregado – Rio Maior 

1 e Rio Maior- Carvoeira que seguem em paralelo de ligação á Subestação de Rio Maior e integra-se numa área 

predominantemente florestal, onde há a destacar a presença de alguns elementos patrimoniais não classificados. Mesmo 

assim foi possível produzir um desvio de modo a deixar de sobrepassar a área urbana de Venda do Freixo.  

Após análise comparativa dos diferentes troços em estudo, identificaram-se como troços preferíveis à implantação do 

corredor da futura Linha Carregado – Rio Maior 4 a 400 / 220 kV (220 kV) os que constam do Quadro 3. 
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Quadro 3 -  Quadro Síntese da Comparação de Troços Alternativos 

Troços em Comparação Troço Preferível 

B  «»  B1 B1 

B1+B2  «»  B3 B1+B2 

C+C1  «»  C1+C2+C2-1+C2-1-1 C1+C2+C2-1+C2-1-1 

CTC1  «»  C2+C2-1+C2-1-2 C2+C2-1+C2-1-2 

C+C1  «»  C-2+C2-2 C2+C2-2 

C1+C2+C2-1+C2-1-1  «»  C2-C2-1+C2-1-2 C2+C2-1+C2-1-2 

C1+C2+C2-1+C2-1-1  «»  C2+C2-2 C2+C2-2 

C2+C2-1+C2-1-2  «»  C2+C2-2 C2+C2-2 

B1+B2 +C2+C2-2 

Assim, na parte sul, entre o final do troço A e o início do troço B, foi seleccionado o troço B1 uma vez que: 

 Apresenta uma menor “Áreas de vinha” (27 %, contra os 50 % do troço B); 

 não apresenta conflito com a localização prevista dos nós de ligação entre a A10 e o IC11 e a A10 e o IC2; 

 insere-se no corredor das linhas de muito alta tensão existentes – 4043 Linha Alto de Mira – Ribatejo (LAM.RJ) e 

4044 Linha Fanhões – Ribatejo (LFN.RJ).  

Da comparação entre o troço B1+B2 com o troço B3, foi seleccionado o troço B1+B2, dado que: 

 A sua interferência com áreas urbanas é menor em todos os aspectos considerados (“Áreas de edificação 

consolidada”, “Aglomerados rurais”, “Edificação dispersa associada à agricultura”, “Áreas industriais” e 

“Empreendimentos Turísticos existentes”, minimizando os potenciais impactes associados à sobrepassagem destas 

áreas por linhas da RNT; 

 em relação ao ordenamento do território, o troço B1+B2, porque permite evitar as estratégias de desenvolvimento 

municipal, que constam dos instrumentos de gestão territorial em revisão (PDM e PAT), nomeadamente em relação 

aos “”Empreendimentos turísticos previstos”, “Outros PU e PP previstos – PAT” e “Áreas industriais propostas”; 

 integra, em geral, as sugestões / soluções apresentadas pelas entidades contactadas;  

 a sua localização, mais a Oeste integra as orientações do PDIRT, potenciando uma futura ligação da LCG.RM 4 à 

subestação de Carvoeira (existente) e à prevista subestação de Almargem do Bispo , 

 a sua interferência com áreas sensíveis (APP e SIC da Serra de Montejunto, que refira-se, são coincidentes) é 

marginal, por um lado porque, do troço B, com 400 m de largura, apenas 200 m se inserem nestas áreas, propondo-

se como recomendação para o Projecto de Execução que o traçado da futura LCG.RM 4, se desenvolva na extrema 

da estrada que faz o limite destas duas áreas sensíveis; 

 relativamente à interferência com “Áreas de vinha” (44 %), presente neste troço, a mesma é devida, na sua maioria 

aos diversos acertos que se foram introduzindo, neste e noutros troços, alargando-o de forma significativa, com o 

objectivo de minimizar a potencial afectação que esta infraestrutura poderá ter associada.  

