
 

 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. 

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 

 

 
25 de Maio de 2011 

Estudo de Impacte Ambiental 

Linha Carregado-  
Rio Maior 4 
a 400/220 kV (220 kV) 
 
Projecto de Execução 

Parecer da Comissão de Avaliação 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Linha Aérea Dupla Carregado - Rio Maior 4, a 400/220 kV (220 kV)  

Processo AIA n.º 2319  1/48 
 

Índice 

1. INTRODUÇÃO AO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ........................................................................... 3 

2. RESUMO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ................................................................................. 4 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO ..................................................................................................... 5 

4. JUSTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROJECTO .................................................................................... 5 

5. ANTECEDENTES ....................................................................................................................... 5 

5.1 Alternativas estudadas no EGCA .................................................................................................6 

6. DESCRIÇÃO DO PROJECTO.......................................................................................................... 7 

6.1 Localização ..................................................................................................................................7 

6.2 Características Gerais ..................................................................................................................7 

6.3 Fase de Construção e Exploração ................................................................................................8 

6.3.1 Aspectos Construtivos .................................................................................................................8 

6.3.2 Actividades de Exploração e Manutenção ..................................................................................8 

7. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AMBIENTE AFECTADO E ANÁLISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJECTO10 

7.1 Ecologia .................................................................................................................................. 10 

7.1.1 Caracterização da Situação Actual ..................................................................................................... 10 

7.1.2 Identificação e Avaliação de Impactes ............................................................................................... 12 

7.1.2.1 Flora e Habitats .................................................................................................................................. 12 

7.1.2.2 Fauna ................................................................................................................................................. 12 

7.2 Solos e Usos do Solo .............................................................................................................. 13 

7.2.1 Caracterização da Situação Actual ..................................................................................................... 13 

7.2.2 Identificação e Avaliação de Impactes ............................................................................................... 14 

7.3 Ordenamento do Território ................................................................................................... 15 

7.4 Socioeconomia ....................................................................................................................... 20 

7.4.1 Caracterização da Situação Actual ..................................................................................................... 20 

7.4.2 Identificação e Avaliação de Impactes ............................................................................................... 21 

7.5 Paisagem ................................................................................................................................ 22 

7.5.1 Caracterização da Situação Actual ..................................................................................................... 22 

7.5.1.1 Estrutura Geral da Paisagem ............................................................................................................. 22 

7.5.1.2 Análise Estrutural e Funcional da Paisagem ...................................................................................... 23 

7.5.1.3 Análise visual da Paisagem ................................................................................................................ 24 

7.5.2 Identificação e Avaliação de Impactes ............................................................................................... 24 

7.6 Património ............................................................................................................................. 26 

7.6.1 Caracterização da Situação Actual ..................................................................................................... 26 

7.6.2 Identificação e Avaliação de Impactes ............................................................................................... 27 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Linha Aérea Dupla Carregado - Rio Maior 4, a 400/220 kV (220 kV)  

 

Processo AIA n.º 2319  2/37 

7.7 Recursos Hídricos ................................................................................................................... 28 

7.7.1 Caracterização da Situação Actual ..................................................................................................... 28 

7.7.2 Identificação e Avaliação de Impactes ............................................................................................... 29 

8. ANÁLISE DOS IMPACTES CUMULATIVOS DO PROJECTO .................................................................... 30 

9. RESUMO DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA ....................................................................... 31 

10. SÍNTESE CONCLUSIVA ............................................................................................................. 34 

 

ANEXOS 

Anexo I – Enquadramento Regional e Local do Projecto 

Anexo II – Implantação do Projecto 

Anexo III – Pareceres de Entidades Externas 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Linha Aérea Dupla Carregado - Rio Maior 4, a 400/220 kV (220 kV)  

 

Processo AIA n.º 2319  3/37 

1. Introdução ao Procedimento de Avaliação 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projecto de Execução (PE) da Linha Carregado-Rio Maior 4, a 400/220 kV (220 kV). 

O EIA e restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na 
APA a 17 de Agosto de 2010, tendo sido remetidos pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
na qualidade de entidade licenciadora do projecto. 

O proponente do projecto é a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e este enquadra-se no regime de 
AIA através do n.º 19 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua actual redacção. 

De forma a assegurar a continuidade do procedimento de AIA, a APA, na qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), através do ofício n.º 11735, de 24/08/2010, de acordo 
com o artigo 9.º da referida legislação e com o artigo 1.º do Regulamento das Comissões de Avaliação 
de Impacte Ambiental. A CA integra as seguintes entidades: APA, Administração da Região Hidrográfica 
do Tejo, I.P. (ARH do Tejo, I.P.), Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. (ICNB, 
I.P.), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, I.P.), Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) e Instituto Superior 
de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). Cada entidade nomeou os 
seguintes representantes: 

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

 ARH do Tejo, I.P. – Eng.ª Maria Helena Alves (alínea b); 

 ICNB – Eng. Manuel Duarte (alínea c); 

 IGESPAR, I.P. – Dr.ª Alexandra Estorninho (alínea d); 

 CCDR LVT – Eng. João Gramacho (alínea e); 

 ISA/CEABN – Arq. João Jorge (alínea f). 

O EIA é da responsabilidade da empresa COBA, Consultores de Engenharia e Ambiente, Lda., tendo 
sido elaborado entre Dezembro de 2008 e Julho de 2010, após uma primeira fase de identificação das 
grandes condicionantes ambientais. 

Foram analisados os seguintes elementos:  

- Volume 1 – Resumo Não Técnico (Julho de 2010 e Novembro de 2010);  

- Volume 2 – Relatório Síntese (Julho de 2010); 

- Volume 3 – Peças Desenhadas (Julho de 2010); 

- Volume 4 – Anexo Geral (Julho de 2010); 

- Volume 5 – Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (Julho de 2010); 

- Volume 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental (Julho de 2010);  

- Aditamento ao EIA (Novembro de 2010); 

- Alegações no âmbito do CPA, contestando a proposta de desconformidade do EIA (Janeiro 
de 2011); 

- Aditamento 2 ao EIA (Março de 2011); 

- Campanha de Monitorização de Quirópteros - 1.º Relatório de Progresso; 

- Campanha de Monitorização da Avifauna - 1.º Relatório de Progresso. 
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2. Resumo do Procedimento de Avaliação 

O presente processo de AIA incluiu as seguintes etapas: 

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

No âmbito da fase de análise de conformidade do EIA, a CA solicitou esclarecimentos e 
elementos adicionais relativamente à descrição do projecto, aos factores ambientais Recursos 
Hídricos, Ecologia, Património, Ordenamento do Território e Paisagem, tendo também sido 
solicitada a reformulação do RNT. 

Após a análise da resposta do proponente aos elementos solicitados (apresentados no volume 
Aditamento ao EIA), a CA considerou que a informação apresentada no Aditamento ao EIA não 
deu resposta adequada ao pedido de elementos adicionais, em aspectos relevantes e essenciais 
à avaliação ambiental do projecto, nomeadamente às questões relacionadas com o factor 
Ecologia. Relativamente aos factores Recursos Hídricos e Património, as respostas fornecidas no 
Aditamento ao EIA foram consideradas adequadas e suficientes; relativamente ao 
Ordenamento do Território e Paisagem, as questões não foram respondidas na íntegra.  

Desta forma, a CA considerou que o EIA e o seu Aditamento não continham as informações e 
elementos necessários para dar continuidade ao procedimento de AIA, pronunciando-se pela 
desconformidade do EIA. A apreciação da CA foi apresentada num parecer de análise da 
conformidade do EIA, datado de 06 de Dezembro de 2010. 

Decorrente da possibilidade de o proponente contestar a proposta de decisão, de acordo com o 
previsto no Código do Procedimento Administrativo, foi apresentado pelo proponente um 
documento com alegações à desconformidade do EIA – “Alegações no âmbito do CPA, 
contestando a proposta de desconformidade do EIA”, datado de Janeiro de 2011. 

O proponente alegou ser possível, previamente à decisão da CA, proceder à recolha de 
informação e à apresentação de estudos complementares que colmatessem as lacunas 
identificadas relativamente à caracterização da situação de referência para a avifauna e 
quirópteros, tendo apresentado propostas de monitorizações a realizar. 

Face aos argumentos e ao compromisso assumido pelo proponente, a CA considerou que 
poder-se-ia dar continuidade ao procedimento de AIA. Deste modo, foram solicitados 
elementos complementares e foi emitida a conformidade do EIA a 11 de Fevereiro de 2011. 

Os elementos complementares foram remetidos através do documento “Aditamento 2 ao EIA”. 

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

Foram solicitados pareceres às seguintes entidades externas: Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM); Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC); Autoridade Florestal 
Nacional (AFN); Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT); 
Comissão Directiva da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. 

Foram recebidos pareceres da ANPC, AFN e DRAP LVT e Comissão Directiva da Paisagem 
Protegida da Serra de Montejunto, apresentados em anexo – Anexo III. 

• Análise dos resultados da consulta pública. 

A fase de consulta pública decorreu entre 28 de Fevereiro e 26 de Abril de 2010. O resumo dos 
resultados da consulta pública é apresentado no Capítulo 9 do presente parecer. 

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

A 13 de Abril de 2011, os representantes da CA da APA, CCDRLVT, ICNB e ISA visitaram os locais 
previstos para a implantação dos apoios da linha, com a participação de representantes da 
empresa proponente, projectista e da equipa responsável pelo EIA. 

• Análise técnica do EIA e dos restantes elementos disponíveis, nas valências das entidades 
representadas na CA, de forma integrada com o teor dos pareceres recebidos, de entidades 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Linha Aérea Dupla Carregado - Rio Maior 4, a 400/220 kV (220 kV)  

 

Processo AIA n.º 2319  5/37 

externas e no âmbito da consulta pública, e com as informações recolhidas durante a visita ao 
local. 

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

 

3. Identificação do Projecto 

O projecto em avaliação corresponde à construção da linha dupla Carregado-Rio Maior 4 (LCG.RM 
4), a 400/220 kV (220 kV), com uma extensão de cerca de 57 km, entre as subestações de Carregado e 
Rio Maior, em substituição da actual linha simples Carregado-Rio Maior 1 (LCG.RM 1), a 220 kV, com 
cerca de 41 km de extensão. Assim, a implantação desta linha implica a desmontagem da actual linha 
simples LCG.RM 1. 

Adicionalmente, aproveitando o corredor da linha em projecto, está previsto o desvio pontual da 
actual linha simples Rio Maior-Carvoeira (LRM.CVR), a 220 kV, no atravessamento da povoação de 
Venda do Freixo, entre os apoios 12 e 28, numa extensão de cerca de 7 km.  

 

4. Justificação e Objectivos do Projecto 

A implantação da linha Carregado-Rio Maior 4, a 400/220 kV (220 kV), decorre da necessidade de 
reforços adicionais na estrutura da rede para a região da Grande Lisboa, devido ao aumento dos fluxos 
de energia, conjugado com um aumento do consumo. 

De forma a preparar a rede para estas solicitações, o projecto de remodelação da actual linha a 
220 kV, LCR.RM 1, transformando-a em dupla de 400/220 kV, permitirá criar um aumento da 
capacidade de trânsito norte-sul no eixo compreendido entre as subestações de Rio Maior e 
Carregado, ao mesmo tempo que potencia o reforço à zona de Lisboa. 

Assim, a implementação deste projecto tem por objectivo garantir as condições de segurança e 
reforçar a estrutura da Rede Nacional de Transporte na região da Grande Lisboa. 

Tendo em vista a preparação do futuro reforço de alimentação à actual subestação de Carvoeira 
(Torres Vedras), e também à área mais ocidental de Lisboa (zona de Almargem do Bispo), o traçado 
previsto para esta duplicação deverá fazer uma aproximação à zona de Torres Vedras, a partir de onde 
se estabelecerão estes dois reforços. 

 

5. Antecedentes 

No âmbito do Projecto de Execução do Novo Aeroporto de Lisboa na Ota (NAL-Ota), foram 
iniciados, em Janeiro de 2007, estudos ambientais que visavam a modificação e desvio das linhas da 
RNT na zona do NAL-Ota, de forma a garantir a servidão aeronáutica do futuro aeroporto. Uma das 
linhas a desviar e modificar seria a Linha Carregado-Rio Maior 1, a 220 kV (LCG.RM 1). 

Os corredores inicialmente propostos, decorrentes deste desvio das linhas existentes na área, 
foram alvo de um estudo de grandes condicionantes ambientais, em 2007, e, após algumas alterações 
e ajustes, deram origem a corredores preferenciais.  

No âmbito do desenvolvimento do presente projecto, foi retomado o corredor anteriormente 
definido, correspondente ao desvio da LCG.RM 1, tendo sido realizada uma nova análise das grandes 
condicionantes existentes na região, com o objectivo de seleccionar um corredor viável, técnica e 
ambientalmente – análise apresentada no Volume 5 do EIA, Estudo das Grandes Condicionantes 
Ambientais (EGCA), realizada entre Outubro de 2008 e Abril de 2009. 
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De acordo com o EGCA, a definição dos troços mais viáveis privilegiou a ocupação de espaços-
canal de linhas existentes, procurou evitar a afectação de áreas sensíveis, nomeadamente a Área de 
Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e o Sítio com Importância Comunitária da Serra de 
Montejunto, de áreas urbanas e de vinhas. 

5.1 Alternativas estudadas no EGCA 

No decorrer da elaboração do EGCA foram considerados 13 troços, os quais foram analisados e 
comparados de forma a encontrar o corredor preferencial, desenvolvido em fase de Projecto de 
Execução. A Figura 1 apresenta os troços alternativos e a combinação de troços seleccionada. 

