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Glossário de Termos 

Termo Significado / Conceito 

AIA avaliação de impacte ambiental 

AFN Autoridade Florestal Nacional 

ANPC Autoridade Nacional de Protecção Civil 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

BFD Bird Flight Divertor 

CA comissão de avaliação 

CP consulta pública 

DGEG Direcção Geral de Energia e Geologia 

EIA estudo de impacte ambiental 

EMFA Estado Maior da Força Aérea 

IBA Important Bird Area 

INAC Instituto Nacional de Aviação Civil 

LAT Linha de Alta Tensão 

LMAT Linhas de Muito Alta Tensão 

PROF AA Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo 

PROT-A Plano Regional de Ordenamento do Território – Alentejo 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

RSLEAT Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão  

REN Reserva Ecológica Nacional 

REN, SA Rede Eléctrica Nacional, S.A 

SIC Sítio de Interesse Comunitário 

ZPE Zona de Protecção Especial 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento Legal AIA 

Em cumprimento da legislação sobre avaliação de impacte ambiental (AIA), designadamente o 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 03/05, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8/09, e a Portaria n.º 330/2001, de 02/04, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

através do Ofício n.º 012858, de 08/10/201, e na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou à 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o estudo de impacte 

ambiental (EIA) relativo ao projecto da Linha Castelo Branco / Falagueira 3, a 150 / 400kV, em 

fase de projecto de execução, cujo proponente é a Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN, SA). 

O procedimento de AIA foi instruído em 13/10/2010, com a designação AIA n.º 2346.  

O projecto em avaliação enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 03/05, na sua 

actual redacção, designadamente nas disposições do nº 19. 

1.2 Comissão de Avaliação 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 

675/10/GAIA, de 19/10/2010 (Ref. APA 2010-10-19 S-014347/2010), a respectiva comissão de 

avaliação (CA) que se indica na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Comissão de Avaliação 

Entidade 
Enquadramento Legal 

(N.º 1 Artigo 9º D.L.197/2005, 8.11) 
Cargo/Factor Ambiental 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) 
alínea a Coordenação 

APA alínea a Consulta pública 

Administração da Região 

Hidrográfica do Tejo 

(ARH Tejo) 

alínea b Recursos Hídricos 

Instituto da Conservação da 

Natureza e Biodiversidade (ICN B) 

 

alínea c 
Fauna e Flora 

Habitats e Ecossistemas 

Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico 

(IGESPAR) 

alínea d 
Património Arqueológico e 

Arquitectónico 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR-Centro) 

alínea e 

Solo, Ocupação do Solo e 

Ordenamento do Território 

Qualidade do Ar 

Sócio-Economia 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR-Alentejo) 

 

alínea e 

Solo, Ocupação do Solo e 

Ordenamento do Território 

Qualidade do Ar 

Sócio-Economia 

Instituto Superior de Agronomia / 

Centro de Ecologia Aplicada 

(ISA/CEABN) 

alínea f Paisagem 

Laboratório Nacional de Engenharia 

e Geologia (LNEG) 
alínea f Geologia e Geomorfologia 

APA/DACAR* alínea f Ambiente Sonoro 

*Nota: Foi nomeado o APA/DACAR para proceder à avaliação específica do factor ambiental ambiente sonoro, que 

informou que não constituiria a CA, avocando que em conformidade com o acordado na reunião 

SDGAT/GAIA/DACAR, o presente projecto não se enquadra na tipologia de projectos para os quais o DACAR emite 

parecer sobre o Ambiente Sonoro. 
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1.3 Âmbito AIA 

Este relatório foi produzido com finalidade específica de avaliação de impacte ambiental do 

projecto da Linha Castelo Branco / Falagueira 3, a 150 / 400kV, orientada para o apoio à tomada 

de decisão do MAOT. 

Visa assim prever os impactes no ambiente natural e social, resultantes da implementação do 

projecto e analisar conjuntos de medidas e planos, para os vários factores ambientais, 

preconizados no EIA e decorrentes da avaliação da CA. 

Este objectivo foi alcançado em várias etapas que a seguir se sistematizam: 

 análise global do EIA e aditamento ao EIA; 

 análise das peças do projecto; 

 verificação dos instrumentos de gestão territorial em vigor para a área em estudo; 

 análise dos pareceres solicitados a entidades externas à CA, designadamente:  

 Direcção Regional Economia (DRE) do Centro 

 DRE Alentejo 

 Autoridade Florestal Nacional (AFN) 

O Anexo 1 ao presente relatório apresenta os pareceres das entidades externas recebidos. 

 visita de reconhecimento da CA aos vários corredores do projecto, no dia 18/03/2011, em 

colaboração com a entidade proponente (REN, SA) e a equipa que realizou o EIA 

(AgriProAmbiente – Consultores S.A.); 

 realização da consulta pública e análise dos resultados; e, 

 realização de reuniões da CA. 

O presente relatório apresenta a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 Introdução - onde é efectuado o enquadramento legal e âmbito de AIA do projecto. 

Capítulo 2 Contexto do Projecto - onde são indicadas a localização, características e 

justificação do projecto. 

Capítulo 3 Análise do EIA - inclui a apreciação dos factores ambientais considerados 

relevantes e componente social, tendo por base a informação disponibilizada no 

EIA e a presente avaliação. 

Capítulo 4 Consulta Pública – discute os resultados relevantes provenientes de todos os 

participantes da CP. 

Capítulo 5 Conclusões – conclui e delibera sobre a viabilidade do projecto, e refere as 

principais condicionantes do projecto, tendo por base a análise dos factores 

ambientais, com o objectivo de dar apoio à tomada de decisão do MAOT.  
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2. Caracterização do Projecto 

2.1 Localização do Projecto 

O projecto da linha desenvolve-se por cerca de 46 km, abrangendo, de norte para sul, áreas do 

concelho de Castelo Branco (freguesias: Benquerenças; e, Retaxo), concelho de Vila Velha de 

Ródão (freguesias: Sarnadas de Ródão; Vila Velha de Rodão; e, Fratel) e concelho de Nisa 

(freguesias: São Matias; Amieira do Tejo; e, Arez). O Anexo 2 apresenta a figura de localização 

do projecto. 

A área de projecto apresenta orografia acentuada, de relevo dominado por cristas quartzíticas e 

vales encaixados, destacando-se o vale do Rio Tejo. Na margem norte do Rio Tejo, desenvolve-

se por terrenos predominantemente de matos e floresta, com uma agricultura pouco expressiva, e 

na margem sul do Rio Tejo, apesar das áreas consideráveis de floresta, a área do traçado é 

caracterizada pela presença de montado de sobro e azinho, típico da paisagem alentejana. 

Os pontos de maior concentração humana encontram-se relativamente afastados do traçado da 

linha, nomeadamente, Castelo Branco (1800 m, zona da subestação), Benquerenças (1000 m, 

zona do apoio 14), Retaxo (1800 m, zona do apoio 20), Sarnadas do Rodão (1100 m, zona do 

apoio 26) e Fratel (1375 m, zona do apoio 84).  

Verifica-se a existência de pequenos núcleos habitacionais na envolvente do traçado da linha, 

ainda que fora do corredor da mesma. Destacam-se de seguida esses pequenos núcleos 

habitacionais, distâncias aproximadas à linha e apoios correspondentes: 

 Azinheira, 500 m norte da linha (apoio 17); 

 Represa, 500 m sul da linha (apoios 20 e 21); 

 Amarelo, 300 m sul (apoios 24 e 25); 

 Carapetosa, 125 m norte da linha (apoio 27); 

 Vale do Homem, 1000 m sul (apoio 28); 

 Tojeirinha, 500 m este (apoio 46);  

 Sarnadinha, 120 m sul (apoio 52); 

 Perdigão, 300 m sul (apoio 64); 

 Vilar de Boi, 500 m sudeste (apoio 73); e, 

 Falagueira, 600 m este (apoio 108). 