O troço B3, corresponde ao traçado da linha existente – LCG.RM 1 a 220 kV. Este troço atravessa áreas urbanas, 

destacando-se, entre outros, o núcleo urbano do Carregado, a Servidão Aeronáutica da Base da Ota e as áreas de 
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“Pedreiras”. Contudo, este troço não interfere com as áreas da APP/SIC da Serra de Montejunto e apresenta menor 

interferência com as “Áreas de vinha” (5 %, contra os 44 % do troço B1+B2), áreas que podem assumir expressão 

considerável, pela sua importância socio-económica, paisagística e comercial, quando associadas a quintas que realizam 

eventos. 

Em relação aos restantes troços em estudo, que permitem a ligação ao troço D, verifica-se o seguinte: 

O troço C1, corresponde ao traçado da actual LCG.RM 1 a 220 kV, sendo o que se apresenta menos viável, pelo facto de 

atravessar, no extremo NE, as áreas da APP/SIC da Serra de Montejunto. Assim, quando em combinação com o troço C 

(C+C1), este é também considerado como menos viável. 

Os restantes troços não atravessam áreas da APP/SIC da Serra de Montejunto, pelo que, a selecção de qualquer um 

deles, representará impactes positivos significativos para os aspectos ecológicos, associados à desactivação da actual 

linha LCG.RM 1 a 220 kV, aumentando a sua significância com o afastamento do troço às áreas da APP/SIC da Serra de 

Montejunto. O seu comportamento é também muito semelhante em relação às interferências com os aspectos ambientais 

considerados na presente análise. São troços que apresentam características mais rurais, desenvolvendo-se, 

maioritariamente, em área florestal e agrícola. Como principais interferências, destacam-se: 

 Os “núcleos rurais” e a “edificação dispersa associada à agricultura”; 

 “Culturas de regadio” e as “Áreas de vinha”; 

 Ecossistemas da REN. 

Entre estes troços, a selecção do troço C2+C2-2, resulta do facto de o mesmo apresentar, no cômputo geral, melhores 

resultados, e ainda por: 

 o troço C2+C2-2 se inserir parcialmente no corredor de linhas já existentes, a 4058-LBLRJ, a 400kV e da 2038/9 

LCGRM 2-3 a 220kV, contribuindo desta forma para a coesão territorial. 

Na figura seguinte (Figura 9) retirada do EGCA, estão representadas  as 13 alternativas de corredor, tendo transitado para 

projecto de execução a combinação composta pelos troços A+B1+B2+C2+C2.2+D por ser aquela que se revelou como 

técnica e ambientalmente mais favorável e que maiores consensos reuniu. 
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Figura 9 – Alternativas de Traçado Analisadas no Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais 

Por outro lado, admite a legislação e consta do GUIA para a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental das 

Infraestruturas da RNT aprovado pela APA , a legitimidade da submissão a AIA, com o projecto em fase de  Projecto de 

Execução. 

Face ao atrás exposto teremos de concluir que houve a preocupação de estudar diversas alternativas e dar prioridade 

sempre que possível à manutenção da nova linha no traçado actual da linha Carregado –Rio Maior 1. Em particular no 

Concelho de Alenquer ainda que a linha em projecto tenha uma maior extensão e portanto cruze um maior número de 

Freguesias o traçado da nova linha em avaliação trás uma melhoria na minimização dos impactes relativamente a  

diversos factores ambientais.  

TROÇOS ESTUDADOS  

EGCA 

TROÇOS SELECCIONADOS 

PROJECTO EXECUÇÃO 
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14. Adicionalmente, refere-se a existência de uma incompatibilidade do projecto com a classe de espaço em 

que este se insere no PDM de Rio Maior. 

O concelho de Rio Maior alberga 13,8% do traçado da Linha em estudo, inclui 23 apoios e é atravessado numa extensão 

de 7,84 km. 