 
Figura 1 – Representação dos Corredores/Troços estudados no ECGA e corredor final seleccionado (fonte: EIA) 

 

Sistematizam-se, de seguida, as principais conclusões do EGCA: 

• Comparando os troços B e B1, o troço B1 foi seleccionado por apresentar menor ocupação de 
“Áreas de vinhas”, não entrar em conflito com a localização prevista para nós de ligação de 
vias rodoviárias e por se inserir no corredor de linhas de muito alta tensão existentes; 

• Comparando os troços B1+B2 com o troço B3, que corresponde ao traçado da linha existente, 
a selecção do troço B1+B2 decorreu da ponderação dos seguintes aspectos: 

- O troço B1+B2 tem uma menor interferência com áreas urbanas; 

- O troço B1+B2 integra as estratégias de desenvolvimento municipal que constam nos 
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”; 
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- A localização do troço B1+B2, mais a Oeste, integra as orientações do PDIRT, potenciando 
uma futura ligação da LCG.RM 4 à SE da Carvoeira (existente) e à prevista SE na zona de 
Almargem do Bispo; 

- O troço B3 atravessa áreas urbanas, nomeadamente o núcleo urbano do Carregado, 
insere-se na Servidão Aeronáutica da Base da Ota, atravessa áreas de “Pedreiras”, 
contudo, não interfere com as áreas da APP/SIC da Serra de Montejunto e apresenta 
menor interferência com as “Áreas de vinha” (5% contra 44% do troço B1+B2). 

• O troço C1, que corresponde ao traçado da actual LCG.RM 1, foi considerado menos viável por 
atravessar as áreas da APP/SIC da Serra de Montejunto. Consequentemente, a combinação 
C+C1 também foi considerada como a menos viável; 

• O troço C2+(C2-2) foi seleccionado por se encontrar mais afastado das áreas da APP/SIC da 
Serra de Montejunto e por se inserir parcialmente no corredor de linhas já existente (LB.RJ e 
LCG.RM 2-3); 

• Desta forma, o corredor seleccionado como ambientalmente mais favorável para a 
implantação da LCG.RM 4 foi o corredor constituído pelos troços A + B1 + B2 + C2 + C2-2 + D. 

 

6. Descrição do Projecto 

6.1 Localização  

O projecto da linha Carregado-Rio Maior 4 desenvolve-se nos concelhos de Alenquer (no qual se 
localizam cerca de 36 km do traçado, ou seja, 63%), Arruda dos Vinhos, Cadaval, Caldas da Rainha, Vila 
Franca de Xira, Azambuja e Rio Maior. 

O traçado da linha e a respectiva divisão administrativa são apresentados no Anexo I. 

O corredor em estudo (400 m) é paralelo ao limite exterior da Área de Paisagem Protegida (APP) 
da Serra de Montejunto e ao Sítio com Importância Comunitária (SIC) da Serra de Montejunto, entre 
os apoios 91 a 96. Entre os apoios 96 a 102, metade do corredor (200 m) insere-se dentro da APP e do 
SIC da Serra de Montejunto, apesar de os apoios não se localizarem no interior destas áreas. 

 

6.2 Características Gerais  

A linha de muito alta tensão CG.RM 4 terá uma extensão total de 56.778 metros entre a 
Subestação do Carregado e a Subestação de Rio Maior, suportada por 161 apoios. 

No Anexo II é apresentada a representação da linha e a localização dos apoios. 

Ao longo da linha podem distinguir-se os troços com as seguintes características: 

• Linha simples trifásica, a 220 kV, entre a SE do Carregado e o apoio P6, com duplo feixe de 
condutores em esteira horizontal nos apoios P1, P5 e P6, e em esteira vertical nos apoios P2, 
P3 e P4, em que são parcialmente equipados os dois ternos (um feixe duplo de condutores 
ocupa o braço de um dos ternos e os outros dois feixes duplos ocupam dois braços do outro 
terno); 

• Linha dupla trifásica, a 400/220 kV, entre os apoios P7 e P160, com dois ternos equipados com 
duplo feixe de condutores, dispostos em esteira vertical (apoios da família DL); 

• Linha simples trifásica, a 220 kV, entre o apoio P161 e a SE de Rio Maior, com duplo feixe de 
condutores em esteira horizontal (apoios da família MTG). 
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Nos apoios do tipo MTG (apoios P1, P6 e P161) a altura mínima da face inferior da viga ao solo é de 
19,12 metros e a altura máxima ao mesmo nível é de 42,96 metros; a envergadura máxima destes 
apoios é de 14,00 metros. 

Nos apoios do tipo DL (apoios P2 a P4 e P7 a P160), para linhas duplas com feixe duplo de 
condutores e dois cabos de guarda, a altura mínima ao solo (ao nível das consolas inferiores) é de 
24,00 m, a altura máxima total é de 65,20 m e a envergadura máxima entre consolas é de 17,0 m para 
os apoios de amarração e de 13,40 m para os de suspensão. 

O apoio P5 será do tipo QA, de esteira horizontal, em que a altura ao solo da face inferior da viga é 
de 30,60 m e a envergadura é de 22,8 m. 

Quanto às distâncias de segurança a obstáculos, nomeadamente solo, árvores, edifícios, estradas, 
vias-férreas e outros, são assegurados valores superiores aos definidos pelo Regulamento de 
Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT). 

 

6.3 Fase de Construção e Exploração 

6.3.1 Aspectos Construtivos 

As principais acções associadas à construção da linha são: 

• Instalação de estaleiro(s) e parque(s) de material – não estão ainda definidos os locais e tipos 
de estaleiros e parques a utilizar na obra, mas é prática usual da REN, S.A. utilizar áreas já 
intervencionadas; 

• Desmatação da envolvente dos locais de implantação dos apoios, com uma área de trabalho 
de cerca de 400 m2, assim como a abertura da faixa de segurança para protecção da linha; 

• Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos, com uso preferencial de acessos 
existentes; 

• Marcação e abertura de caboucos para a fundação dos maciços dos apoios; 

• Montagem das bases e construção dos maciços de fundação, sendo cada apoio constituído por 
quatro maciços independentes em betão; 

• Montagem dos apoios, incluindo o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas 
metálicas, montadas no local e levantadas com o auxílio de gruas; 

• Instalação dos cabos, incluindo o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos 
condutores e de guarda, e colocação dos dispositivos de balizagem aérea; 

Uma vez que a LCG.RM 4 substituirá a linha existente, será necessário proceder à desmontagem 
dos apoios da actual LCG.RM 1, num total de 114 apoios. Uma vez que a LCG.RM 4 se desenvolve no 
corredor da actual LCG.RM 1 entre a SE do Carregado e o apoio P6, e entre o apoio P147 e a SE de Rio 
Maior, haverá desmontagem e montagem de linhas nestes dois troços. 

Adicionalmente, proceder-se-á à desmontagem e posterior montagem dos apoios P12 a P28 da 
actual linha Rio Maior-Carvoeira, num troço comum ao corredor da linha LCG.RM 1/LCG.RM 4. 

Prevê-se uma duração total dos trabalhos de 15 meses. 

6.3.2 Actividades de Exploração e Manutenção 

Durante a exploração da linha têm lugar acções programadas de inspecção e vistoria, feitas quer 
por terra quer pelo ar. As operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detectada a sua 
necessidade, poderão relacionar-se com a recuperação de galvanização ou a reparação/substituição 
de elementos das linhas. 
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Complementarmente, a necessidade de manter uma faixa de protecção à linha, com uma largura 
de 45 metros centrada no eixo da linha, exige o corte e limpeza periódica deste corredor, sempre que 
existirem espécies com crescimento superior à distância máxima regulamentada entre o seu topo e a 
linha. 

Não se encontra prevista a desactivação da linha nem o abandono do corredor da linha, sendo 
intenção da REN, S.A. proceder às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a 
evolução tecnológica exijam. 
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7. Caracterização Sumária do Ambiente Afectado e Análise dos Impactes 

Ambientais do Projecto 

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

 

7.1 Ecologia 

7.1.1 Caracterização da Situação Actual 

O projecto pretende desactivar uma Linha de Alta Tensão que actualmente atravessa a PPSM e o 
Sítio de Interesse Comunitário Serra de Montejunto (SICSM), a qual será substituída por este traçado. 
Esta zona caracteriza-se pela presença de escarpas e de zonas florestais, conciliadas com as áreas de 
alimentação adjacentes, na qual se integra o troço entre os apoios n.º 90 e 105. 

As espécies para as quais se considera que este projecto tem um maior impacte e que 
potencialmente ocorrem na zona são: 

• Espécies rupícolas: Bufo-real (Bubo bubo), Peneireiro (Falcus tinnunculus) e Águia-de-Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus); 

• Espécies Florestais: Açor (Accipter gentilis), Águia-cobreira (Circaetus gallicus), Águia-de-asa-
redonda (Buteo buteo), Águia-calçada (Hieraaetus pennatus), Falcão-abelheiro (Pernis 
apivorus) e Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus). 

Conforme já referido anteriormente, a REN, S.A. propôs-se a apresentar, no âmbito das alegação 
ao parecer de desconformidade, Planos de Monitorização para a Avifauna e Quirópteros que iriam 
permitir obter informações essenciais à avaliação do traçado, nomeadamente no troço adjacente à 
PPSM e ao SICSM. 

Apesar da entrega tardia dos elementos solicitados, foi efectuada a sua análise e confrontada com 
os dados obtidos pelo ICNB, através de visita direccionada ao local. 

Relativamente às espécies detectadas pelo ICNB, realça-se a presença do Bufo-real (Bubo bubo) e 
do Corvo (Corvus corax), espécies quase ameaçadas, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal e incluídas no Anexo II da Convenção de Berna, sendo que, no caso do Bufo-real, também 
está referenciada no Anexo A-I, da Directiva Aves e Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, e 24 de Fevereiro). 

De igual modo, e conforme elementos fornecidos pelo ICNB à REN, S.A., no âmbito das reuniões 
realizadas após a emissão do parecer de desconformidade, o Relatório de Ordenamento do Plano de 
Ordenamento da PPSM (POPPSM), que inclui os estudos de base para a elaboração do Plano de 
Ordenamento, que se encontra em execução, refere que «do elenco das espécies consideradas no 
presente estudo constata-se que a única espécie da Fauna identificada como prioritária nos anexos da 
Directiva habitat (de acordo com o estatuído no Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, que revê a 
transposição para o direito interno da referida directiva) é a Águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus.). 
Consequentemente, a Figura 1.8 apresenta a Carta de Locais de Especial Interesse para Espécies 
Prioritárias, na qual está representado o padrão de dispersão espacial das áreas onde se verificou a 
ocorrência real da Águia-de-Bonelli. Por áreas de ocorrência real da Águia-de-Bonelli entendem-se as 
áreas de habitat preferencial da espécie que interceptam uma quadrícula quilométrica UTM, em que 
há registos de presença da espécie (Figura 1.7)». 

Apresentam-se as referidas Figura 1.7 e 1.8 do POPPSM: 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Linha Aérea Dupla Carregado - Rio Maior 4, a 400/220 kV (220 kV)  

 

Processo AIA n.º 2319  11/37 

 
Figura 2 – Quadrículas UTM quilométricas com presença registada de Águia-de-Bonelli 

(fonte: Relatório de Ordenamento do POPPSM, Figura 1.7) 

 

Figura 3 – Carta de locais de especial interesse para espécies prioritárias 

(fonte: Relatório de Ordenamento do POPPSM, Figura 1.8) 

Esse relatório inclui, igualmente, uma carta de valores faunísticos, que «resulta da sobreposição 
de áreas de ocorrência (ou de áreas particularmente importantes para a sua conservação) de espécies 
prioritárias, às classes da Carta de Valoração Faunística dos Biótopos, conduzindo ao aumento da 
respectiva classe de valor faunístico». Na Figura 4, é apresentada a Carta de Valores Faunísticos, a qual 
inclui os biótopos classificados de acordo com as classes de valor faunístico estipuladas, verificando-se 
para a área de implantação da linha, a mesma está maioritariamente classificada como “valor médio”, 
estando, no entanto, próxima de locais com “valor elevado” e “valor excepcional”. 
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Figura 4 – Carta de Valores Faunísticos (fonte: Relatório de Ordenamento do POPPSM) 

 

7.1.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

7.1.2.1 Flora e Habitats 

Uma vez que a implantação do projecto em avaliação implica a desactivação da linha existente, 
LCG.RM 1, que atravessa a Paisagem Protegida (PP) e o Sítio com Importância Comunitária (SIC) da 
Serra de Montejunto, verifica-se que, no que respeita à vertente Flora e Vegetação, existe um impacto 
positivo, em virtude de não haver afectação dos valores, nomeadamente de espécies e habitats 
naturais, que ocorrem na PPSM e no SICSM, e por levar à desactivação de uma linha que actualmente 
atravessa essas áreas. 

7.1.2.2 Fauna 

Os impactes mais relevantes ocorrem na Avifauna e Quirópteros, nomeadamente no troço 
compreendido entre os apoios 90 e 105, os quais se localizam nos limites da PPSM e do SICSM. 

Neste troço, verificam-se impactes significativos sobre a avifauna de médio e grande porte, 
nomeadamente de colisão, conforme veio confirmar o 1.º Relatório de Progresso relativo à 
monitorização da Avifauna, que refere que os «resultados relativos à avifauna em geral, permitiram 
verificar que, aparentemente, a zona de implantação do projecto em estudo, é das mais importantes 
em termos de diversidade e de abundância de espécies e indivíduos. Isto pode levar a pensar que será 
também uma das zonas mais sensíveis na região, por servir provavelmente de área de caça para a 
generalidade das espécies alvo e, potencialmente, de outras que não estão dadas para a região mas 
que aí ocorrem, como é o caso do tartaranhão-azulado, observado por duas vezes durante os pontos 
de contagem”. 