 

Áreas Sensíveis 

O traçado desenvolve-se na proximidade, e parte inscrevendo-se em áreas de conservação da 

natureza, como sejam: 

 SIC de Nisa / Lage da Prata (PTCON0044), interceptado pelo traçado da linha (entre os 

apoios 111 e 115) a sul, para ligar à existente subestação da Falagueira; 

 IBA (Important Bird Area) de Portas de Rodão e Vale Mourão (área de especial 

importância para as aves), interceptada pelo traçado da linha na zona entre os apoios 53 

e 64. Ocorrem nesta IBA espécies de avifauna com estatuto de protecção, como o grifo. 

cegonha-preta, águia-perdigueira e o chasco preto;  

 Área Protegida Monumento Natural das Portas de Rodão, a cerca de 3250 m sudeste da 

zona central (zona do apoio 64) do corredor da linha;  
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 Sítio de Interesse Comunitário (SIC) de São Mamede (PTCON0007), a cerca de 3250 m 

sudeste da zona central (zona do apoio 64) do corredor da linha; e, 

 IBA Tejo Internacional e a Área Protegida do Tejo Internacional, cujos limites destas duas 

área são praticamente coincidentes, mais afastadas do traçado a cerca de 6250 m 

sudeste da zona norte (AP13) do corredor da linha. 

Condicionantes Territoriais 

Para além das condicionantes assinaladas no ponto anterior, na área de estudo, e segundo o 

EIA, estão presentes áreas legalmente condicionadas, para além de servidões e restrições de 

utilidade pública, destacando-se as áreas que integram: 

 Albufeiras de Águas Públicas; 

 Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Domínio Público Hídrico; 

 áreas de montado de sobro e azinho, áreas de pinhal, áreas de olival;  

 áreas florestais percorridas por incêndios; e, 

 vértices geodésicos (zona do apoio 82). 

Importa também referir a presença na área de estudo de infra-estruturas, abrangidas por 

legislação específica, destacando-se: 

 albufeira do Fratel, sobreposta pelo traçado da linha na zona dos apoios 94 e 95; 

 área da futura albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito, esta última em fase 

de projecto (próximo da zona entre os apoios 1 e 53), pontualmente interceptada pelo 

corredor da linha na zona dos apoios 36, 44, 45, 48-51); 

 infra-estruturas rodoviárias, nomeadamente a A23/IP2 que percorre quase paralela ao 

longo de todo o traçado da linha, interceptada na zona dos apoios 5-6, 19-20, 89-90); 

 infra-estruturas ferroviárias, correspondentes à Linha da Beira Baixa; 

 linhas de alta tensão, designadamente, a Linha Castelo – Falagueira, a 150 kV; 

Linha Corgas – Falagueira, a 150 kV; Linha Falagueira – Estremoz, a 150 kV; 

Linha Falagueira – Pego, a 400 kV; e, 

 infra-estruturas de abastecimento de água:  

o conduta de abastecimento de água (zona de Benquerenças), interceptada na 

zona dos apoios 12 e 16; 

o ETAR de Sarnadas de Rodão, fora do corredor da linha; 

o conduta de abastecimento de água (zona da Sarnadinha), interceptada na zona 

dos apoios 53 e 54; 

o conduta de abastecimento de água, interceptada na zona do apoio 59; 

o ETA e captação de água, próximas do corredor, na zona do apoio 59; 

o conduta de abastecimento de água (zona da Sarnadinha), interceptada na zona 

do apoio 69; 

o ETA e captações de água em Fratel, relativamente afastados corredor; e, 

o captações de água na zona da Falagueira (fora do corredor da linha). 
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A secção 3.12 do presente relatório inclui a apreciação das várias categorias de espaço, 

condicionantes, e respectivas restrições, ocorrentes no corredor da linha para cada concelho 

abrangido, definidas nos Planos Directores Municipais (PDMs) correspondentes. 

 

2.2 Características do Projecto 

O projecto em avaliação respeita uma linha eléctrica de muito alta tensão da linha com um 

comprimento de cerca de 46 km, por cabos aéreos, equipada com o circuito de 150 kV e 

preparada para ser equipada com o circuito a 400 kV. Com o projecto pretende-se concretizar as 

ligações aos troços a montante, através da subestação de Castelo Branco, a norte; e a jusante, 

através da subestação da Falagueira, a sul, para ligar à actual Linha Fratel – Falagueira - Zêzere, 

a 150 kV. 

A linha será equipada de 121 novos apoios. 

A linha eléctrica terá a configuração de circuito duplo, em esteira vertical, com dois cabos 

condutores por fase, sustentados por elementos estruturais dimensionados para os escalões de 

tensão de 150 e 400 kV e que possuirão as seguintes características principais: 

 dois cabos condutores por fase, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE); 

 dois cabos de guarda, sendo um do tipo ACSR 153 (DORKING) e o outro OPGW; 

 apoios reticulados em aço da família “DL” (apoios de linha dupla); 

 isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e compósito do tipo 4C160P; 

 cadeias de isoladores e acessórios para cabos adequados ao escalão de corrente de 

defeito máxima de 31,5 e 50 kA, respectivamente para os escalões de tensão de 150 e 

400 kV; 

 fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes de betão, formados 

por sapata em degraus e chaminé prismática, e dimensionadas de acordo com as 

características geotécnicas dos terrenos onde serão implantadas; e, 

 circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais 

de implantação dos apoios. 

 

Distâncias Mínimas 

As características mais específicas da linha são determinadas pela aplicação do Regulamento de 

Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro. 

No projecto serão seguidos os critérios da REN que estão acima dos mínimos regulamentares, 

aumentando-se as distâncias de segurança. Assim, serão adoptados os valores mencionados na 

Tabela 2.1 que se segue. 

Tabela 2.1 – Distâncias mínimas da linha a obstáculos (Fonte: EIA) 

Obstáculos 

Distância (m) 

Mínimos RSLEAT 

Distância (m) 

Critérios REN 

400 kV 150 kV 400 kV 150 kV 

Solo 8,0 6,8 14,0  

Árvores 5,0 3,1 8,0  

Edifícios 6,0 4,1 8,0  

Estradas 10,3 7,8 16,0  

Vias férreas electrificadas - - 16,0  

Vias férreas não electrificadas 10,3 7,8 15,0  

Distância a outras linhas aéreas variável variável 7,0  

 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2346) 

Ref. Documento:PARECER_FINAL_CA_AIA2346.docx 

Mai. 11 

 

Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150 / 400kV  

(Projecto de Execução) 

9 / 54 
 

 

Faixa de Servidão Administrativa 

O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma 

servidão administrativa numa faixa com a largura máxima de 45 metros, centrada no eixo da 

linha, que constitui a zona de protecção, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização 

prévia, algumas actividades, tais como a construção de edifícios ou a plantação de espécies de 

crescimento rápido. 

Travessias 

A Tabela 2.2 seguinte resume as principais travessias do traçado da linha com estradas, vias 

férreas, linhas de água, adutores, linhas de telecomunicação. 