No entanto, e conforme se pode observar dos extractos dos desenhos incluídos no EIA, dos 23 apoios previstos implantar 

neste concelho apenas 8 apoios (P131 a P136, , P145 e P146) terão novas localizações com necessidade de construção 

das respectivas fundações, já que os restantes 15 apoios (P147 a P161) respeitam a substituição dos postes já existentes 

da Linha Carregado - Rio Maior 1, dado que nesta extensão o traçado da Linha Carregado - Rio Maior 4 substituirá o 

traçado daquela (Figura 10 e Figura 11). 

 

 

Figura 10 - Novos apoios a construir no concelho de Rio Maior 
Figura 11 –  P145 e P146 - novos apoios a construir e 

P147 ao P161 - apoios a substituir na Linha CG-RM 1 

No Quadro 4 apresenta-se o tipo de estrutura, o tipo de fundação, o volume de escavação, o volume de betão, o volume 

de terras sobrantes e a área de ocupação a nível do solo de cada um dos apoios a instalar em Rio Maior. 
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Quadro 4 – Identificação do tipo e características dos apoios a implantar em Rio Maior 

Estrutura Fundações 

Volume Terreno 
Sobrante 

Área de ocupação 
do apoio 

( m2) Nº Tipo Tipo 
Escavação 

( m³ ) 
Betão 
( m³ ) 

Armação 
( kg ) 

P131 DLR04 DRE 124 75,600 22,800 1.100 23 86 

        

P132 DLS07 DRE 101 59,600 19,600 1.040 20 58 

        

P133 DLR01 DRE 124 75,600 22,800 1.100 23 57 

        

P134 DLA01 DRE 184 155,200 50,400 3.160 50 57 

        

P135 DLS05 DRE 101 59,600 19,600 1.040 20 49 

        

P136 DLS02 DRE 101 59,600 19,600 1.040 20 33 

        

P145 DLS07 DRE 101 59,600 19,600 1.040 20 58 

        

P146 DLS05 DRE 101 59,600 19,600 1.040 20 49 

        

        

TOTAL  605 194 11.600 194 511 

Da análise do Quadro 4 pode concluir-se que para os oito apoios a instalar em locais diferentes no concelho de Rio Maior 

estão em causa 605 m3 de volume de escavação, 194 m3 de betão e a mesma quantidade de terras sobrantes. 

Na Figura 12 apresentam-se os desenhos com um esquema indicativo do tipo de fundação que será utilizada nos apoios 

a montar em Rio Maior. 
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Figura 12 - Esquema indicativo do tipo de fundação que será utilizada nos apoios a instalar em Rio Maior 

No que respeita à incompatibilidade do projecto com a classe de espaços naturais no concelho de Rio Maior, e antes de se 

proceder a uma análise mais detalhada deste aspecto, importa referir que de acordo com a Carta de Ordenamento 

apresentada no EIA e conforme se pode observar na Figura 13, dos 23 apoios previstos implantar neste concelho apenas 

10 apoios (, P145 a P147; P150; P152 a P154; e P156 a P158) se localizam na referida classe de espaços naturais e 

destes apenas o P145 terá uma nova localização com necessidade de construção das respectivas fundações, já que os 

restantes 9 apoios localizados nesta classe de espaço (P146; P147; P150; P152 a P154 e P156 a P158), dizem respeito a 

substituição dos postes já existentes da Linha Carregado - Rio Maior 1, dado que nesta extensão o traçado da Linha 

Carregado - Rio Maior 4 coincidirá com  o traçado daquela. 
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Figura 13 – Apoios localizados em classe de Espaços Naturais no concelho de Rio Maior (extracto da Carta de Ordenamento apresentada no EIA)
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A alegação relativa à incompatibilidade do projecto com a classe de espaço (espaços naturais) em que se insere no 

concelho de Rio Maior, é sustentada nos seguintes aspectos: 

 Trata-se de uma “edificação” que, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), “Edificação é 

a actividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel 

destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com carácter de 

permanência.” 

 no regulamento do PDM de Rio Maior que, de acordo com o n.º 4 do artigo 52º proíbe “... acções de qualquer tipo 

que impliquem a alteração da topografia, ou das formações vegetais , bem como as de edificação, , com excepção 

das destinadas a (...) pequenas infra-estruturas...”, conforme texto transcrito abaixo. 