Analisando os resultados da monitorização de quirópteros e de avifauna, efectuada pela REN, S.A. 
no decorrer da presente fase de análise, verifica-se que, no que respeita aos quirópteros, não é 
possível ainda ter dados que confirmem, ou não, a presença de abrigos considerados importantes 
(utilizados por elevados números de morcegos e/ou por espécies ameaçadas), além do abrigo de 
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importância nacional denominado “Algar das Gralhas” e que estejam a uma distância próxima da linha 
que se pretende instalar. 

Quanto à monitorização da avifauna, que pretendeu caracterizar o elenco avifaunístico da área 
envolvente ao troço referido, o relatório apresentado indica que foram identificadas três espécies de 
aves de rapina que ocorrem na área de estudo com estatutos de protecção elevados (tartaranhão 
azulado, açor e águia cobreira), sendo que «alguns destes registos foram efectuados em locais 
próximos do troço da linha em estudo, o que poderá estar relacionado com a localização dos locais de 
caça destas espécies, visto que os comportamentos apresentados assim o sugerem. Verificou-se ainda 
(…), que grande parte dos registos de aves de rapina diurnas recaiu em zonas muito próximas do 
traçado proposto ou do já existente». 

Em relação às rotas, o relatório evidenciou que «em alguma parte do seu percurso, se 
aproximaram a menos de 500 m de qualquer dos troços das linhas, 65% passaram a menos de duas 
vezes a altura dos apoios, sendo que 27% passaram a menos de metade da altura do apoio e 10% ao 
nível dos cabos». 

Desta forma, 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 n.º 90 e 105, nomeadamente durante a época de nidificação e pós-nidificação, em 
particular nas populações juvenis do ano, que são as mais vulneráveis. 

Salienta-se, ainda, o parecer desfavorável emitido pela Comissão Directiva da Paisagem Protegida 
da Serra de Montejunto, em particular na área confinante com o limite dessa área protegida, sendo 
sugerido o enterramento da linha entre os apoios 85 a 106 – ver Anexo III. 

 

7.2 Solos e Usos do Solo  

7.2.1 Caracterização da Situação Actual 

 Solos 

O EIA apresenta uma correcta caracterização da situação de referência analisando o tipo de solos 
presente num corredor ao longo dos vários troços do projecto. 

Verifica-se que existe uma predominância de solos Calcários, com 29,7 %, e de solos Argiluviados 
pouco Insaturados, com 21,6%, onde se incluem as famílias dos Solos Mediterrâneos. 

A área de afectação na fase de obra será de 400 m2, para cada apoio, e de 120 m2 na fase de 
exploração, considerando que a aproximação à área de implantação do projecto se fará, 
maioritariamente, por caminhos existentes. Sendo que a afectação dos 400 m2, na fase de construção, 
é temporária e reversível, enquanto na fase de exploração a afectação dos 120 m2, é permanente e 
irreversível. 

O EIA apresenta uma quantificação da área dos solos afectados por tipologia de solos, verificando-
se que as áreas directamente afectadas pelos apoios dos postes em fase de obra são relativamente 
diminutas (6,5 ha) o que representa 0,2% dos solos que integram o corredor em estudo. Já a área de 
solos directamente afectada pelos apoios é de 1,9 ha que representa 0,06% da área total do corredor. 

 Uso do Solo 

A caracterização da situação de referência no que diz respeito ao uso do solo foi realizada com 
recurso a cartografia existente, a fotografia aérea, e respectiva validação através de levantamentos de 
campo. 
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A carta de uso do solo, relativa à área e corredor em estudo, identifica tipologias de ocupação do 
solo pertencentes a três grandes classes de territórios: Territórios Artificializados, Territórios Agro-
Florestais e Territórios Semi-Naturais. 

Assim, para a instalação de cada apoio será necessário criar uma área para movimentação de 
maquinaria e montagem do apoio de cerca de 400 m², com a consequente alteração do uso de solo. 
No entanto, após a fase de construção essa ocupação será reduzida permanecendo apenas a área do 
apoio propriamente dito que é de 120 m². 

Na fase de construção, verificam-se as seguintes afectações directas em termos de área e 
distribuição percentual face à totalidade: 

• Uso agrícola (sem vinha): 1,3 ha – 20%; 

• Vinha: 1,4 ha – 22%; 

• Uso florestal: 2,7 ha – 41%. 

• Outros usos (principalmente prados, pastagens, matos e incultos): 1,1 ha – 17% 

Verifica-se que os locais de implantação dos apoios, na fase de obra, afectarão um total de 6,5 ha, 
sendo o uso mais afectado corresponde a área florestal, composta por floresta mista de eucalipto e 
pinheiro, floresta de folhosas (eucalipto) e floresta de resinosas (pinheiro). 

7.2.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

 Solos 

 Será na fase de construção, com as actividades inerentes à instalação dos apoios e consequente 
abertura de caboucos e execução dos maciços de fundação, a circulação de maquinaria na área 
envolvente ao local de implantação do apoio, que ocorrerão os principais impacte nos solos, sendo 
que na fase de exploração as acções esperadas de manutenção da linha eléctrica não serão 
susceptíveis de causar impactes. 

Para além da mobilização do solo, poderão ainda ocorrer impactes ao nível da erosão do solo, 
associados à desmatação e escavação, ao colocar os solos expostos aos agentes erosivos, 
nomeadamente o vento e águas pluviais. 

Assim, e uma vez que se tratam de intervenções pontuais, localizadas na área de implantação dos 
apoios, os impactes são considerados negativos mas pouco significativos no caso da afectação de solos 
de reduzido valor agrícola e moderadamente significativos para afectação de solos de médio a elevado 
valor agrícola. Esses impactes serão temporários, pois nas áreas utilizadas na fase de obra para a 
movimentação de maquinaria e montagem dos apoios, está prevista a sua recuperação. 

No corredor resultante da projecção das linhas sobre os solos não são considerados impactes pois 
o coberto vegetal manter-se-á, não havendo lugar a afectações directas do solo. 

A instalação do estaleiro de obra irá também provocar impactes no solo, quer através da sua 
compactação, quer através da possibilidade de poluição do solo através de derrame de óleos ou 
combustível. Considerando-se esses impactes como negativos, e pouco significativos, se forem 
devidamente cumpridas as condicionantes à implantação do estaleiro na escolha dos locais a utilizar 
bem como das medidas de minimização constantes do EIA.  

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes, uma vez que as áreas envolventes 
aos apoios tendem a regressar à situação inicial, recuperando a vegetação existente. Sendo que as 
operações de manutenção e reparação envolvem basicamente meios humanos, não provocando 
acções susceptíveis de provocar impactes nos solos. 

 Usos do Solo 

Os impactes negativos neste descritor decorrem do melhoramento ou abertura de acessos 
necessários à obra, da ocupação do solo pela implantação dos apoios da linha, e da instalação do 
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estaleiro. Esses impactes serão mais significativos na fase de construção, reduzindo-se 
substancialmente na fase de exploração, dada a reduzida ocupação do solo necessária para cada 
apoio.  

Relativamente ao uso de solo classificado como vinha, que será afectado numa área de 1,4 ha, 
considera-se que se trata de um impacte negativo e significativo, face à importância que esta 
actividade apresenta, nomeadamente no concelho de Alenquer.   

Desta forma, considera-se que os impactes associados à instalação dos apoios são negativos e 
moderadamente significativos para a maioria das classes de uso do solo, assumindo maior significado 
nas áreas que apresentam uso agrícola, principalmente as áreas de vinha. 

Considera-se, ainda, que estes impactes só serão permanentes e irreversíveis nas zonas de 
implantação dos apoios, sendo temporários e reversíveis nas zonas envolventes dos mesmos pois a 
afectação ocorrerá apenas em fase de obra. 

Quanto aos acessos aos locais de instalação dos apoios, poderão ocorrer duas situações de 
afectação de uso do solo, sendo a mais desfavorável a abertura de novos acessos e a mais favorável a 
utilização de caminhos já existentes, reduzindo, desta forma, os impactes no uso actual do solo. 
Correspondendo, assim, a impactes não significativos no caso da utilização de acessos existentes a 
negativos e moderadamente significativos no caso de acessos a construir. 

Relativamente à instalação dos estaleiros, é intenção do proponente escolher áreas já infra-
estruturadas, pelo que os impactes esperados serão negativos mas pouco significativos.    

Na fase de exploração, o principal impacte resulta da manutenção da alteração do uso do solo 
que resultou da implantação física dos apoios da linha durante na fase de construção, sendo portanto 
um impacte permanente e directo, mas de menor dimensão pois o solo pode ser utilizado na 
envolvente imediata reduzindo-se a sua afectação de 400 m2 para 120 m2. 

A área de solos directamente afectada pelo projecto corresponde à área ocupada pelos apoios 
que é de 1,9 ha, sendo que existe a possibilidade de uso agrícola na proximidade imediata dos apoios, 
pelo que considera-se que o impacte será negativo, permanente e irreversível mas de magnitude 
reduzida. 

Na área de implantação definitiva dos apoios, as classes de uso do solo afectadas representam 
valores reduzidos, sendo a classe de uso do solo com a maior área afectada a área florestal com 0,81 
ha (8.100 m²), com a restantes classes a apresentarem os seguintes valores: uso agrícola com cerca de 
0,38 ha (3.900 m²), área de vinha com 0,42 ha (4.200 m²) e outros usos com 0,33 ha (3.300 m²). 

Ocorrerá ainda uma afectação indirecta do uso do solo associado à implementação de uma faixa 
de protecção, correspondendo a um corredor de 45 metros centrado no eixo da linha, onde poderá ser 
necessário proceder ao corte ou decote de exemplares de espécies florestais de forma a garantir as 
necessárias distâncias de segurança. Sendo que esta afectação representa uma área total de cerca de 
30,6 ha de povoamentos de eucalipto e pinheiro, o que se traduz em 11,8% do total desta faixa de 
protecção. 

 

7.3 Ordenamento do Território 

A área de estudo é abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale 
do Tejo (PROTOVT) e pelo Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
Lisboa (PROTAML).  

O PROTAML apenas abrange o concelho de Vila Franca de Xira, desenvolvendo-se o traçado em 
Área Agrícola e na unidade 13 - Área Agrícola. Constata-se que o projecto não interfere com a Rede 
Ecológica Metropolitana. Em termos das orientações sectoriais estabelecidas neste Plano, verifica-se 
que o mesmo realça a importância das infra-estruturas energéticas nos processos de crescimento e 
desenvolvimento, e a necessidade que sejam asseguradas redes e corredores adequados à instalação e 
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ao desenvolvimento dos projectos e das actividades estruturantes da AML. Nestes termos, conclui-se 
que o presente projecto vai ao encontro dos objectivos preconizados neste instrumento de gestão 
territorial para este sector, não se considerando, atenta a natureza das intervenções, que venha a 
colocar em causa o modelo territorial e as orientações estabelecidas para outros sectores, o que 
deverá ser confirmado pelas entidades com competências específicas em matéria da agricultura, como 
sejam a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo e a Entidade Regional da 
Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo. 

Segundo o PROTOVT, o traçado desenvolve-se em Áreas de Desenvolvimento Agrícola e Florestal, 
e nas Unidades Territoriais 10 - Lezíria do Tejo, 8 - Eixo ribeirinho Azambuja Santarém (marginalmente) 
6 - Serra de Montejunto (marginalmente) e 7 - Oeste Florestal. Em termos da Rede Ecológica 
Metropolitana, o traçado interfere com Corredores Ecológicos Complementares, Corredores 
Secundários e um Corredor Ecológico Estruturante (no final do traçado, ligando a serra de Montejunto 
às serras de Aires e Candeeiros). Desenvolve-se, ainda, numa Área Complementar - Paisagem Notável 
associada à Serra de Montejunto, em Áreas Nucleares Secundárias, e afecta marginalmente uma Área 
Nuclear Estruturante (Paisagem Protegida da Serra de Montejunto). Em termos de riscos, será de 
salientar o risco de cheia progressiva existente no início do traçado, junto à central do Carregado, e de 
perigo de incêndio moderado na serra de Montejunto.  

Estando-se perante uma interferência marginal com a Serra de Montejunto e dado que a natureza 
linear da obra e as reduzidas áreas de implantação poderão permitir manter os corredores ecológicos 
associados a linhas de água e valores florísticos, poderão não ser colocados em causa os grandes 
objectivos estabelecidos para estas áreas e corredores. Contudo, várias destas áreas e corredores e 
directrizes de unidades territoriais têm subjacente o seu elevado valor ecológico, a promoção do 
aumento do valor paisagístico e da biodiversidade e a defesa dos princípios de conservação da 
natureza, a que acresce a situação de estar em causa uma Área Protegida e a afectação de avifauna e 
quirópteros, pelo que o enquadramento do projecto neste IGT encontra-se dependente dos 
descritores ecologia e paisagem. 

O EIA apresenta um enquadramento do projecto nos PROFRibatejo, PROF AML e PROFOeste, 
destacando a existência de dois perímetros florestais: Ota e serra de Montejunto. As restrições que 
este tipo de infra-estrutura irá ter sobre este uso determina que os seus efeitos serão negativos, mas 
caberá à Autoridade Florestal Nacional (AFN) aferir da sua aceitabilidade. 