Tabela 2.2 – Travessia de linhas de água, rodovias, ferrovias, outras infra-estruturas 

Vão Travessia 

3-4 Ribeira da Velha 

5-6 A23/IP2 

6-7 Ribeiro da Nave das Enguias 

8-9 Ribeira dos Seixos 

12-13 

Linha da Beira Baixa 
EN3 

Adutor 
Linha de telecomunicação 

14-15 Ribeira do Barco 

15-16 
Adutor 

Linha de telecomunicação 

17-18 Linha da Beira Baixa 

19-20 A23/IP2 

26-27 Ribeiro da Carapetosa 

27-28 Linha de telecomunicação 

53-54 Adutor 

59-60 
Ribeira do Cerejal 

Adutor 
Linha de telecomunicação 

63-64 
IP2 

Linha de telecomunicação 

64-65 
IP2 

Ribeira das Ferrarias 
Linha de telecomunicação 

69-70 
Adutor 

Linha de telecomunicação 

74-75 Linha de telecomunicação 

80-81 LAT Corgas – Falagueira, 150 kV 

83-84 Linha de telecomunicação 

85-86 Ribeira da Malaguarda 

89-90 
IP2 

Linha de telecomunicação 

94-95 
Linha da Beira Baixa 

IP2 
Rio Tejo 

102-103 Ribeira de Palhais 

105-106 Ribeira da Barroca da Falagueira 

111-112 LAT Fratel – Falagueira / Falagueira – Zêzere, 150 kV 

112-113 LAT Falagueira – Estremoz, 400 kV 

112A-113A  
LAT Corgas – Falagueira, 150 kV 

LAT Falagueira – Castelo Branco ½, 150 kV 

113A-114A  Linha de telecomunicação 

115A  Linha de telecomunicação 

 

Sinalização 

Em conformidade com as condições de segurança relativas à navegação aérea, definidas na 

Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil 

(INAC), o projecto prevê a necessidade de balizagem diurna (esferas de cor alternadamente 

laranja e branca (Φ 600 mm), espaçadas 60 m, colocadas nos cabos de guarda) e balizagem 
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nocturna (balizagem luminosa colocada nos cabos condutores superiores e nos apoios 

correspondentes), nos vãos indicados na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Sinalização para a aeronáutica (Adaptado do EIA) 

Vãos a balizar Tipo de balizagem Obstáculo 

5-6 Diurna / Nocturna A23/IP2 

13-14 Diurna Vale / Linha de água > 80 m 

19-20 Diurna / Nocturna A23/IP2 

20-21 Diurna Vale / Linha de água > 80 m 

21-22 
Diurna Vale / Linha de água > 80 m 

Vão > 500 m 

22-23 Diurna Zona de risco de incêndio ? 

23-24 
Diurna Vale / Linha de água > 80 m 

Vão > 500 m 

35-36 Diurna Zona de Albufeira 

36-37 Diurna Zona de Albufeira 

56-57 Diurna Vão > 500 m 

62-63 Diurna Vale / Linha de água > 80 m 

63-64 Diurna / Nocturna IP2 

64-65 
Diurna / Nocturna IP2 

Ribeira das Ferrarias 

84-85 
Diurna Zona de risco de incêndio 

Vale / Linha de água > 80 m 
Ribeira da Malaguarda 

85-86 
Diurna Zona de risco de incêndio 

Vale / Linha de água > 80 m 
Ribeira da Malaguarda 

89-90 Diurna / Nocturna IP2 

93-94 Diurna Vale / Linha de água > 80 m 

94-95 
Diurna Rio Tejo 

Vão > 500 m 

95-96 Diurna Vão > 500 m 

105-106 Diurna Ribeira da Barroca da Falagueira 

108-109 Diurna Vão > 500 m 

109-110A Diurna Vão > 500 m 

 

Importa referir que, segundo o Volume V do EIA, a área de estudo não está abrangida por 

qualquer servidão aeronáutica civil e de unidade afecta à Força Aérea. 

O projecto prevê igualmente a necessidade de reforçar a visibilidade da linha para minimização 

dos riscos para a avifauna, através da colocação de dispositivos do tipo BDF (Bird Flight 

Diverters) em todo o traçado (em cada 5 m). 

Calendarização 

Segundo o EIA, a fase de construção está prevista ter início em Novembro de 2011 (após o 

licenciamento do projecto) e a sua entrada e serviço foi estimada para Julho de 2012. 

Custo do Investimento 

O custo global do projecto está estimado em cerca de 12 904 000 € (doze milhões novecentos e 

quatro mil euros). 

Acções da Fase de Construção 

Atendendo ao carácter localizado das intervenções a efectuar, considera-se importante 

apresentar, ainda que de forma sumária, as principais acções que estarão associadas à fase de 

construção, de acordo com a informação presente no EIA. 

Estaleiro(s)/Parque(s) de Material 

Na fase actual não se encontra ainda definida a localização do estaleiro, sendo que, de acordo 

com os procedimentos da REN, SA, são preferencialmente adoptados locais já intervencionados, 

próximos da linha e que possuam infra-estruturas necessárias (de água, esgotos, electricidade e 
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telefones). As operações de manutenção e reparação dos materiais e equipamentos não são 

permitidas na área de estaleiro, e as viaturas abastecidas directamente nos postos de venda de 

combustíveis. 

Sinalização e Abertura de Acessos 

Sempre que possível são utilizados ou melhorados os acessos existentes. A abertura de novos 

acessos é acordada com os proprietários dos terrenos a afectar, tendo em conta a ocupação do 

solo. A largura máxima de um acesso é de cerca de 4 m. 

Desmatação e Abertura da Faixa de Protecção 

A desmatação terá lugar nos locais de implantação/envolvente confinante dos apoios e na faixa 

de protecção da linha. No primeiro caso ocorrerá numa área máxima de 400 m
2
 por apoio que 

servirá para montagem das estruturas. No segundo caso ocorrerá ao longo da faixa de serviço 

e/ou de segurança, com cerca de 45 m de largura. 

Abertura de Caboucos, Construção dos Maciços de Fundação e Montagem das Bases 

A localização dos apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer, caso a caso, com 

os proprietários afectados. Cada apoio implica a abertura de quatro caboucos, sendo construídos 

quatro maciços independentes de betão, com sapata em degraus, envolvendo operações de 

betonagem no local. Os volumes de escavação e de betão são reduzidos, sendo as terras 

sobrantes normalmente utilizadas na regularização dos terrenos nesses locais. 

Colocação dos Apoios 

As estruturas metálicas são montadas junto de cada apoio numa área que poderá atingir 400 m
2
, 

como já referido, e depois levantadas com o auxílio de gruas e colocadas sobre os afloramentos 

dos maciços de betão. 

Instalação dos Cabos e Balizagem Aérea 

No cruzamento e sobrepassagens de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas aéreas 

de transporte de energia, entre outros, são montadas estruturas porticadas para protecção dos 

mesmos. Os cabos nunca são arrastados pelo solo. A balizagem aérea será efectuada em 

consonância com as disposições contidas na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de 

Maio, do INAC. 

Acções da Fase de Exploração 

Durante o período de funcionamento da linha terão lugar as acções programadas de 

manutenção, inspecção, conservação e pequenas alterações, como sejam: 

 actividades de inspecção periódica do estado de conservação da linha; 

 observação da faixa de protecção para detecção de situações susceptíveis de afectar o 

funcionamento da linha; 

 substituição de componentes deteriorados; 

 execução do plano de manutenção da faixa de protecção; e, 

 execução de alterações impostas pela eventual construção de edifícios ou de novas infra-

estruturas. 