 

 

No entanto, da análise dos documentos atrás referidos (RJUE e Regulamento do PDM de Rio Maior) entende-se, salvo 

melhor opinião, que as sapatas, que neste caso respeitam a uma construção com uma altura média acima do solo de 0,40 

m de betão, irão introduzir alterações muito pouco relevantes na topografia do terreno ou nas formações vegetais 

existentes, a par do facto de: 

 estão em causa 23 apoios dos quais apenas 10 se localizam na classe de espaços naturais; 
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 dos 10 apoios localizados em espaços naturais apenas 1 terá nova localização dado que, como anteriormente 

referido, os restantes 9 apoios dizem respeito a substituição dos postes já existentes da Linha Carregado - Rio Maior 

1, dado que nesta extensão o traçado da Linha Carregado - Rio Maior 4 substituirá o traçado daquela. 

Por outro lado, nos contactos tidos com a autarquia, seja no decurso dos estudos ambientais e do projecto, seja na sessão 

pública realizada no dia 12 de Abril de 2011, esta situação nunca foi levantada, o que nos permite supor que o 

entendimento da autarquia será similar. 

Acresce que, actualmente, na zona em causa (concelho de Rio Maior) existem já, para além da linha Carregado – Rio 

Maior 1, as seguintes infra-estruturas: 

 Linha Carregado – Rio Maior 2/3 a 220 kV da RNT 

 Linha Batalha – Ribatejo a 400 kV da RNT 

 Linha Lavos -  Rio Maior a 400 kV da RNT 

 Diversas linhas da RND – Rede Nacional de Distribuição 

 Auto Estrada A15 

A titulo de exemplo apresenta-se na Figura 14 um extracto da Carta de Ordenamento apresentada no EIA onde se pode 

observar que dentro do corredor em estudo para Linha Carregado-Rio Maior 4, a Auto Estrada A15 se sobrepõe à classe 

de espaços naturais do concelho de Rio Maior em dois pontos. 
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Figura 14 – Extracto da Carta de Ordenamento apresentada no EIA com indicação da sobreposição da A15 à classe de 
espaços naturais no concelho de Rio Maior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1472OTC1 - LINHA AÉREA DUPLA CARREGADO-RIO MAIOR 4, A 400 / 220 kV (220kV). PROJECTO DE EXECUÇÂO. 

2ª FASE – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. AUDIÊNCIA PRÉVIA – RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1356, DE 15 DE JUNHO DE 2011 

JULHO 2011 57 

3 SINTESE DA RESPOSTA À PROPOSTA DE DECISÃO DESFAVORÁVEL  

Depois do exposto neste documento e face aos argumentos apresentados, a REN. S.A. considera que estão reunidas 

condições para a produção de DIA favorável, ao projecto da Linha Aérea Dupla Carregado – Rio Maior 4 a 400 / 220 kV 

(220 kV).No entanto, reconhece que as monitorizações de vertebrados voadores obtiveram resultados que revelam a 

potencialidade de impactes com algum significado, bem como eventual impacte na paisagem na zona da APP de 

Montejunto ainda que fora dos seus limites pelo que, apenas poderão existir razões  que justifiquem  uma Declaração de 

Impacte Ambiental desfavorável no troço entre os apoios P85 e 105. 

 

Lisboa, 13 de Julho de 2011 

 

Pela COBA, S.A. 

 

 

 

 

Sofia Arriaga e Cunha 

Directora do Serviço  

de Ambiente e Paisagismo 
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ANEXO 1 - OFº REFª 706/10 – PROCESSO DE AIA Nº 2319 – LINHA AÉREA DUPLA 
                                                       LCG.RM 4 A 400/220 KV (220 KV) 

 

 

 