Salienta-se que o parecer da AFN (apresentado no Anexo III) é favorável ao projecto, 
condicionando-o ao cumprimento de questões regulamentares e à autorização por parte da 
Assembleia de Compartes, no que respeita à utilização de baldios. 

Uma análise aos Planos Directores Municipal (PDM) em causa terá duas componentes: a 
implantação dos apoios enquanto obras de edificação segundo o RJUE e a totalidade do traçado por 
impor restrições em termos de uso do solo. O EIA procede a uma identificação das categorias 
intervencionadas, tendo por base uma uniformização das tipologias, concluindo que as categorias de 
espaço mais interferidas são as relativas ao espaço agrícola e que na fase de exploração será 
inviabilizado pelos apoios aproximadamente 1 ha de espaço agrícola, 0,5 ha de espaço florestal e 0,1 
ha de espaço natural. 

Procede-se seguidamente à identificação das categorias de espaço afectadas, pelos apoios ou 
pelas linhas.    

• Alenquer – Espaços agrícolas não integrados na RAN (maioritariamente), Espaços agrícolas 
integrados na RAN, Espaços agrícolas a integrar na RAN, Espaços agroflorestais, Espaços florestais, 
Espaços canais, Espaços Industriais (marginalmente), identificando-se ainda no corredor Espaços 
naturais e Espaços urbanizáveis. 

• Arruda dos Vinhos – Área agrícola da RAN, Área agrícola não incluída na RAN e no corredor ainda 
Área de mata e mato de protecção.  
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• Vila Franca de Xira – Espaço agrícola de produção tipo I, Espaço agrícola de produção tipo II, 
Espaço canal e no corredor marginalmente uma área sensível associado a património. Atravessa 
ainda áreas muito condicionadas à construção e zonas inundáveis. 

• Azambuja – Espaços agrícolas integrados na RAN, Espaços agrícolas não integradas na RAN, 
Espaços florestais, Espaço canal, rede eléctrica e radioeléctrica - linha de alta tensão, e no corredor 
identificam-se ainda áreas urbanas. 

• Cadaval – Espaço agrícola - área de RAN, Área de floresta de Produção/ Área de mata e mato de 
protecção, Espaço agroflorestal, Espaço canal de infra-estruturas e marginalmente Espaço Natural- 
Área de Paisagem protegida.  

• Caldas da Rainha – Espaço Canal-Rede eléctrica, Áreas agrícolas, Áreas agroflorestais, Espaços 
florestais e. Contrariamente ao referido no EIA à afectação de área do concelho, inclusive com 
implantação de apoios já que os limites administrativos apresentados na Planta de Ordenamento 
não se encontram correctos.  

• Rio Maior – Espaços agrícolas, Espaços Naturais, Espaço Florestal e Espaços canais.  

  Constata-se que os PDM não contemplam o traçado em causa, tendo a avaliação apresentada no 
EIA restringindo-se ao disposto relativamente às condicionantes legais ou a espaço canal. Considera-se 
que tal não é adequado, pois a servidão, neste momento, é inexistente, devendo a pretensão ser 
aferida face ao disposto para as diferentes categorias de espaço. Haverá, porém, que ter presente que 
se tratam de infra-estruturas públicas bem como a antiguidade da maioria dos PDM em análise, 
afigurando-se que estas acções não foram expressamente consideradas à data e que o conceito de 
edificação utilizado se encontra relacionado com o de edifício. Optou-se como metodologia considerar 
apenas como acções potencialmente desconformes com o PDM a implantação de apoios em situações 
em que é expressamente interdita a edificação, a alteração do relevo e destruição do revestimento 
vegetal ou quando se exija a salvaguarda dos valores ecológicos, sendo que nesta última situação é 
relevante também a linha aérea. No caso da interdição à edificação, considera-se não aplicável quanto 
a disposição se refere a “licenciamento de loteamento, obras de urbanização e de edificação”, já que 
tal diz respeito a obras abrangidas pelo RJUE e licenciadas pela autarquia, o que não é o caso.  

Identificaram-se as seguintes situações que poderão configurar desconformidade com o PDM: 

• PDM de Alenquer – apenas haverá conformidade com o Espaço Natural desde que se conclua que 
a presença da linha (sem instalação de apoios) não é susceptível de danificar ou alterar os valores 
naturais e o funcionamento do ecossistema; 

• PDM Caldas da Rainha – o traçado integra-se no Espaço Canal – Rede Eléctrica Existente/Proposta. 

• PDM Rio Maior – verifica-se que ocorre ocupação de áreas de Espaços Naturais. De acordo com o 
Regulamento do PDM estes Espaços Naturais constituem-se como importantes espaços de 
salvaguarda biofísica, devendo acentuar-se a sua vocação e potencial no sentido de 
desenvolvimento de actividades de recreio ao ar livre, sendo interditas as acções de qualquer tipo 
que impliquem a alteração da topografia ou das formações vegetais existentes e as acções de 
edificação, com excepção das destinadas a instalações de vigilância e combate a incêndios 
florestais, pequenas infra-estruturas e equipamentos destinados ou complementares de 
actividades recreativas. Tratando-se de uma infra-estrutura e assumindo-se a sapata como uma 
edificação (conforme referido no RJUE) e não podendo enquadrar-se no conceito de “pequena 
infra-estrutura”, conclui-se que a pretensão é desconforme com o PDM. 

• PDM Azambuja – nos Espaços Florestais encontram-se proibidas, sem prévia autorização, as 
práticas que conduzam à destruição do revestimento vegetal existente, sendo que caso a 
pretensão mereça parecer favorável da Autoridade Nacional Florestal poderá considerar-se esta 
questão ultrapassada.  
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A regulamentação de diversas categorias de espaço remete para o regime da RAN pelo que a 
conformidade do projecto com o PDM só se encontra assegurada se o mesmo foi autorizado pela 
ERRALVT. 

Atendendo à regulamentação das categorias de espaço intervencionadas, verifica-se que existem 
situações em que não é possível concluir pela conformidade com o PDM atendendo à necessidade de 
pronúncia de outras entidades. Face ao acima exposto considera-se que a pretensão se encontra em 
desconformidade com o disposto para os Espaços Naturais do PDM de Rio Maior. 

Em termos de Condicionantes incidentes na área destacam-se as seguintes, de acordo com as 
Plantas de Condicionantes do PDM e o referido no EIA: Domínio Hídrico, Reserva Agrícola Nacional, 
Aproveitamento Hidroagrícola, Oliveiras, sobreiro e azinheira, Regime florestal, Reserva Ecológica 
Nacional, Área Protegida, Rede Natura 2000, Estabelecimento prisional, Rede de abastecimento de 
água, Gasoduto e Oleoduto, Rede rodoviária, Rede ferroviária, Servidão aeronáutica, cabendo a cada 
uma das entidades com competências específicas aferir da viabilidade da pretensão face aos 
condicionalismos inerentes às servidões administrativas e restrições de utilidade pública em causa. 
Nada haverá a obstar à pretensão desde que sejam obtidas as necessárias licenças, autorizações e 
pareceres.  

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), o art.º 20.º do DL n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto, refere que nas áreas de REN se encontram interditas nomeadamente as obras de construção, 
as escavações e aterros e a destruição do revestimento vegetal, pelo que o projecto configura uma 
acção interdita decorrente da implantação dos apoios. Constituem, contudo, excepções a este regime 
as acções referidas nos n.º 2 e 3 do mesmo art.º e o disposto no art.º 21.º. Verifica-se que, apesar das 
Redes Eléctricas constarem do Anexo II deste diploma e do Anexo I da Portaria n.º 1356/2008, e, 
consequentemente, serem passíveis de autorização ou mera comunicação prévia, estes Anexos apenas 
referem as situações de baixa, média e alta tensão. Assim sendo, uma rede eléctrica de muito alta 
tensão não se enquadrará neste procedimento, devendo ser equacionada nos termos do art.º 21º, ou 
seja, através do reconhecimento do seu relevante interesse público. O n.º 3 deste art.º refere por sua 
vez que nos casos de infra-estruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 
aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte 
ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 
reconhecimento do interesse público da acção. Considera-se que o projecto se enquadra nesta 
disposição dado ser nitidamente uma infra-estrutura pública, assumindo-se as tipologias apresentadas 
como exemplificativas, pelo que a apreciação em termos de REN é efectuada em sede do presente 
procedimento de AIA e será também neste âmbito que é emitida a decisão final.  

O EIA estima a implantação de 48 apoios em áreas de REN e uma afectação total de 1,9 ha na fase 
de obra e 0,57 ha na fase de exploração, discriminados pelas seguintes tipologias; 

• Área de Máxima Infiltração/Cabeceiras de Linhas de Água – 40 apoios; 

• Área com risco de erosão – 2 apoios  

• Zona ameaçada pelas cheias – 6 apoios (P10-P12, P14-P15 e P17 em Vila Franca de Xira). 

 O traçado atravessa ainda linhas de água REN mas não há afectação directa do seu leito, pelo que, 
assim sendo, não existem interferências com este sistema. 

No respeitante à afectação das Áreas com Risco de Erosão, os principais impactes ocorrem 
sobretudo na fase de construção e encontram-se essencialmente relacionados com a movimentação 
de terras necessária para a construção das fundações dos apoios e abertura de acessos. Em média 
serão movimentados por apoio 100,3 m3 de terra (parcialmente reutilizadas para tapar os caboucos) e 
31,9 m3 de betão. É expectável um potencial aumento dos processos erosivos do solo decorrente das 
desmatações e escavações mas que serão minimizadas pelo seu revestimento vegetal. Atendendo à 
dimensão relativamente reduzida das áreas intervencionadas, ao facto de os apoios podem ser fixados 
de forma desnivelada, o que minimiza o volume de terras a movimentar em situação de declives 
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acentuados, e ao revestimento vegetal das áreas intervencionadas, não se afigura que a colocação do 
apoios venham a agravar de forma significativa os riscos de erosão existente e potenciar um aumento 
de perda do solo.  

Quanto às Zonas Ameaçadas pelas Cheias, atendendo a que os apoios são enterrados no solo e à 
estrutura das torres, não se considera que os mesmos possam a vir a constituir obstáculo à livre 
circulação das águas em situação de cheia e induzir um agravamento de riscos para pessoas e bens.  

Por sua vez no que se refere às Áreas de Máxima Infiltração, o EIA refere que as escavações 
poderão atingir a profundidade de 3 m, pelo que poderá ocorrer pontualmente a intercepção de níveis 
superficiais suspensos do aquífero superior livre do Pliocénico, não se prevendo, no entanto, que tal 
possa provocar o rebaixamento dos níveis de água das captações de água identificadas devido à 
pequena dimensão das zonas a serem intervencionadas. Efectivamente, verifica-se que as áreas 
impermeabilizadas são de reduzida dimensão face às manchas em causa, pelo que não é expectável 
que a implantação dos apoios venha a ter efeitos negativos em termos da capacidade de infiltração 
das águas pluviais e de recarga dos aquíferos. Igualmente quanto à afectação de áreas de Cabeceiras 
de Linhas de Água não se perspectiva, atendendo à dimensão e a à natureza das estruturas, que o 
projecto venha a interferir de modo significativo com o encaminhamento das águas pluviais e a sua 
infiltração.  

São definidas diversas medidas de minimização, destacando-se, neste âmbito, os condicionalismos 
impostos à implantação de estaleiros, nomeadamente em áreas de REN e RAN, em áreas classificadas 
como de uso agrícola nos PDM e na proximidade a áreas urbanas e espaços turísticos. Em termos da 
obra, destaca-se a redução ao mínimo das áreas a serem intervencionadas, a reposição das terras na 
zona dos apoios imediatamente após a intervenção, a limpeza das áreas de implantação dos apoios 
imediatamente após a conclusão da obra e a recuperação da área de implantação dos apoios em 
condições tão próximas quanto possível das pré-existentes. Considera-se que as medidas de 
minimização são adequadas à situação em causa. 

São igualmente impostas restrições à abertura de caminhos, devendo adoptar-se o perfil mínimo, 
evitar-se a destruição da vegetação ripícola e minimizar-se a afectação de áreas de REN e RAN. Dado 
que o EIA é omisso quanto a estas acções e as mesmas não são o objecto directo de apreciação, 
propõe-se que o proponente apresente posteriormente um pedido de reconhecimento de interesse 
público para os acessos, se aplicável. Para além das medidas referidas no EIA, o projecto deverá ser 
desenvolvido com recurso exclusivo a piso permeável e após a conclusão das obras todas as áreas 
intervencionadas devem ser repostas na situação anterior à obra, promovendo-se as necessárias 
medidas de recuperação paisagística. 

O EIA conclui que os impactes são negativos, directos, permanentes e irreversíveis no caso das 
afectações definitivas (apoios) e temporários e reversíveis nas restantes acções, a desenvolver na fase 
de construção. Refere ainda que atendendo à natureza do empreendimento, nenhum dos sistemas da 
REN será posto em causa pela materialização da linha, dado que as áreas são diminutas e não 
prejudicam o desempenho das funções ecológicas.  

Face ao acima exposto, considera-se que o projecto não deverá comprometer as funções que 
determinaram a classificação das áreas como REN.  

Quanto à apresentação da declaração de interesse público da Assembleia Municipal solicitada ao 
proponente, em paralelismo com a instrução exigida na instrução dos processos de RIP que são 
submetidos à tutela, salienta-se que se trata de um projecto supramunicipal e, como tal, não deverá 
ser aplicado este condicionalismo. Atendendo à natureza regional do projecto, e tratando-se de um 
requisito não estabelecido em diploma legal, aceita-se esta interpretação.  