 

2.3 Justificação e Enquadramento do Projecto 

O projecto em análise faz parte integrante de um projecto mais amplo que tem como objectivo o 

reforço da estrutura da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT) na zona interior das 

Beiras, região actualmente bastante deficitária em termos de infra-estruturas de transporte de 

energia eléctrica em muito alta tensão e que apresenta taxas elevadas actuais e de crescimento 

anual de consumos. Actualmente, esta região do País é constituída por apenas uma linha que se 
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desenvolve desde a zona de Celorico da Beira/Guarda até ao Alto Tejo. Em concreto, na zona 

entre as subestações de Castelo Branco e da Falagueira, existe uma linha dupla a 150 kV. 

A concretização do projecto reforçará assim o único eixo existente entre Castelo Branco e 

Falagueira, permitindo para efeitos de expansão da rede, garantir as condições de segurança do 

sistema eléctrico e da qualidade do serviço de alimentação de energia eléctrica global, bem como 

abastecer um montante significativo de consumos residentes nos distritos da Guarda e de 

Castelo Branco. 

 

2.4 Antecedentes 

A definição do traçado da linha agora em avaliação consubstancia uma análise prévia das 

grandes condicionantes ambientais e selecção de corredor. O respectivo relatório, entregue 

juntamente com o EIA (Volume VI do EIA), datado de Julho de 2010, foi elaborado com principal 

objectivo definir o corredor com 400 m com viabilidade ambiental, minimizando à priori potenciais 

impactes decorrentes dessas grandes condicionantes, em simultâneo com a solução técnica e 

economicamente mais viável.  

Segundo aquele relatório, a primeira fase consistiu na definição da área de estudo, a qual teve 

em conta: 

 as grandes condicionantes ambientais identificadas para a região, entre as subestações 

de Castelo Branco e Falagueira; 

 aproveitamento do corredor do espaço canal da A23 e da actual Linha Falagueira – 

Castelo Branco ½, a 150 kV, solicitação manifestada pela Câmara Municipal de Castelo 

Branco; e, 

 afastamento do projecto do Monumento Natural das Portas de Rodão e algumas 

povoações nesta zona, solicitação manifestada pela Câmara Municipal de Vila Velha de 

Rodão. 

Foi assim definida uma área de estudo numa faixa com a largura entre 5000 m e 8000 m, com a 

identificação das diversas condicionantes ambientais, culminando na selecção do corredor com 

400 m de largura, pontualmente alargado face às condicionantes locais, que constitui objecto do 

actual procedimento de AIA. 

Foram utilizados como base de estudo do traçado da linha em avaliação, os elementos 

disponíveis dos diversos PDM, e outros instrumentos de gestão territorial, servidões 

administrativas e restrições de interesse público, cartas militares à escala 1:25000, fotografia 

aérea e reconhecimentos de campo, em articulação com os aspectos ambientais e sociais locais. 

Segundo aquele relatório, procedeu-se à consulta de várias entidades com relevância para a 

tipologia de projecto e sua área de incidência, nomeadamente, municípios abrangidos, ICNB, 

ANA aeroportos, Direcção Geral do Turismo. 
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3. Análise do EIA 

3.1 Introdução 

Os impactes no ambiente natural e social são identificados no EIA e aditamento ao EIA de forma 

consistente com uma revisão ao nível de projecto de execução.  

A presente avaliação procurou centrar-se sobretudo nos factores que irão sofrer maior afectação 

com a construção e exploração da linha em análise, em função da área de implantação e 

localização geográfica.  

Consideram-se como factores importantes: 

 os aspectos sociais e relacionados com o efeito negativo sobre a paisagem;  

 uso do solo e ordenamento do território, e a constituição de uma faixa de servidão com 

consequente necessidade de desflorestação e restrições ao nível do uso do solo; e, 

 áreas sensíveis para a conservação da natureza, em particular o atravessamento da IBA 

de Portas de Rodão e Vale Mourão. 

 

3.2 Geologia 

A zona em estudo insere-se na zona Centro-Ibérica que está integrada no Maciço Hespérico. O 

relevo regional encontra-se dominado pela crista quartzítica de Vila Velha de Rodão, de idade 

ordovícico-silúrico (Metodiev et al., 2009), alongada segundo a direcção de NW-SE, que 

sobressai da superfície Meseta Meridional com um comando de 150 a 200 m. Nesta superfície 

encaixa-se a rede de drenagem, geralmente de expressão dendrítica, nomeadamente dos rios 

Tejo e Ocreza. Estes rios cortam a crista quartzítica produzindo vales em garganta, 

respectivamente, nas Portas do Rodão e na foz do Cobrão. 

A superfície da Meseta está deslocada por diversos acidentes tectónicos regionais, com 

orientação geral de NE-SW a ENE-WSW, o que teve como consequência o desenvolvimento de 

uma sequência de degraus tectónicos separados por escarpas de falha expostas a SE e E, e que 

levaram ao levantamento da peneplanície do Alto Alentejo, ou superfície de Nisa, para a 

superfície de Castelo Branco. Ocorrem ainda níveis de erosão e de acumulação, mais baixos, 

embutidos na peneplanície, resultantes do encaixe da rede de drenagem e da fracturação. 

Na região em estudo as cotas variam desde, aproximadamente, 55 m no leito do rio Tejo até 

566 m na serra das Talhadas (vértice geodésico do Penedo Gordo). Próximo da crista quartzítica 

e no vale do Tejo os declives são frequentemente superiores a 16%, atingindo, próximo da crista, 

percentagens superiores a 25% e, até, superiores a 50%, nalguns casos. 

Na zona de implantação do projecto afloram litologias diversas, de idades distintas, 

nomeadamente: 

 Holocénico: depósitos de vertente, constituídos por conglomerados, heterométricos, com 

blocos e calhaus de quartzito, angulosos e/ou boleados, envolvidos em matriz argilosa. 

De um modo geral, estes depósitos desenvolvem-se próximo da crista quartzítica; 

 Pliocénico: Formação da Falagueira, correlacionável com o “Conglomerado de Mação” e 

com as “Cascalheiras com intercalações argilo-arenosas, níveis superiores a 200 m” 

(Carta Geológica 28-A Mação; Cartas Geológicas 28-B Nisa; 24-D Castelo Branco), é 

constituída por conglomerados, heterométricos, com clastos de quartzito e quartzo e 

matriz argilosa muito rica em caulinite que assentam nas rochas do “Grupo das Beiras” e 

na Formação de Cabeço do Infante. A dimensão e o rolamento dos clastos dependem da 

distância às fontes. A Formação da Falagueira forma relevos residuais, de perfil 
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trapezoidal, constituindo os planaltos culminantes, quase sempre acima de 300 m, 

relativamente a outras formas de relevo geradas pelo encaixe da rede hidrográfica; 

 Paleogénico: Formação de Cabeço do Infante, equivalente às “Arcoses da Beira Baixa” 

(Cartas Geológicas 28-B Nisa e 24-D Castelo Branco), é constituída por alternância de 

sedimentos finos e grosseiros, com predominância de arenitos grosseiros e 

conglomerados de aspecto maciço e composição feldspática que assentam nas rochas 

do “Grupo das Beiras”. Apresentam cor verde acinzentada ou esbranquiçada com 

manchas com tons violáceos ou rubefacção. Os sedimentos grosseiros são 

heterométricos, têm matriz argilosa esmectítica, e são constituídos por clastos de 

quartzito, quartzo leitoso, grauvaques, feldspatos e granitos (raros). Por vezes aparecem 

níveis de calcretos ricos de paligorsquite. Ocorrem também couraças de ferro e 

concentrações dendríticas de manganês; 

 Silúrico: Formação da Aboboreira, caracterizada por pelitos negros grafitosos e a 