O concelho de Azambuja não possui delimitação municipal da REN pelo que se rege pelo disposto 
no art.º 42.º do RJREN. O EIA refere que as únicas áreas constantes do Anexo III do DL n.º 166/2008 
presentes na área em estudo são as encostas com declives superiores a 30%, tendo o proponente 
identificado dois apoios que se localizam neste tipo de área: P124 e P126. Considera-se aplicável a 
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estas situações o anteriormente referido para as Áreas com Risco de Erosão, carecendo o projecto no 
que respeita ao concelho da Azambuja de posterior autorização da CCDRLVT. 

 

7.4 Socioeconomia  

7.4.1 Caracterização da Situação Actual 

A área de implantação da linha apresenta o predomínio da actividade agrícola, com destaque para 
as áreas de vinha e os regadios; domina igualmente a actividade florestal, com manchas de floresta de 
produção (eucalipto e pinheiro), sendo raras as manchas de espécies de protecção como o sobreiro, a 
azinheira ou os carvalhos. 

O contexto de integração da área abrangida incide sobre a Área de Paisagem Protegida da Serra de 
Montejunto e o Sítio de Interesse Comunitário – Serra de Montejunto, respectivamente distribuídas 
pelos concelhos de Alenquer e Cadaval, e de Alenquer, Azambuja e Cadaval. 

Considerando o início do percurso do traçado, no Carregado, o território é sobretudo marcado por 
várias infra-estruturas lineares (estradas, comboio, adutoras de água, entre outras), na maioria 
destinadas a servir a região de Lisboa, e por diversas áreas urbanas (com relevância da área do 
Carregado) e com valor patrimonial não classificado. É também nesta área inicial que se concentram as 
actividades industrial e comercial, junto ao Carregado e sua envolvente, predominando a actividade 
logística, as unidades industriais e empresariais e de armazenagem. 

Na área de Bucelas-Alenquer, com um povoamento disperso e distribuído ao longo das principais 
vias de comunicação, alternando entre urbano/suburbano e rural, destaca-se a presença de áreas de 
extracção desregrada de inertes (muitas de grandes dimensões e exploração, outras abandonadas e 
não recuperadas) e as áreas de expansão urbana aparentemente aleatória e com características 
suburbanas. 

Junto a Cadafais, a Sul e sem interferir com o perímetro urbano deste aglomerado, a linha insere-
se no corredor de outras linhas eléctricas existentes. Trata-se de uma área cujo relevo é mais marcante 
e que verifica a presença de diversas quintas com exploração vitivinícola e/ou actividade empresarial, 
da A10, da área afecta ao futuro Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Grande da Pipa, e ainda de 
diversos elementos patrimoniais não classificados. 

O traçado segue depois até ao aglomerado de Pereiro de Palhacana e, a partir deste, para Norte, 
com uma orientação de SSWNNE, até Ponte Ruiva, atravessando essencialmente áreas agrícolas. Neste 
troço, destaca-se também a presença marginal de áreas sensíveis para a conservação da Natureza, 
nomeadamente da Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (APP - Serra de Montejunto) e 
do Sítio de Importância Comunitário Serra de Montejunto (SIC - Serra de Montejunto), embora o 
traçado se localize fora dos limites destas duas áreas. Regista-se, ainda, a presença de alguns 
elementos patrimoniais não classificados, nomeadamente na proximidade do aglomerado de Aldeia 
Gavinha. 

A partir do aglomerado de Aldeia Gavinha, a linha desenvolve-se para Nascente e depois 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, inserindo-se maioritariamente em área florestal 
e no corredor de linhas de transporte de energia existentes. 

Até à subestação de Rio Maior, a linha atravessa uma área predominantemente florestal. 

O desvio entre os apoios P12 a P28, e que compreende cerca de 6 km de extensão, salvaguarda o 
atravessamento da povoação de Venda do Freixo (entre Cabeço das Coelhas e Casais da Serra), 
afastando-se das construções existentes. 
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7.4.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes a destacar consideram os efeitos previsíveis relacionados com a construção e o 
funcionamento da nova linha, e com a desmontagem/desactivação da linha existente, sendo de levar 
em conta as actividades: 

• na fase de construção: a desmatação nos locais de montagem dos apoios, estaleiros e acessos; 
a instalação dos estaleiros e acessos aos locais dos apoios; a abertura dos caboucos para a 
colocação dos apoios; a abertura de uma faixa para passagem dos cabos da linha e colocação 
destes; 

• na fase de exploração: a presença no terreno de apoios e da linha; a reparação ou substituição 
de algum dos componentes da linha; a manutenção da faixa de protecção da linha; o 
incremento da rede de transporte de energia eléctrica; 

• na fase de desmontagem: actividades semelhantes à fase de construção, embora num quadro 
de retirada dos equipamentos e infra-estruturas. 

Assim, no que respeita à fase de construção, destaca-se: 

- afectação específica de solos com ocupação agrícola (vinha, pomares, olival, culturas de 
regadio, e outros) com a colocação de 83 apoios, sendo que 32 serão em áreas de vinha, 
relevante actividade na área abrangida;  

- afectação de áreas de ocupação florestal (floresta de produção com eucaliptal ou pinhal ou 
mista) com 70 apoios; 

- afectação de áreas com outros usos (matos, afloramentos rochoso urbano e industrial) com 9 
apoios; 

- perturbação da Área de Paisagem Protegida e Sítio de Importância Comunitária da Serra de 
Montejunto devido ao movimento de pessoas e veículos, visto não serem colocados apoios 
nessas áreas sensíveis, mas verificar-se a proximidade do traçado da linha ao seu limite 
exterior; 

- efeito negativo relativo à circulação de veículos pesados afectos à obra. 

- impactes sobre as actividades/edificações localizadas numa faixa de 50 metros para cada lado 
da linha, que poderão ser afectadas pelas actividades de construção;  

Na fase de exploração, destacam-se os seguintes impactes: 

- afectação das áreas relativas aos locais dos apoios indicados na fase de construção e 
condicionamento face à presença dos vãos da linha e às situações de proximidade da linha. 

- corte ou decote de árvores de modo a manter as condições de segurança da linha, prevendo-
se que seja apenas necessário proceder ao abate e controle periódico de eucaliptos e, em 
menor grau, de pinheiros ou outras espécies, como sejam o sobreiro, azinho, oliveiras, árvores 
de fruto e vinha, que não são susceptíveis de causar problemas relevantes, uma vez que, em 
geral, estão garantidas as distâncias de segurança; tal não dispensa porém uma verificação 
periódica e o decote se e quando justificável; 

- impacte positivo de reforço na estrutura da rede para a grande região de Lisboa e satisfação 
dos consumos registados e previsíveis (níveis de serviço). 

Na fase de desmontagem, identificam-se como principais impactes: 

- impactes negativos devido às operações de desmontagem e de transporte com a remoção da 
linha e de parte das fundações dos apoios, dos apoios e dos cabos da linha, ficando o terreno 
totalmente livre de qualquer ocupação afecta (impacte positivo) a linhas de transporte de 
energia terminada a actividade; 

- impacte positivo relativo à anulação de situações de atravessamento e proximidade: a actual 
Linha Carregado - Rio Maior 1, a 220 kV, no seu percurso de 41 km e 114 apoios, atravessa 
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áreas urbanas de uso habitacional, comercial e industrial, equipamentos (escola), pedreiras, 
diversas infra-estruturas (adutoras, aquedutos, gasoduto, devido à data de construção (1983) 
e ao crescimento urbano entretanto registado nas áreas que atravessa; atravessa também 
áreas agrícolas (algumas com presença de vinha) e florestais, áreas com restrição ao uso, 
nomeadamente áreas de RAN e áreas de REN e áreas classificadas ao abrigo da conservação da 
natureza – a APP e SIC da Serra de Montejunto, onde se encontram 8 apoios, a desmontar e 
desactivar; 

- impacte positivo decorrente do desvio entre os apoios P12 a P28, em cerca de 6 km de 
extensão, que salvaguarda o atravessamento da povoação de Venda do Freixo (entre Cabeço 
das Coelhas e Casais da Serra), afastando-se das construções existentes. 

 

7.5 Paisagem 

7.5.1 Caracterização da Situação Actual 

7.5.1.1 Estrutura Geral da Paisagem 

O corredor e o traçado da futura LCG.RM 4 desenvolvem-se sobre uma paisagem vasta e diversa, 
na qual se estabelece a transição entre o Maciço Calcário Estremenho e o vale do Rio Tejo, sendo 
dominada pela presença do Rio Tejo e seus tributários. Insere-se na Bacia Hidrográfica do Tejo – 
ribeiras Oeste e nas sub-bacias da ribeira do Cadaval (sub-bacia hidrográfica das ribeiras do Oeste) e 
dos rios: Maior, Alenquer e Grande Pipa, que são as linhas de água mais representativas e afluentes da 
margem direita do Rio Tejo. A rede de drenagem é relativamente densa, do tipo dendrítico e as linhas 
de água são, em geral, pouco entalhadas e de vale muito aberto.  

A região corresponde morfologicamente a uma zona deprimida, com um relevo ondulado suave 
em contraste com a Serra de Montejunto, a poente do traçado.  

A região apresenta um forte cariz rural, com predomínio de espaços agrícolas e florestais. Em 
termos de uso do solo, predominam as áreas florestais, de espécies folhosas (eucalipto, sobreiro e 
azinheira) e áreas agrícolas, descontinuadas por espaços urbanos. As áreas florestais apresentam 
maior expressão a Norte, destacando-se a zona de atravessamento da Serra de Montejunto. Apesar de 
pouco representativas, surgem pontualmente, algumas manchas de resinosas, com predomínio do 
pinheiro manso, aparecendo também manchas de pinheiro bravo. As áreas de montado não são, na 
sua maioria pastoreadas ou agricultadas, apresentando por isso um sobcoberto de matos em 
regeneração.  

As linhas de água não apresentam maioritariamente galerias ripícolas bem desenvolvidas e, em 
particular, o estrato arbóreo é pouco frequente, sendo que muitas delas se apresentam degradadas.  

As áreas agrícolas são bastantes representativas na metade Sul do corredor: culturas arvenses de 
sequeiro e culturas anuais de regadio nas proximidades do rio Tejo. A vinha é uma das culturas 
importantes na região e localiza-se sobretudo na metade Sul do corredor. As áreas de pomar 
encontram-se dispersas por toda a área de estudo, embora concentrando-se sobretudo a Norte do 
corredor. Os matos e áreas de incultos apresentam maior expressão na Serra de Montejunto e na sua 
envolvente.  

Os espaços urbanos intensificam-se de Norte para Sul: as áreas de edificação consolidada e de 
edificações dispersas, distribuem-se por todo o território, mas concentram-se especialmente a Sul. A 
par destas áreas, surgem áreas industriais, agro-industriais e logísticas, que se localizam sobretudo a 
Sul, junto à Central do Ribatejo e Subestação do Carregado.  

Merecem destaque as diversas quintas existentes, não só pela tipologia de ocupação do solo mas 
pelo seu carácter patrimonial e tradicional: Quinta Nova; Quinta e Capela da Ponte; Quinta da Carnota 
de Baixo; Quinta da Condessa; Quinta do Arneiro; Quinta e Capela de St.º António da Boavista; Quinta 
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da Granja; Quinta de Poiares; Quinta dos Cónegos; Quinta de St.º António; Quinta do Campo; Quinta 
da Mendanha e Quinta da Barradinha. Em relação às vias de comunicação referem-se as mais 
marcantes do território: A1; A10; A15; EN3; IC2; EM366 e caminho de ferro Lisboa-Porto.  

Destaca-se, ainda, e muito particularmente, a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (PPSM), 
de âmbito regional, cuja criação visa a salvaguarda e valorização do património natural e cultural 
existente na região. A serra de Montejunto encerra em si um conjunto de valores importantes que se 
encontram ligados à presença de vegetação natural (importância nacional) e à geologia, que se 
expressa pelos afloramentos rochosos, que globalmente proporcionam aspectos de grande interesse 
paisagístico. 

7.5.1.2 Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e 
de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental” de Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se em quatro unidades de Paisagem, 
que se descrevem de Sul para Norte, do seguinte modo:  

• Lezíria do Tejo (Apoios P1–P3): constitui uma extensa superfície aluvionar, marcada pela 
presença do Rio Tejo, que se estende para o interior da margem direita, pela várzea do Rio de 
Alenquer, Rio Ota, Ribeira do Alvarinho e pelas diversas valas existentes. A rede de drenagem 
é densa. O relevo é plano, com declives inferiores a 2%, sendo as cotas altimétricas inferiores a 
10m. As culturas de regadio são as que tem maior expressão e fazem-se em regime intensivo. 
As galerias ripícolas são compostas por freixos, choupos, salgueiros e amieiros. O edificado 
cinge-se aos apoios agrícolas, em virtude de ser uma zona sujeita a cheia, condicionando a 
ocupação humana. As principais vias de comunicação estruturantes são: A1, A10, EN3 e o 
caminho de ferro Lisboa-Porto. 

• Oeste Interior: Bucelas – Alenquer (apoios P4-P91): caracteriza-se por uma sucessão de relevos 
suaves e arredondados e vales pouco pronunciados com orientação NO-SE. A ocupação do 
solo dominante é agrícola, destacando-se a vinha. O povoamento é disperso, distribuindo-se 
ao longo das vias, imprimindo ao território uma sucessão de situações de 
urbano/suburbano/rural. Registam-se algumas áreas, mais degradadas visualmente, 
resultantes da exploração de inertes e áreas urbanas de crescimento desregrado e com 
características suburbanas. As principais vias de comunicação estruturantes são: A15, IC2 e 
EN366. 

• Colinas de Rio Maior e Ota (apoios P92-P96; P103-P161): caracterizada por um relevo 
ondulado no qual se encaixa uma densa rede hidrográfica. O uso do solo dominante é florestal 
(eucaliptal e pinhal bravo), apenas interrompido por algumas áreas agrícolas e áreas de 
indústria extractiva. Os aglomerados urbanos, surgem concentrados em núcleo de pequena a 
média dimensão e pouco interessantes. A principal via de comunicação estruturante é o IC2. 

• Serra de Montejunto (apoios P97-P102): constitui um dos extremos do Maciço Calcário 
Estremenho, elevando a 666 metros de altitude. A passagem da linha faz-se a nascente da 
serra, em zona de transição vale/sopé. A ocupação do solo, na encosta da serra, é dominada 
por matos – carrasco – e vegetação autóctone. 

São ainda apresentadas 6 Sub-Unidades de Paisagem que ocorrem de forma transversal às 
unidades principais e que cuja delimitação resulta da ocupação do solo, excepto duas cujo critério 
valorizou também a sua Elevada Qualidade Visual ou ausência dela. 

- Espaço Agrícola 

- Espaço Florestal 

- Área Social 
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- Área de matos e incultos 

- Áreas de Elevado Interesse Paisagístico: Serra de Montejunto; Lezíria do Tejo; Baixas 
Aluvionares e Corredores Ripícolas 

- Áreas de Baixo Interesse Paisagístico: correspondem às áreas de implantação de infra-
estruturas viárias e das Subestações do Carregado e de Rio Maior 

O traçado atravessará estas quatro Unidades de Paisagem, desenvolvendo-se 
predominantemente, em cerca de 2/3 da sua extensão, na Unidade de Paisagem “Oeste Interior: 
Bucelas-Alenquer e em cerca de 1/3 na unidade “Colinas de Rio Maior e Ota”. 

7.5.1.3 Análise visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três 
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma faixa de 3 km 
centrada na directriz prevista para a linha. No que respeita a esta análise, a área de estudo, de acordo 
com a cartografia, define-se da seguinte forma:  

A Capacidade de Absorção é muito variável ao longo da faixa estudada, porém é 
predominantemente Média. Pontualmente é Baixa e Elevada. As áreas que apresentam Baixa 
capacidade de Absorção, que pela sua localização, merecem destaque, são coincidentes com as 
encostas (e zona de sopé) viradas a nascente da Serra de Montejunto. Também algumas das áreas na 
envolvente do nó rodoviário de ligação entre a A1 e a A10 e nó de ligação EN3-IC2-A1, apresentam 
Baixa capacidade de Absorção e por isso revelam maior Fragilidade Visual de acordo com a cartografia. 

A Qualidade e a Sensibilidade Visual da Paisagem apresenta-se diversa na área de estudo. A área 
compreendida entre a A1 e o Rio Tejo (troço entre os apoios P1-P3), coincidente com a Unidade de 
Paisagem Lezíria do Tejo, apresenta Elevada Qualidade e Sensibilidade Visual. Porém, a área onde se 
implanta a Subestação do Carregado revela Baixa Qualidade e Sensibilidade Visual, reforçada pela 
presença de inúmeras linhas eléctricas aéreas, estradas e viadutos. Na extensão compreendida entre 
os apoios P4-P85 é predominante a classe de Média Qualidade e Sensibilidade Visual, pontualmente 
Baixa e Elevada. A extensão entre os Apoios P85-P95, desenvolve-se em áreas de Baixa, Média e 
Elevada Qualidade e Sensibilidade Visual, porém a sua localização na zona de transição de vale/sopé e 
a proximidade da Serra de Montejunto, conferem a toda esta faixa características visuais que tendem 
no seu conjunto para Elevada Qualidade e Sensibilidade Visual. A extensão da directriz da linha, 
compreendida entre os Apoios P95-P102, situa-se de grosso modo, na linha de fronteira, entre áreas 
de Elevada Qualidade e Sensibilidade Visual, associadas ao sopé da Serra de Montejunto e a áreas 
florestais situadas a nascente, consideradas com Qualidade e Sensibilidade Visual Baixa. A extensão 
compreendida entre os Apoios P99-P161, desenvolve-se predominantemente em áreas de Baixa 
Qualidade e Sensibilidade Visual, pontualmente alguns apoios ou troços compreendidos entre os 
mesmos, situam-se em áreas de Média Qualidade e Sensibilidade Visual. Na extensão compreendida 
entre o Apoio P120-P121 atravessa marginalmente uma área de Elevada Qualidade e Sensibilidade 
Visual. 

7.5.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

A implantação de uma LMAT induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na 
Paisagem. Esta situação deve-se ao facto de as linhas constituírem estruturas lineares contínuas, 
determinando um uso permanente e condicionado do solo, numa extensão apreciável. Os seus efeitos 
reflectem-se em alterações directas e físicas do território, com consequência na dinâmica e escala de 
referência desses locais, condicionando assim a leitura da paisagem. Os impactes da implantação da 
linha na Paisagem decorrem sobretudo e em primeira instância, da intrusão visual que a instalação e a 
presença dos apoios e dos cabos introduzirá no território atravessado, reforçada nas extensões onde 
se regista a presença da balizagem. Os impactes identificados são: 
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• Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, cuja magnitude de 
ocorrência, quer temporal como espacialmente, depende da intensidade da acção, ou seja, do grau de 
desorganização do espaço, geradora de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade 
para a área de intervenção. Assim, os impactes identificados são: 

- Desorganização espacial e funcional da paisagem devido a circulação de máquinas pesadas e 
deposição de materiais. Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude 
reduzida e pouco significativo a significativo. 

- Desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e envolvente dos 
apoios (400 m2/apoio para possibilitar a movimentação de maquinaria). Impacte negativo, 
directo, certo, local, permanente, parcialmente reversível, reduzida magnitude e pouco 
significativo a significativo.  

- Desmatação da faixa de protecção ao longo da linha (45 m de largura de forma a assegurar a 
faixa de protecção legal). Impacte negativo, certo, local, directo, permanente, reversível, 
reduzida a média magnitude e pouco significativo (em áreas de matos) a significativo (em 
áreas florestais). 

- Alteração da topografia: introdução de aterros e escavações dos apoios e acessos. Impacte 
negativo, certo, local, directo, temporário, irreversível ou reversível (quando desactivados), 
reduzida a média magnitude e pouco significativo a significativo. 

- Diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante do movimento 
de terras. Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 
pouco significativo a significativo. 

- Montagem dos apoios, cabos e balizagem aérea. Impacte negativo, certo, local, permanente, 
irreversível, magnitude média e pouco significativo.  

• Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a 
presença da infra-estrutura introduz no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visível se 
apresentarem a linha e os apoios, constituindo-se os troços mais próximos de povoações e vias de 
circulação aqueles que induzirão um impacte mais elevado. Os impactes identificados são: 

- Presença dos Apoios e Linha: 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 destas estruturas 
(apoios), como do seccionamento do horizonte visual. Assim, o impacte na paisagem 
decorrente da presença desta infra-estrutura é negativo, certo, directo, local, permanente, 
irreversível, de magnitude reduzida a média e pouco significativo a significativo. 

- Presença da faixa de protecção: a faixa que será mantida constituir-se-á como uma intrusão 
visual e contribuirá para a redução da qualidade visual. A faixa destacar-se-á mais pelo 
contraste, quando a sua envolvente se faça em áreas florestais. O impacte visual associado 
poderá não ser apenas local. O impacte é negativo, certo, local, permanente, reversível, de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 

As situações mais sensíveis, identificadas no EIA e que correspondem a locais, a partir dos quais a 
linha será mais visível (a menos de 1 km de distância) são: 

- Troço P1-P10 – A1, Carregado e Casais da Marmeleira. 

- Troço P12-P19 – Cadafais 

- Troço P38-P40 – Carnota 

- Troço P45-P49 – Pereiro de Palhacana 

- Troço P56-P60 – Aldeia Galega da Merceana e da Aldeia Gavinha 
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- Troço P68-P70 – Pouso 

- Troço P80-P83 – Estribeiro e de Casal de Além 

- Troço P81-P86 – Cabanas do Chão 

- Troço P103-P108 – IC2 

- Troço P112-P114 – Casais da Boiça 

- Troço P114-P117 – Alcoentre e EM366 

- Troço P117-P123 – IC2 

- Troço P145-P147 – Casais da Serra 

- Troço P152-P161 – A15, Casais da Atalaia e Bairradas 

Todos os troços referidos apresentam um impacte negativo significativo, com excepção do Troço 
P1-P10, que poderá ser muito significativo em virtude de se localizar numa área de elevada 
sensibilidade visual, devido não só à presença de observadores permanentes, como temporários 
(utentes da A1, A10 e EN3). O troço compreendido entre os apoios P85-P95, apesar de não ser um 
troço tão exposto visualmente, por se localizar em área que se considera de Elevada Qualidade Visual, 
o impacte é negativo e significativo a muito significativo. 

• Fase de Desactivação 

O desmantelamento da linha existente envolverá a remoção da linha e dos apoios. Associado a 
estas operações estará a circulação de veículos, máquinas e gruas. Os impactes serão semelhantes à 
fase de construção. A remoção de um factor intrusivo na paisagem, após estas operações, considera-se 
como um impacte positivo, certo, directo, local, permanente, reversível, de média magnitude e 
significativo, não obstante perder significado face à instalação de uma nova infra-estrutura de 
substituição. 

 

7.6 Património 

7.6.1 Caracterização da Situação Actual 

 Para a caracterização da situação de referência procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental 
sobre a área de estudo, e à prospecção sistemática do corredor, numa faixa de terreno, com 100 m de 
largura, durante a qual se procedeu à confirmação e actualização dos dados recolhidos na pesquisa e 
ao registo fotográfico das ocorrências patrimoniais.  

As prospecções foram condicionadas em algumas áreas do traçado da linha pela topografia 
acentuada e pela densa vegetação que impediu uma adequada observação do terreno, bem como pela 
vedação de algumas propriedades privadas, essencialmente em zonas de matriz agrícola, composta 
maioritariamente por quintas.  

 Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projecto e á fase em que este foi apresentado 
em sede de AIA. 

 O EIA apresenta um enquadramento histórico-arqueológico assinalando diacronicamente as 
principais ocorrências patrimoniais conhecidas nos concelhos atravessados pela Linha, o que realça a 
riqueza patrimonial da área do projecto, e revela indícios de ocupação humana desde a Pré-História 
Antiga, persistindo em todos os outros períodos históricos uma continuidade da ocupação do 
território.  

 Os sítios arqueológicos inserem-se em diferentes tipologias e cronologias destacando-se os vários 
povoados do período Calcolítico (comuns em toda a Estremadura) bem como os sítios (villae, casais 
rústicos e necrópoles) do período Romano.  
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 De notar, ainda, a existência de quintas, associadas à intensa actividade agrícola que desde 
sempre caracterizou este território e que, para além do seu valor patrimonial, representam também 
uma herança cultural que confere identidade aos habitantes da região. As quintas não só criam áreas 
contínuas de paisagem, como comportam espaços de residência de grande qualidade, caracterizando-
se por construções de maior simplicidade ou, pelo contrário, por construções de grande aparato 
cénico, onde o denominador comum é a edificação de capela.  

 Da aplicação da referida metodologia resultou a identificação no corredor em estudo e na sua 
proximidade de 32 ocorrências patrimoniais, das quais 17 são de carácter arqueológico e 15 de 
carácter arquitectónico/etnográfico. Não foi identificado no corredor nenhuma ocorrência patrimonial 
classificada. 

 Os sítios arqueológicos correspondem a Habitats (Mouchão, n.º 18; Penha Ruiva, n.º 52; Vale 
Comprido IV, n.º 68); villae (Aposento, n.º 16); Casais rústicos (Ponte da Couraça, n.º 5); Estações de Ar 
Livre (Vale Comprido – Barraca, n.º 69; Vale Comprido – Encosta, n.º 71; Vale Comprido – cruzamento, 
n.º 72); Vestígios de Superfície (Quinta da Granja 1, n.º 6; Aposento, n.º 17); Manchas de ocupação 
(Gardosas, n.º 79; Ponderosa, n.º 80); Achados isolados (Aposento, n.º 15; Aldeia Gavinha, n.º 29; 
Cabeço do Ladrão, n.º 76), Forno (Quinta de Santo António, n.º 12), e indeterminado (Quinta da 
Condessa, n.º 14). 

 As ocorrências patrimoniais de carácter arquitectónico/etnográfico correspondem às Quintas da 
Condessa (n.º 13), Quinta dos Plátanos e Capela (n.º 30), Quinta Nova (n.º 40), Quinta dos Poiares (n.º 
60), Quinta de Santo António (n.º 106), Igreja de São Miguel (n.º 28), Capela do Mouchão (n.º 107), 
Aqueduto do Rio Grande da Pipa (n.º 108), Ponto do Rio Grande da Pipa (n.º 109), Quinta e Capela da 
Ponte (n.º 111) e Quinta do Arneiro (n.º 112), Moinho do Casal da Coutada (n.º 23), Moinho do Casal 
da Mesquita (n.º 67), Fábrica de Cerâmica de Aldeia Gavinha (n.º 34) e Casal do Pinheiro (n.º 46), que 
foi a única ocorrência cuja localização não foi confirmada no trabalho de campo. 

Salienta-se o Aqueduto do Rio Grande de Pipa, que cruza toda a área do corredor em estudo.  