Formação de Vale da Ursa, constituída por quartzitos cinzentos por vezes piritosos, com 

intercalações areno-siltíticas muito micáceas e níveis pelíticos de cor negra, muitas vezes 

amalgamados (Romão et al., in press); 

 Ordovícico Superior: Formação do Casal Carvalhal, caracterizada por bancadas de 

diamictitos intercaladas ocasionalmente de espessas barras de quartzitos, com uma 

brecha conglomerática fosfatada na base; a Formação da Ribeira da Laje, constituída por 

quartzitos impuros, localmente arcósicos, interestratificados com pelitos escuros; e, a 

Formação do Cabeço do Peão caracterizada por pelitos fossilíferos arenitos e quartzo-

arenitos bioturbados, com horizontes no topo de conglomeráticos com oóides de ferro e 

fosfatos (Romão et al., in press); 

 Ordovícico Médio: Formação de Ribeira do Casalinho, caracterizada por barras 

quartzíticas maciças, de espessura decimétrica, intercaladas no topo por níveis 

centimétricos de pelitos, por vezes piritosos; Formação de Fonte da Horta, constituída por 

um conjunto de bancadas pelíticas laminadas; Formação de Monte da Sombadeira, 

caracterizada por barras de quartzitos impuros e meta-arenitos de características 

tempestíticas, intercalados por silto-arenitos micáceos, com um horizonte 

microconglomerático de matriz arenosa com espessura centimétrica na base; e, 

Formação de Brejo Fundeiro, constituída por um conjunto de pelitos escuros laminados 

com clastos intraformacionais, enriquecido em sílica e fortemente deformado, com um 

horizonte, muito alterado, ferro oolítico de espessura centimétrica, para o topo (Metodiev 

et al., 2009); 

 Ordovícico Inferior: Formação do Quartzito Armoricano, constituída localmente por 

conglomerados quartzosos na base, a que se sucedem bancadas de quartzito maciças, 

intercalados de quartzitos gresosos, que passam para o topo a barras finas silto-

areníticas e siltíticas de espessura centimétrica a decimétrica, muitas vezes laminados e 

com marcas de bioturbação (Metodiev et al., 2009); 

 Ediacariano terminal ao Câmbrico inferior: Grupo da Beiras, anteriormente designado por 

Complexo Xisto-Grauváquico, e que na Carta Geológica 28-A Mação está subdividido em 

várias unidades, das quais, na região em estudo, afloram apenas as de Padrão-Silveira e 

S. Pedro do Esteval. O Grupo das Beiras, nesta área é constituído por sequências 

espessas de alternâncias de xistos e metagrauvaques, intercaladas pontualmente por 

microconglomerados (Romão et al., in press). As camadas têm uma direcção geral NW-

SE, com inclinação aproximadamente vertical para NE e SW; 

 Rochas eruptivas constituídas por “granitos porfiróides de grão grosseiro (Granito de 

Nisa)”, caracterizados por granitos monzoníticos de duas micas, predominantemente 

biotítico, com grandes megacristais de feldspatos, “granitos de grão médio não porfiróide” 

semelhante ao anterior, e filões e massas de microgranito. 
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A região em estudo foi afectada por diversos episódios de deformação. Os mais antigos estão 

relacionados com fases extensionais do ciclo Varisco, que são responsáveis por algumas das 

estruturas desenvolvidas nos metassedimentos subjacentes aos Quartzitos Armoricanos, 

localizados junto ao limite Câmbrico-Ordovícico. Após este período, ocorreram episódios 

associados às fases de convergência / colisão variscas, que foram responsáveis pela deformação 

penetrativa que afecta as litologias do Grupo das Beiras e da Formação do Quartzito Armoricano. 

Posteriormente, a região é afectada pela orogenia Alpina com a reactivação tardi-varisca de 

algumas falhas regionais que rejogou no Cenozóico, designadamente as falhas de Pônsul, a sul 

da região em estudo, Sobreira Formosa-Grade-Sobral do Campo e Galdins-Rapoula-Chão da Vã, 

a norte da região em estudo (Cabral, 1995). Estas estruturas são consideradas activas, portanto 

passíveis de gerar sismicidade. 

De acordo com a sismicidade histórica, considerando os dados compilados pelo Instituto de 

Meteorologia a área de estudo está localizada numa zona de intensidade VIII e VII (Carta de 

Isossistas de Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de Mercalli Modificada de 1956. 

Segundo o Regulamento de Acção Sísmica de Edifícios e Pontes (RSAEEP 1983), a área de 

implantação do projecto está na zona B (concelho de Nisa), de médio a elevado risco sísmico e 

na zona C (concelhos de Castelo Branco e de Vila Velha de Rodão), de médio a baixo risco 

sísmico (Zonamento sísmico de Portugal Continental), respectivamente com um coeficiente de 

sismicidade (a) de 0,7 e de 0,5. 

Relativamente aos recursos minerais na área do projecto há a assinalar uma zona classificada 

como “Área com Maior Potencial de Urânio”, no sector sul do projecto. No respeitante a recursos 

minerais não metálicos, estudos recentes revelaram a existência de argilas com potencialidade 

para cerâmica de construção e olaria (actualmente explorados apenas para a última finalidade) 

na área da Falagueira. Esta área é interceptada no seu extremo sul pelo projecto contudo, na 

área deste projecto, as potencialidades do recurso não são significativas. 

No âmbito da geologia e geomorfologia, os principais impactes serão irreversíveis e resultantes 

da ocultação e destruição do património geológico, geomorfológico e de recursos geológicos, da 

alteração da morfologia do terreno e das características do meio geológico decorrentes de 

intervenções geotécnicas, na fundação dos apoios, na abertura de acessos e implantação de 

estaleiros. Há, ainda, a considerar a estabilidade e a erosão associadas às terraplanagens e 

movimentação de terras, e a gestão de materiais resultantes desta movimentação. Deste modo, 

os impactes geológicos e geomorfológicos estão, de um modo geral, associados à fase de 

construção. Na fase de desactivação há a considerar a remoção dos maciços da fundação e a 

movimentação de terras. 

Os impactes são certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude reduzida e não significativos. 

Os impactes nos recursos minerais referidos reflectem-se na afectação dos recursos minerais, 

sendo que se admite um impacte negativo e directo no troço final do traçado em estudo, devido à 

implantação de apoios numa zona classificada como “Área com Maior Potencial de Urânio”. Este 

impacte é contudo considerado não significativo, dado que o local onde se localiza a linha se 

encontra numa zona limítrofe da referida “Área com Maior Potencial de Urânio” e onde a 

probabilidade da sua exploração é reduzida. 

O EIA apresenta um conjunto de medidas para a minimização dos impactes identificados, que na 

generalidade, se consideram adequadas. Dado que a afectação de recursos minerais não é tida 

como significativa, considera-se desnecessária a implementação de medidas de mitigação a este 

nível. 