Em resumo, da caracterização efectuada pode concluir-se que a área de implantação do projecto é 
rica em termos de património arqueológico, arquitectónico e etnográfico. Dado que a caracterização 
de algumas áreas foi condicionada pelos factores referidos anteriormente essas lacunas de 
conhecimento devem necessariamente ser tidas em conta em fases posteriores. 

7.6.2 Identificação e Avaliação de Impactes  

A implementação do projecto implica acções durante a fase de construção e desmontagem da 
linha que poderão ter impactes negativos directos e indirectos sobre ocorrências patrimoniais 
identificadas sendo que para além do que decorre do assentamento dos apoios, deve-se ter em 
atenção igualmente a desmatação, abertura de acessos, circulação de máquinas e implantação de 
estaleiros. 

Segundo o EIA, das 32 ocorrências patrimoniais, 3 situam-se na área de afectação directa e  13 na 
indirecta. Assim, na área de afectação directa considerada (corredor de 45 m de largura e círculo 
circundante aos apoios) registam-se as seguintes ocorrências: 29 (Aldeia Gavinha, achados isolados), 
108 (Aqueduto do Rio Grande de Pipa) e 109 (Ponte do Rio Grande de Pipa).  

 Relativamente à ocorrência 29, dado tratar-se de um achado isolado e não terem no âmbito do 
presente estudo sido encontrados outros vestígios arqueológicos, e à Ponte do Rio Grande de Pipa, 
não se prevê que sofram afectação pelas infra-estruturas do projecto (apoios), não obstante se 
localizarem na área de afectação directa. O Aqueduto do Rio Grande de Pipa não será afectado por 
apoios mas será sofrerá afectação pela sobrepassagem da linha. 

 As ocorrências 6, 12, 18, 40, 52, 60, 67, 68, 76, 80, 105, 107 e 111 situam-se na área de afectação 
indirecta. 
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 Na fase de exploração, e tendo em conta a tipologia das ocorrências patrimoniais e a tipologia do 
projecto, não se prevê a ocorrência de impactes negativos. No entanto, importa salientar os impactes 
visuais dos apoios e da linha sobre valores patrimoniais e o seu enquadramento. 

Na fase de desactivação da actual linha Linha Carregado-Rio Maior, a 220 kV, são expectáveis 
impactes positivos associados à remoção de cabos e apoios nas áreas de implantação de ocorrências 
patrimoniais situados nas imediações da referida linha, nomeadamente Quinta do Campo, Quinta da 
Mendanha, Quinta da Barradinha, Moinho dos Bugaréus, entre outros. 

Saliente-se que, tendo em conta o reconhecido potencial patrimonial da área de implantação do 
projecto e as condicionantes ao trabalho de campo anteriormente referidas, não é de excluir que 
durante os trabalhos de desmatação e movimentações do solo, associados à execução das fundações 
dos apoios, à abertura de respectivos caminhos até aos mesmos a possível afectação de ocorrências 
patrimoniais que não foram relocalizadas nesta fase da avaliação durante o trabalho de campo, ou de 
outras desconhecidas até ao momento. 

  

7.7 Recursos Hídricos 

7.7.1 Caracterização da Situação Actual 

 Recursos hídricos superficiais 

O projecto localiza-se na Bacia hidrográfica do Tejo. Esta bacia apresenta uma área de 80.630 km2, 
dos quais 24.650 km2 são em território português, desenvolvendo-se o traçado em pleno vale do 
médio Tejo. 

O EIA considera os recursos hídricos e a qualidade da água factores pouco importantes, mas cuja 
caracterização é importante em termos de conhecimento do território envolvente e caracterização de 
outros descritores, com o que se concorda atendendo à natureza do Projecto. 

A linha em estudo desenvolve-se numa zona com uma rede hidrográfica densa, do tipo dentrítico. 
A linha intercepta as principais linhas de água: 

- Rio Grande da Pipa, com uma área de bacia de 116 km2e uma extensão de 25 km; 

- Ribeira da Brandoa, com um comprimento de 3,9 km e uma área de bacia de 5,3 km2; 

- Rio Alenquer, com uma área de bacia de 129,1 km2 e uma extensão de 27km; 

- Ribeira de Escandeira, com uma área de bacia de 26 km2 e um comprimento de 10,1 km; 

- Ribeira das Ceroulas, com um comprimento de 5,4 km e uma área de bacia de 10,3 km2; 

- Ribeira da Madalena, com uma área de bacia de 8,6 km2 e um comprimento de 7,1 km; 

- Ribeira da Travessa, com uma área de bacia de 8,2km2 e um comprimento de 6,2 km; 

- Ribeira da Prezada, com uma área de bacia de 6,5 km2 e um comprimento de 5,3 km; 

- Ribeira das Ferrarias, com uma área de bacia de 11,2 km2 e um comprimento de 7,6 km; 

- Ribeira da Ota, com uma área de bacia de 155,1 km2 e um comprimento de 27,1 km; 

- Ribeira do Juncal, com uma área de bacia de 52,9 km2 e um comprimento de 16,6 km; 

- Ribeira da Amieira, com uma área de bacia de 26,5 km2 e um comprimento de 9,8 km; 

- Ribeira da Abuchanas, com uma área de bacia de 16,2 km2 e um comprimento de 7,7 km; 

Todas estas linhas de água estão mencionadas no Índice Hidrográfico e Classificação Decimal de 
Cursos de Água de Portugal. 

As galerias ripícolas das linhas de água interceptadas pelo traçado encontram-se bastante 
degradadas, maioritariamente em função da pressão urbana e agrícola. 
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Relativamente a Zonas Ameaçadas pelas Cheias, de acordo com a carta REN estas estão associadas 
ao Rio Grande da Pipa, entre os apoios 09 e 17.  

Para a caracterização da qualidade da água, o EIA refere que, não foram identificadas estações de 
qualidade da água, pelo que não foi possível caracterizar a qualidade da água superficial. 

 Recursos hídricos subterrâneos 

O traçado está inserido na Bacia do Tejo-Sado, mais concretamente nos sistemas aquíferos 
margem Direita e Aluviões do Tejo. 

As principais formações aquíferas do sistema margem Direita são constituídas pelos arenitos da 
Ota e pelos calcários de Almoster. Os arenitos da Ota são constituídos por argilas, e os calcários de 
Almoster por calcários mais ou menos compactos, calcários margosos e margas, com espessura muito 
variável. 

Este sistema aquífero é constituído por um aquífero carbonatado superficial e por um aquífero 
mais profundo, instalado em rochas detríticas, ambos predominantemente confinados ou semi-
confinados. A recarga faz-se por infiltração directa da precipitação e por drenância a partir das linhas 
de água. 

Relativamente ao sistema aquífero Aluviões do Tejo, as formações dominantes são as Aluviões e os 
Terraços Fluviais. Nas Aluviões dominam as areias, argilas e na base seixos e calhaus, quanto aos 
terraços Fluviais predominam depósitos basais com seixos e calhaus, seguidos de um complexo 
formado por areias e argilas. Este sistema aquífero caracteriza-se por ser poroso, livre a confinado ou 
semi-confinado. A precipitação constitui a principal fonte de recarga e as descargas dão-se ao longo 
das principais linhas de água. 

Relativamente à vulnerabilidade à poluição, a zona em estudo insere-se numa zona de 
vulnerabilidade muito grande. 

Para a caracterização da qualidade da água, o EIA refere que, não foram identificadas estações de 
qualidade da água, pelo que não foi possível caracterizar a qualidade da água subterrânea. 

Constata-se que, na área em estudo pertencente à Bacia Hidrográfica do Tejo, não existem 
captações de água subterrânea para abastecimento público. 

7.7.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

 Recursos hídricos superficiais 

Os impactes deste projecto estão associados à fase de construção: instalação e funcionamento dos 
estaleiros e dos parques de materiais, trabalhos de terraplanagem, incluindo desmatação,  escavações 
para abertura de cabouços, abertura de novos acessos e ocupação temporária ou definitiva de Zonas 
Ameaçadas pelas Cheias. 

Segundo a carta REN, o traçado atravessa Zonas Ameaçadas pelas Cheias associadas ao Rio Grande 
da Pipa, entre os apoios 09 e 17. As sapatas localizam-se nesta zona, mas afastadas da ribeira em 
distâncias que variam entre os 71 m, para o apoio 16, e 28 m, para os apoios 9 e 12, pelo que os 
impactes são considerados negativos, mas pouco significativos. 

Relativamente à qualidade da água, a desmatação, a movimentação de máquinas, as 
terraplanagens e escavações, provocarão o aumento do teor de sólidos em suspensão nas águas de 
escorrência, que poderão ter consequências na qualidade das águas superficiais, sendo os impactes 
gerados negativos, mas pouco significativos, se forem devidamente aplicadas as medidas de 
minimização adequadas.  

No que se refere à produção de efluentes, há apenas a referir as águas residuais domésticas 
resultantes das instalações sanitárias do estaleiro, estas serão do tipo WC químico, ou serão ligadas à 
rede pública de abastecimento, ou então serão conduzidos a uma fossa estanque e posteriormente 
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recolhidos pelos serviços municipais ou por uma empresa licenciada, e conduzidos a tratamento 
adequado, pelo que não há a ocorrência de impactes de impactes negativos na qualidade da água. 

Por outro lado, a eventual ocorrência de derrames acidentais de poluentes, associados à utilização 
de máquinas, de equipamentos e ao funcionamento dos estaleiros e parques de materiais, poderá ser 
responsável pela ocorrência de impactes negativos, minimizáveis se forem cumpridas as medidas de 
minimização adequadas. 

Será necessário garantir que os apoios se localizam a uma distância superior a 10 m de largura ao 
longo dos cursos de água não navegáveis e que as estruturas vegetais existentes nas margens das 
linhas de água são preservadas. 

 Recursos hídricos subterrâneos 

Não são expectáveis impactes negativos ao nível deste factor, nos aspectos quantitativos e 
qualitativos, dado que as profundidades de escavação são reduzidas, não há a construção de aterros e 
só acidentalmente ocorrerão derrames de substâncias poluentes, minimizáveis se forem tidas em 
conta as medidas de minimização adequadas.  

 

8. Análise dos Impactes Cumulativos do Projecto 

No que respeita aos impactes cumulativos do presente projecto com outros, existentes ou futuros, 
verifica-se que o EIA apresentou uma análise genérica e sucinta que não permitiu conclusões 
consistentes. A informação foi completada no Aditamento ao EIA, relativamente aos impactes na 
paisagem, que assumem maior relevância, face às características do projecto, da área em que se insere 
e das restantes infra-estruturas, em especial as existentes. 

Para além dos impactes identificados anteriormente, considera-se como sendo geradores de 
impactes cumulativos a presença na área de outras infra-estruturas com a mesma tipologia ou outra 
que contribua para a perda de qualidade visual da Paisagem.  

Na área de estudo desenvolvem-se outras linhas eléctricas de alta e muito alta tensão. Merecem 
referência cinco situações em particular:  

- o território compreendido entre o Sul do Carregado e o Norte de Castanheira do Ribatejo, com 
a presença de várias linhas de 220 kV, verificando-se, inclusive, o desenvolvimento paralelo de 
4 km entre o apoio P6 e o P17 com a Linha 4044 LFN.RJ e com a linha desmontar entre o apoio 
P1 e o apoio P6;  

- a extensão entre o apoio P48 e o apoio P57, onde se desenvolve de forma paralela, numa 
extensão de 3 km, a Linha 4051-LRM.AM;  

- a extensão compreendida entre o apoio P113 (Poente de Alcoentre) e o apoio P134, onde se 
desenvolve de forma paralela à linha, ao longo de cerca de 7 km, outras duas existentes, de 
220 kV e 400 kV;  

- a nascente da povoação de Casais da Serra, onde se desenvolve de forma paralela, uma linha 
de 220 kV existente, que progride para NE ao encontro com a A15 e por fim a zona de 
atravessamento da A15 onde se juntam à linha proposta as referidas 3 linhas existentes.  

No primeiro caso, a área é atravessada pelas vias A1, A10, EN3 e caminho de ferro Lisboa-Porto, 
com um elevado número de potenciais observadores temporários. No segundo caso, o impacte visual 
far-se-á sentir mais sobre as povoações de Aldeia da Merceana e Aldeia da Gavinha entre outros 
núcleos de menor dimensão e habitações dispersas ou isoladas. No terceiro caso, apenas na 
proximidade da povoação de Alcoentre e Casais das Boiças, se fará sentir mais o impacte visual do 
conjunto de linhas aéreas, pois a restante extensão, faz-se em meio florestal e de baixa densidade 
populacional, na envolvente territorial mais próxima. No último caso, é o atravessamento futuro do 
conjunto de quatro linhas, e a proximidade da Subestação de Rio Maior à A15, que contribuirão para o 
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reforço do efeito de intrusão visual destas estruturas. Acresce a esta última situação, a presença da 
linha LCR.RM1 a desmontar, que, até ser desmantelada, permanecerá ao lado da linha em construção 
num troço paralelo de 4,5 km, a partir do apoio P147 até à Subestação de Rio Maior. Nesta mesma 
extensão desenvolve-se ainda a Linha 2165-LRM.CVR. O impacte visual cumulativo, far-se-á sentir 
particularmente na zona de atravessamento da A15 e nas povoações de Casais da Serra, Casais da 
Atalaia e Bairradas entre outros núcleos habitacionais de reduzida expressão e edificações dispersas.  

O EIA refere que a construção do IC11, IC2 e a Linha de Alta Velocidade Lisboa-Madrid (em fase de 
Projecto de Execução) irá gerar impactes cumulativos, essencialmente na fase de construção. 
Acrescenta, ainda, que caso venham a ser implementados os projectos previstos no PAT – Área de 
Expansão da Quinta da Abrigada – Quinta da Puceteira (PAT25 e PAT28), esta situação tenderá a 
agravar-se.  