 

3.3 Solos e Uso do Solo 

O tipo de solos com maior representatividade na área do corredor da linha corresponde aos 

litossolos sendo também nestes solos que se localizam grande parte dos apoios (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 – Tipo de solos abrangidos pelo corredor da linha (Fonte: EIA) 

Tipo de Solo 
Representatividade dos Solos Apoios da linha eléctrica 

Área % Designação Número de Apoios 

Solos 

incipientes 

Coluviossolos 47,13 1,99 Ferro B; 59 2 

Litossolos 1272,77 53,68 
19 a 23; 25; 26; 30 a 
53; 64 a 67; 69 a 79; 

83 a 107; 115A 
72 

Total 1319,90 55,67 -- 74 

Solos Argiluviados Pouco 
Insaturados 

750,87 31,67 

1 a 18; 24; 27 a 29; 

54; 55; 57; 58; 60; 61; 

80 a 82; 110 
32 

Solos Litólicos 122,41 5,16 56, 68, 108, 114A 4 

Solos Podzolizados 75,25 3,17 

109, 110A; 111; 111A; 

112, 112A; 113, 113A; 

114 
9 

Solos Hidromórficos 1,36 0,06 -- -- 

Total 2269,79 95,73 -- 119 

Afloramentos Rochosos 
(Quartzitos e Rochas Afins) 

11,72 0,49 62, 63 2 

Plano de Água (Rio Tejo, 
Charcas) 

9,90 0,42 -- -- 

Áreas Impermeabilizadas 79,52 3,36 -- -- 

TOTAL 2370,93 100,00 -- 121 

 

Os litossolos apresentam normalmente uma aptidão agrícola reduzida, um risco potencial de 

erosão elevado e uma sensibilidade à contaminação elevada, dado que a capacidade de 

retenção e de eliminação de poluentes orgânicos é baixa. 

Quanto aos usos do solo ocorrente ao longo do corredor da linha em avaliação, verifica-se que os 

terrenos percorridos são dominantemente cobertos de matos e áreas florestadas de eucaliptal e 

pinheiro bravo, sendo de notar algumas manchas de sobro e azinho. A Tabela 3.2 resume as 

classes de uso do solo ao longo do corredor e o número de apoios previsto instalar. 

Tabela 3.2 – Uso do solo ao longo do corredor da linha (Adaptado do EIA) 

Usos do Solo 
Classes de Uso 

do Solo 

Corredor Apoios da Linha 

Eléctrica 

Número de 

Apoios ha % 

Urbano 
Espaço Urbano 3,56 0,15 -- -- 

Zonas Industriais 6,82 0,29 -- -- 

Subestações 9,63 0,41 -- -- 

Agrícola 

Culturas 
Permanentes - 
Olival 

49,16 2,07 94,113 2 

Culturas 
Permanentes - 
Pomar 

8,43 0,36 -- -- 

Culturas 
Permanentes - 
Vinha 

5,10 0,22 -- -- 

Culturas 
Temporárias - 
Regadio 

11,30 0,48 -- -- 

Culturas 
Temporárias - 
Sequeiro 

170,05 7,17 12, 21, 31 3 

Florestal Floresta de 52,17 2,20 76, 107, 112*, 7 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2346) 

Ref. Documento:PARECER_FINAL_CA_AIA2346.docx 

Mai. 11 

 

Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150 / 400kV  

(Projecto de Execução) 

17 / 54 
 

 

Usos do Solo 
Classes de Uso 

do Solo 

Corredor Apoios da Linha 

Eléctrica 

Número de 

Apoios ha % 

Protecção - 
Montado de Sobro 
e Azinho 

113A, 114*, 114A, 
115A 

Floresta de 
Produção - 
Pinheiro Bravo 

584,44 24,65 

Ferro B, 2, 4, 5, 8, 
14, 17, 20, 23, 24, 
29, 32, 35, 36, 38, 
42, 43, 44, 46, 49, 
50, 51, 64, 65, 66, 
67, 68, 71, 72, 99, 

106, 109 

32 

Floresta de 
Produção - 
Eucalipto 

479,31 20,22 

11, 13, 22-26, 30, 
33, 34, 37, 39, 40, 
41, 45, 47, 77, 78, 
80, 83, 89, 91, 93, 
97, 98, 100, 101, 

102, 108, 110, 
110A, 111, 111A, 

112, 112A 

32 

Floresta de 
Produção - 
Folhosas 

2,57 0,11 -- -- 

Vegetação 

Ripícola Vegetação Ripícola 13,72 0,58 -- -- 

Matos Matos  905,28 38,18 

1, 3, 6, 7, 9, 10, 
15, 16, 18, 19, 25, 
27, 28, 48, 52 a 

63, 69, 70, 73, 74, 
75, 77, 78, 81, 82, 
84 a 88, 92, 95, 

96, 103, 104, 105, 
114 

47 

Superfícies com 

Água 

Albufeiras e 
Charcas 

2,76 0,12 -- -- 

Plano de Água 7,14 0,30 -- -- 

Espaço Canal Vias rodo e 
ferroviárias 

59,40 2,51 -- -- 

Total 2370,93 100,00 -- 123 

*  Note-se que o EIA no seu capítulo 3.2 Uso do Solo é omisso quanto à localização destes apoios (112 e 114) em áreas 

de sobreiros e azinheiras, informação que se pode contudo verificar no Anexo 6 do Aditamento (Carta de Condicionantes 

14, Folha 3/3, datada de Janeiro 2011). 

Na fase de construção, as principais actividades passíveis de originar impactes são a instalação 

dos apoios (mais concretamente na abertura de caboucos), a execução de maciços de fundação 

e implantação dos próprios apoios e ainda a criação da servidão da linha. 

Para a construção dos apoios, será necessário criar uma área de trabalho temporária, de cerca 

de 400 m
2
, contudo em termos de afectação permanente apenas se prevê a ocupação de cerca 

de 120 m
2
 o que corresponde a uma ocupação total de 1,45 ha. 

De acordo com o EIA, verifica-se que os apoios da linha eléctrica se localizarão maioritariamente 

em solos de reduzido a médio valor agrícola. Com efeito, dos 121 apoios, apenas oito se 

localizam integralmente em RAN e dois abrangem de forma periférica áreas integradas em RAN. 

O impacte gerado será negativo, temporário nas áreas afectas à obra que são posteriormente 

recuperadas no local de instalação dos apoios. A sua significância depende do local onde são 

implantados os apoios, assumindo maior significado nos locais onde os apoios se localizem em 

solos de maior valor agrícola e maior susceptibilidade à erosão. 

Assim, face à tipologia dos solos ocorrentes, e à reduzida área a afectar permanentemente, os 

impactes na fase de construção apesar de negativos, consideram-se pouco significativos. 
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Os acessos às áreas de trabalho e ainda a instalação de estaleiros de obra, bem como a 

circulação de maquinaria e mão-de-obra são acções potencialmente criadoras de impactes. Estes 

impactes foram, contudo, considerados pelo EIA, não significativos. 

Durante a fase de exploração, a vegetação natural ou eventualmente plantada pelos proprietários 

tenderá gradualmente a fixar o solo anulando os efeitos erosivos. 

As operações de manutenção e reparação eventualmente necessárias, nesta fase, serão muito 

limitadas e restritas, envolvendo um reduzido número de trabalhadores pelo que não são 

esperados impactes significativos na fase de exploração. 

Na eventualidade de desactivação da linha em estudo, os impactes devem-se à compactação do 

solo, provocada pela circulação de máquinas e trabalhadores necessários à remoção das infra-

estruturas. Por se tratar de intervenções pontuais e localizadas, o EIA considera que estes 

impactes serão pouco significativos. 

No que se refere à ocupação do solo, verifica-se que os apoios se localizarão maioritariamente 

em floresta de produção (pinhal e eucaliptal) e matos. 

No que respeita às áreas de matos, o EIA considera que a construção da linha não apresenta 

impactes uma vez que não se verifica qualquer uso específico do solo. 

O projecto prevê a implantação de sete apoios em áreas de montado de sobro e azinho e cinco 

em zonas agrícolas. 