Assim, devido à presença futura dos apoios referidos e dos cabos eléctricos, por se constituírem 
uma intrusão visual na paisagem, prevê-se cumulativamente uma maior perda da actual qualidade 
visual da paisagem. 

 

9. Resumo dos Resultados da Consulta Pública 

A fase de consulta pública decorreu durante 40 dias úteis, de 28 de Fevereiro de 2011 a 26 de Abril 
de 2011. No âmbito desta fase foram recebidos 11 pareceres com a seguinte proveniência: 

• Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; 

• Câmara Municipal de Alenquer; 

• Junta de Freguesia de Olhalvo (Alenquer); 

• Junta de Freguesia de Santana da Carnota (Alenquer),  

• Junta de Freguesia de Palhacana (Alenquer); 

• Junta de Freguesia de Carregado (Alenquer); 

• Junta de Freguesia de Cadafais (Alenquer); 

• Junta de Freguesia de Aldeia da Gavinha (Alenquer); 

• Assembleia Municipal de Alenquer – Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território; 

• Alambi – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer; 

• Particular: Joaquim Pereira Ventura (Aldeia Gavinha, Alenquer). 

 

Apresenta-se, de seguida, um resumo do teor dos pareceres apresentados: 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aponta algumas incorrecções no EIA, nomeadamente 
nos Relatório Síntese, Aditamento e Peças Desenhadas, o que se encontra em detalhe no parecer em 
anexo ao Relatório da Consulta Pública. 

Comentário da CA: os aspectos evidenciados no parecer da CM de Vila Franca de Xira foram 
genericamente considerados na análise da CA. 

A Câmara Municipal de Alenquer manifesta-se desfavoravelmente ao projecto em avaliação pelas 
seguintes razões: 

- o EIA não cumpre o disposto no n.º 3 do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, 
nomeadamente não apresentando propostas de alternativa; 

- no âmbito do Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais efectuado em 2008/2009, no 
âmbito do processo de localização do NAL-Ota, foram realizadas reuniões entre a equipa 
projectista e a CM de Alenquer, que resultaram num parecer da autarquia enviado à COBA 
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manifestando preferência pela utilização do corredor já existente das linhas 2038 9 LCGRM 2/3 
e 4042 LRMRJ e no sentido de salvaguardar Áreas de Território e várias localidades; 

- o traçado proposto atravessa nove freguesias do concelho, numa extensão de 30 km, 
enquanto a utilização do corredor Nascente 2038 9 LCGRM 2/3 atravessa somente 18,1 km, 
cuja ocupação do solo é essencialmente florestal e agrícola, não ocorrendo a afectação de 
habitações, nem se aproximando de aglomerados nem de Áreas Sensíveis do ponto vista 
ambiental; 

- o traçado proposto na área confinante com a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto tem 
um impacte paisagístico muito significativo e contraria os pressupostos que levaram à criação 
daquela Área Protegida expressos no Decreto Regulamentar nº 11/99, de 22 de Julho; 

- o traçado proposto entre o apoio 85 e o 106 cria uma barreira visual com cerca de 65 m de 
altura, entre a Serra de Montejunto (Área Protegida e Rede Natura 2000) e os dois 
empreendimentos turísticos (PP Puceteira e Quinta da Abrigada), o que compromete a 
execução destes projectos que são fundamentais para a consolidação da Estratégia de 
Desenvolvimento do Concelho; 

- o traçado tem fortes impactes paisagísticos nas áreas vinhateiras das freguesias de Aldeia 
Gavinha, Aldeia Galega e Pereiro de Palhacana; 

- a entrada no Carregado faz-se num corredor extremamente congestionado, onde num espaço 
de 145 metros de largura coexistem duas linhas de muito alta tensão (400 kV) e uma linha de 
alta tensão, onde se encontram várias actividades económicas (serviços, residencial, 
restauração e comércio); 

- o traçado colide com Áreas de Expansão de Perímetro Urbano (Olhalvo-Pousoa) e com Espaços 
destinados a Áreas de Vocação Turística, nomeadamente o Vale de Santana de Carnota, no 
âmbito do processo de Revisão do PDM em curso; 

- o Esquema de Modelo Territorial preconizado na Estratégia de Desenvolvimento do Concelho 
fica muito condicionado pela presença do traçado proposto, em especial no troço 
compreendido entre a Ponte da Couraça e ligação à Central Termoeléctrica (Quinta da 
Condessa). 

Comentários da CA:  

Quanto à inexistência de alternativas, tratando-se de um projecto de execução, pressupõe que 
este aborda uma localização exacta para as infra-estruturas, não estando em análise vários 
troços alternativos, mas apenas um corredor. Contudo, concorda-se que a inexistência de 
alternativas de localização limita a avaliação dos impactes do projecto, tendo em vista a sua 
localização mais adequada. 

Quanto à comparação do traçado em análise com outro traçado, nomeadamente da LCGRM 
2/3, uma vez que este não se encontra em avaliação de forma comparativa, não será possível 
aferir se é mais ou menos desfavorável, face ao traçado em estudo. 

No que respeita à proximidade com a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e aos 
impactes visuais da linha nesta zona, estes aspectos encontram-se analisados no presente 
parecer, assim como os impactes paisagísticos nas áreas vinhateiras do concelho. 

 

A Assembleia Municipal de Alenquer – Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, a 
Junta de Junta de Freguesia de Olhalvo, a Junta de Freguesia de Santana da Carnota, a Junta de 
Freguesia de Palhacana, a Junta de Freguesia de Carregado, a Junta de Freguesia de Cadafais, a Junta 
de Freguesia de Aldeia da Gavinha e o cidadão Joaquim Ventura apresentam textos semelhantes, em 
que referem apoio à Câmara Municipal de Alenquer e se manifestam contra a imposição de 
apresentação de um único corredor. 
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Referem que a documentação disponibilizada pela REN, S.A. e o EIA apresentado correspondem a 
uma opção de corredor e traçado com mais 16 km do que a linha em serviço a ser remodelada, 
salientando que a distância razoável entre as duas subestações é de cerca de 40 km, além desta fazer 
um duplo atravessamento do concelho de Alenquer (Carregado/Pereiro de Palhacana/Abrigada) numa 
extensão de 30 km no total de 56 km.  

Os pareceres apresentados referem que o corredor é lesivo de importantes valores económicos, 
patrimoniais, sociais e ecológicos de 9 freguesias do concelho.  

É mencionada a ausência de corredores alternativos, viáveis, estudados e comparados do ponto de 
vista ambiental, dando cumprimento à legislação nacional e comunitária, não encontrando por parte 
da REN, S.A. justificação cabal para a imposição de um único corredor. 

Referem, ainda, que o EIA desvaloriza descritores ecológicos e de paisagem, minimiza afectações 
importantes da REN e da RAN para além de pouca referência fazer às afectações no importante sector 
económico do concelho, como principal exportador nacional, que é a exploração altamente 
mecanizada da vinha e a produção de vinho de Quinta.  

Informam que aquele sector tem desenvolvido, com as autarquias e outras entidades, fortes 
investimentos para o seu desenvolvimento, nomeadamente através de campanhas de marketing e de 
turismo, em particular a “Rota dos Vinhos”, que abrange toda a área de inserção do projecto. 

Referem, também, que o corredor imposto apresenta impactes negativos e afectações nos 
descritores ecológicos, dificilmente minimizáveis, ao atravessar zonas como a da serra de Montejunto 
onde existem habitats naturais e semi-naturais classificados e de importância nacional e internacional. 

Apoiam a posição da Câmara Municipal na sua proposta de há vários anos de uma ligação a 
nascente, considerada muito menos impactante do ponto de vista das populações, ecológico e muito 
menos onerosa por não ter tantas afectações em sectores económicos relevantes e possuir menor 
extensão. Assim, sugerem que a Câmara Municipal desenvolva com a REN, S.A. e com a Autoridade de 
AIA a melhor solução que surja da comparação de outros corredores alternativos viáveis. 

Comentários da CA:  

No que respeita à avaliação de um projecto sem alternativas, tal como foi referido 
anteriormente, trata-se de uma opção válida do proponente, tendo, contudo, implicações no 
que respeita à avaliação de impactes do projecto, não sendo possível efectuar uma análise 
comparativa uma vez que essa opção não foi analisada no EIA. 

No que respeita às implicações do projecto na ecologia, paisagem, áreas classificadas como 
RAN e REN e usos do solo, essa análise foi analisada e ponderada no presente parecer. 

 

A Alambi – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer considera 
que deverão ser estudadas soluções alternativas de aproximação às duas subestações, Almargem do 
Bispo e Carvoeira, através de redes próprias, menos extensas. 

Relativamente ao corredor em análise, refere que: 

- atravessa zonas urbanas e zonas rurais com grande povoamento, com relevo acentuado e 
vegetação rasteira, em que a cultura é a vinha, provocando um significativo impacte visual; 

- apresenta uma excessiva aproximação à Paisagem Protegida e Sítio da Rede Natura 2000 da 
Serra de Montejunto na freguesia da Abrigada; 

- o corredor passa a cerca de 600/700m de um abrigo de morcegos, confirmado e dois 
potenciais, no vale da Serra de Montejunto; 

- o EIA não tem em conta o prejuízo que pode causar ao concelho, na vertente socioeconómica, 
por ignorar outros projectos existentes para as zonas atravessadas e por não apresentar 
soluções para compatibilizar interesses conflituantes. 
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Por último, refere, ainda, que, relativamente à actual rede, deverá ser equacionada a opção zero, 
uma vez que a expectativa de os consumos na Grande Lisboa subam dos 2000 MW para os 3000 MW 
nos próximos 10-12 anos é controversa, pois não encontra qualquer fundamento nas expectativas de 
crescimento da economia e ignora as dificuldades financeiras que o país atravessa. 

Comentários da CA:  

As questões relativas à ocupação humana, uso do solo, impactes na fauna e na socioeconomia 
são abordadas e ponderadas no presente parecer. 

Importa salientar que, relativamente às situações de condicionalismo relativas às actividades 
económicas existentes, designadamente das áreas de vinha, considera-se que a mesma é 
condicionada, mas compatível com a existência da linha, excepto na área específica do apoio. 

 

10. Síntese Conclusiva 

O projecto em avaliação corresponde à construção da linha aérea dupla Carregado-Rio Maior 4 
(LCG.RM 4), a 400/220 kV (220 kV), em substituição da actual linha simples Carregado-Rio Maior 1 
(LCG.RM 1), a 220 kV. Assim, a implantação desta linha implica a desmontagem da actual linha simples 
LCG.RM 1, com uma extensão de 41 km.  

O traçado da linha em avaliação tem uma extensão de cerca de 57 km, entre as subestações de 
Carregado e Rio Maior, suportada por 161 apoios. Será uma linha dupla trifásica, com condutores 
geminados, a 400/220 kV, provisoriamente a funcionar a 220 kV. A LCG.RM 4 atravessará os concelhos 
de Alenquer, em mais de metade do troço, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Caldas da Rainha, Vila Franca 
de Xira, Azambuja e Rio Maior. 

A transformação da actual ligação numa linha dupla tem por objectivo garantir as condições de 
segurança e reforçar a estrutura da Rede Nacional de Transporte na região da Grande Lisboa. 
Adicionalmente, tendo em vista a preparação do futuro reforço de alimentação à actual subestação de 
Carvoeira (Torres Vedras), e também à área mais ocidental de Lisboa (zona de Almargem do Bispo), o 
traçado previsto para esta duplicação tem por objectivo fazer uma aproximação à zona de Torres 
Vedras, a partir de onde se estabelecerão estes dois reforços. 

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

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, que constitui um 
impacte temporário. Face à importância da actividade agrícola na região, nomeadamente a vinha no 
concelho de Alenquer, este impacte afigura-se significativo. Estes impactes são minimizados com a 
utilização de acessos existentes e de implantação dos apoios nas áreas limítrofes das propriedades. 

A ocupação do solo pelos apoios constitui um impacte permanente do projecto, com maior 
relevância em solos com uso agrícola. Contudo, face à área total definitivamente afectada pelos apoios 
– 0,42 ha de área de vinha – este impacte irreversível tem uma magnitude reduzida.  

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. 

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. 
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Relativamente aos impactes da implantação da linha na paisagem, estes decorrem, sobretudo e 
em primeira instância, da intrusão visual que a instalação e a presença dos apoios e dos cabos 
introduzirá no território atravessado, reforçada 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. 

Quanto ao património, verifica-se que a área de implantação do projecto é rica em termos de 
património arqueológico, arquitectónico e etnográfico. Contudo, na área de afectação directa não se 
prevê que as ocorrências detectadas sofram afectação pelas infra-estruturas do projecto. 

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. 

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. 

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. 

Salienta-se que 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. 

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 adquirem 
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. 

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. 

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. 

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. 
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Desta forma, face aos impactes negativos significativos identificados para o projecto, e uma vez 
que a inviabilização de um troço apresentado em fase de projecto de execução implica a inviabilização 
de todo o projecto, a CA emite parecer desfavorável ao projecto da linha aérea dupla Carregado-Rio 
Maior 4, a 400/220 kV (220 kV). 
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Anexo I 

Enquadramento Regional e Local do Projecto 
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Figura 5 – Enquadramento Regional do Projecto (fonte: EIA) 
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Anexo II 

Implantação do Projecto 
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Anexo III 

Pareceres de Entidades Externas 

Autoridade Nacional de Protecção Civil 

Autoridade Florestal Nacional 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

Comissão Directiva da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto 

 