Relativamente à implantação dos apoios em montado de sobro e azinho, a sua construção 

deverá ser ajustada no terreno, sempre que possível, de forma a não implicar o abate de árvores 

pelo que o impacte se considera pouco significativo. 

No que respeita a culturas agrícolas, a área a afectar permanentemente (240 m
2
 de olival e 

360 m
2
 de culturas de sequeiro, segundo o EIA) são reduzidas pelo que não se prevêem 

impactes significativos. 

Na fase de construção será também necessário assegurar uma faixa de protecção 

correspondente a um corredor de 45 m centrado no eixo da linha onde, atendendo à presença de 

espécies arbóreas poderá ser necessário proceder ao corte ou decote de algumas espécies de 

crescimento rápido de forma a garantir as distâncias de segurança. Contudo, parte das árvores a 

abater apresentam valor comercial havendo apenas a contabilizar a perda parcial da produção 

florestal, constituindo por isso um impacte negativo moderadamente significativo.  

Ainda do ponto de vista deste descritor, destaca-se a instalação do estaleiro de obras e depósito 

de materiais. Nesta fase ainda não são conhecidas as localizações possíveis, no entanto, a sua 

escolha, deverá privilegiar áreas já infra-estruturadas (como parques industriais) para a sua 

instalação. Considera-se por isso o impacte como não significativo. 

Durante a fase de exploração as principais acções prendem-se com as operações de 

manutenção e reparação que sejam eventualmente necessárias e com a manutenção de 

restrição da produção florestal na faixa de protecção. 

As operações de manutenção serão, no entanto, limitadas envolvendo um número reduzido de 

trabalhadores pelo que o EIA, considera os impactes produzidos como inexistentes. 

Quanto à faixa de protecção, o impacte gerado na fase de construção mantém-se pelo que o 

impacte será negativo e moderadamente significativo. 

Na fase de desactivação as actividades passíveis de produzir impactes estão associadas à 

remoção dos apoios da linha eléctrica e dos cabos condutores e ainda à libertação da faixa de 

protecção pelo que se considera que os impactes sejam pouco significativos. 
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3.4 Recursos Hídricos 

Recursos Hídricos Superficiais 

O projecto localiza-se na bacia hidrográfica do Tejo. Esta bacia apresenta uma área de 

80 630 km
2
, dos quais 24 650 km

2
 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 

e intercepta as seguintes linhas de água: 

 Rio Tejo, com uma área de bacia de 80 630 km
2 
e uma extensão de 875 km; 

 Ribeira de Palhais, com um comprimento de 15 km e uma área de bacia de 48 km
2
; 

 Ribeira de Barroca da Falagueira, com uma área de bacia de 3,5 km
2 

e uma extensão de 

3,3 km; 

 Ribeira da Malaguarda, com uma área de bacia de 12,3 km
2
 e um comprimento de 

8,5 km; 

 Ribeira da Carepetosa, com um comprimento de 3 km e uma área de bacia de 4,1 km
2
; 

 Ribeira dos Seixos, com uma área de bacia de 8 km
2
 e um comprimento de 5,8 km; 

 Ribeira da Nave das Enguias, com uma área de bacia de 3,8 km
2
 e um comprimento de 

4 km; 

 Ribeira da Velha, com uma área de bacia de 6,5 km
2
 e um comprimento de 5,3 km; 

 Ribeira das Ferrarias, com uma área de bacia de 19,1 km
2
 e um comprimento de 9 km; 

 Ribeira do Açafal, com uma área de bacia de 111,7 km
2
 e um comprimento de 6 km; 

 Ribeira do Vale Morgado, com uma área de bacia de 4,8 km
2
 e um comprimento de 

5,3 km; 

 Ribeira do Cerejal, com uma área de bacia de 5,6 km
2 
e um comprimento de 5,5 km; 

 Ribeira do Barco, com uma área de bacia de 27,6 km
2
 e um comprimento de 9,5 km; e, 

 Ribeira da Breja, com uma área de bacia de 3,9 km
2
 e um comprimento de 3,5 km. 

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. 

Relativamente a zonas ameaçadas pelas cheias, estas estão associadas à ribeira de Palhais, 

entre os apoios 102 e 103 e ao rio Tejo, entre os apoios 94 e 95. 

O EIA identifica ainda duas faixas de protecção associadas às duas margens do rio Tejo, entre os 

apoios 94 e 95. 

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. 

Os impactes deste projecto sobre os recursos hídricos superficiais 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. 
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Segundo a carta de condicionantes, o traçado atravessa zonas ameaçadas pelas cheias 

associadas à ribeira de Palhais, entre os apoios 102 e 103, e associado ao rio Tejo, entre os 

apoios 94 e 95. Contudo, as sapatas localizam-se afastadas destas duas zonas, designadamente 

115 m no caso da ribeira de Palhais e 130m no caso do rio Tejo (e fora também das faixas de 

protecção), pelo que não ocorrerão impactes negativos na rede hidrodráfica. 

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 estabelecidas neste parecer (Anexo 3). 

No que se refere à produção de efluentes há apenas a referir as águas residuais domésticas 

resultantes das instalações sanitárias do estaleiro (tipo WC químico) que serão ligadas à rede 

pública de abastecimento, ou caso não seja possível, estes efluentes serão encaminhados para 

uma fossa estanque e posteriormente 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 

adequadamente cumpridas as medidas de minimização estabelecidas neste parecer (Anexo 3). 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

O traçado está integrado na Zona Centro-Ibérica, integrada no Maciço Hespérico, ou maciço 

Antigo, numa zona onde predominam os xistos e grauvaques. Estas rochas apresentam 

permeabilidades de fissura, fazendo-se a infiltração através de fracturas e a circulação da água 

através de diaclases. 

Do ponto de vista hidráulico, os sistemas aquíferos intersectados pelo traçado são de 

produtividade baixa, ou seja, até 50m
3
/dia.km

2
. 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea, o EIA baseou-se nos dados fornecidos 

pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) para duas estações 

localizadas no concelho de Vila Velha de Rodão, a estação com o código 303/C76, localizada a 

cerca de 2 km a este do apoio 56, e a estação com o código 313/C79 localizada a 1 km a este do 

apoio 92. 

Na análise dos dados para esta estação recorreu-se aos limites estabelecidos no Anexo 1 

(Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano) 

e Anexo XVI (qualidade de água para rega) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1/08, o qual estabelece 

normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e 

melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. 

Da análise dos valores obtidos, verifica-se que ambas as estações cumprem, para os parâmetros 

analisados, os valores legislados para água destinada a rega. 

No que respeita aos critérios estabelecidos para água destinada ao consumo humano, para os 

parâmetros analisados, apenas existe um incumprimento, em relação ao parâmetro ferro. 

De acordo com a informação disponível na ARH Tejo, na área em estudo pertencente à Bacia 

Hidrográfica do Tejo, não existem captações de água subterrânea para abastecimento público. 

Não são expectáveis impactes negativos ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, tanto nos 

aspectos quantitativos como qualitativos, dado que as profundidades de escavação são 

reduzidas, não há a construção de aterros e só acidentalmente ocorrerão derrames de 

substâncias poluentes, evitáveis ou minimizáveis se forem tidas em conta as medidas de 

minimização propostas neste parecer (Anexo 3). 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2346) 

Ref. Documento:PARECER_FINAL_CA_AIA2346.docx 

Mai. 11 

 

Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150 / 400kV  

(Projecto de Execução) 

21 / 54 
 

 

Face ao acima exposto, não é necessária a implementação de programas de monitorização para 

o factor recursos hídricos. 

 

3.5 Qualidade do Ar 

Atendendo à tipologia e características técnicas do próprio projecto, o EIA não considera este 

factor ambiental relevante, prevendo que qualidade do ar na área em estudo seja apenas 

potencialmente afectada durante a fase de construção. Por outro lado, a envolvente do traçado 

da linha eléctrica é constituída maioritariamente por áreas florestais e de mato, excepto em 

algumas zonas onde existem alguns edifícios de habitação dispersos, mas que não são, em 

nenhum caso, sobrepassados. 

Quanto à caracterização da situação de referência da qualidade do ar da área do projecto 

apresentada no EIA, a mesma recaiu na análise dos dados da qualidade do ar monitorizados em 

várias estações fixas do país, apenas para o período de 2001 a 2005, tendo sido concluído que 

para as estações mais próximas da área em estudo há a registar problemas de poluição 

atmosférica, nomeadamente com o poluente secundário ozono e pontualmente com o poluente 

partículas PM10. 

Salienta-se que, deveria ter sido analisada igualmente a situação para os anos posteriores a 

2005, contudo o estado da qualidade do ar na área de implementação do projecto mantêm-se o 

mesmo, segundo registos da qualidade do ar observados nas estações de monitorização da 

CCDR Centro. 

Na sequência da identificação dos impactes relativos à qualidade do ar, resultantes da instalação 

do projecto da linha eléctrica, salienta-se como sendo o impacte negativo mais significativo as 

emissões de partículas (poeiras), directamente associado a trabalhos de escavação e 

regularização do terreno, bem como também as emissões de partículas, NOx, CO e COV 

associadas à deslocação de veículos afectos à obra e utilização de maquinaria, ambas 

actividades ligadas á fase de construção do projecto. 

Na globalidade, os impactes negativos identificados serão temporários e localizados, em 

particular nas frentes de trabalho e nos acessos, não se considerando significativos. Estes 

impactes poderão ser minimizados com recurso a medidas adequadas durante as operações de 

construção, principalmente no que diz respeito às condições de operação dos veículos e 

equipamentos e de transporte dos materiais pulverulentos. As medidas de minimização 

apresentadas no EIA consideram-se apropriadas. 

Na fase de exploração, os impactes negativos esperados para o descritor qualidade do ar são 

inexistentes. 

Considera-se dispensável considerar um plano de monitorização da qualidade do ar, devendo ser 

implementadas as medidas de minimização apresentadas no EIA. 

 

3.6 Ambiente Sonoro 

Tendo em conta que a CA não possui um representante específico para proceder à avaliação do 

factor ambiental ambiente sonoro, cuja decisão vem no seguimento do Informação n.º 

149/2009/DACAR-DAR de 10//09/2009, que originou o documento “Notas para a avaliação de 

ruído em AIA de LMAT” e que teve despacho da Direcção da APA, para que o ambiente sonoro 

fosse analisado por técnicos não especialistas, a CA decidiu considerar o exposto no EIA, relativo 

a este factor ambiental.    

Assim, segundo o EIA, para efeitos de caracterização acústica da envolvente da linha eléctrica 

foram efectuadas medições de ruído ambiente em oito locais situados no corredor em avaliação 

(em Março de 2010), correspondendo segundo o EIA aos receptores sensíveis localizados mais 

próximos da linha. 
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Os valores registados nos diferentes locais permitem concluir que, na situação actual, o ambiente 

sonoro nos locais analisados se apresenta, de uma forma geral, pouco perturbado, com valores 

máximos de Lden da ordem dos 44,9-50,2 dB(A) e de Ln de 32,2-42,1 dB(A), à excepção do 

local R4 (próximo da A23/IP2) localizado a 178 metros a norte da linha (apoios 12 e 13), em que 

os valores de Lden e Ln são respectivamente de 64,4 e 57,2 dB(A). 

Na ausência de classificação acústica por parte das câmaras municipais de Castelo Branco, Vila 

Velha de Rodão e Nisa, o EIA atendeu ao prescrito no ponto 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei 

9/2007, de 17/01, considerando-se como valores limite de exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para 

os indicadores Lden e Ln, respectivamente. 

Na fase de construção os principais impactes sobre o ambiente sonoro decorrem, 

essencialmente, da utilização de equipamentos e maquinaria ruidosa na execução das fundações 

e dos apoios e da circulação de veículos e máquinas, prevendo-se que o ruído gerado se faça 

sentir num raio de 200 metros, em campo aberto, em torno das zonas em construção. O EIA 

prevê níveis sonoros para distâncias de 100 m em campo aberto, de 67 a 75 LAeq dB(A) gerados 

por actividades de betonagem, e 66 a 70 LAeq dB(A) gerados pelo o uso de martelo pneumático.  

Na fase de exploração, os resultados apresentados no EIA permitem concluir que o impacte nos 

receptores sensíveis avaliados será negativo, mas pouco significativo, uma vez que, embora o 

projecto em análise seja responsável por acréscimos nos níveis sonoros, no que respeita aos 

limites máximos de indicadores de ruído (Lden e Ln) e ao critério de incomodidade, não ocorrerão 

situações de incumprimento dos critérios definidos pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01. Esta 

situação não se verifica no receptor R4, onde aliás se registam actualmente neste local 

incumprimento, não existindo assim afectação resultante da exploração da linha. 

Para a fase de construção considera-se fundamental a adopção das medidas de minimização 

enumeradas no Anexo 3 do presente parecer. Para a fase de exploração, e dado que não se 

identificaram impactes significativos, o EIA não prevê a adopção de medidas de minimização 

para esta fase. 

 

3.7 Ecologia 

Áreas de Conservação da Natureza 

O EIA identificou três Áreas Classificadas na área de influência do projecto, i.e., no corredor de 

400 m (pontualmente alargado face às condicionantes locais) proposto para o desenvolvimento 

da linha eléctrica: 

 Monumento Natural da Portas de Ródão; 

 SIC PTCON0044 Nisa/Laje da Prata; e, 

 SIC PTCON0007 São Mamede. 

O corredor da linha intercepta o SIC PTCON0044 Nisa/Laje da Prata de forma muito periférica, 

na zona da subestação da Falagueira, numa extensão total de 1711,38 m. 

O corredor da linha atravessa, igualmente, a Important Bird Area de Portas de Ródão e Vale 

Mourão (IBA PT037), sem estatuto de conservação nacional ou internacional, numa extensão 

aproximada de 3853,06 m. 

 

Valores Naturais em Presença  

O EIA identificou os seguintes valores naturais no corredor de 400 m (pontualmente alargado 

face às condicionantes locais) proposto para o desenvolvimento da linha eléctrica: 

a) Habitats Naturais pertencentes ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/04, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02. 
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Durante os levantamentos de campo apenas foi identificado e cartografado o habitat 6310 – 

Montados de Quercus spp. de folha perene no SIC PTCON0044 Nisa/Laje da Prata. A vegetação 

arbustiva ocorrente é composta maioritariamente por alguns matos (Cistaceas e sobretudo a 

esteva Cistus ladanifer) e gramíneas. 

No ponto 12.4 Condicionantes Ocorrentes ao Longo do Corredor da Linha Eléctrica Castelo 

Branco – Falagueira 3, a 150/400 kV – Sobreiros e Azinheiras, do EIA, vem referido que o 

corredor em estudo “(…) atravessa áreas de montado de sobre e azinho no concelho de Castelo 

Branco (7,81 ha – 0,33% do corredor) e no concelho de Nisa (42,05 ha – 1,77% do corredor), 

onde estão previstos cinco apoios em áreas de montado, concretamente os apoios 112, 113A, 

114, 114A e 115A como referido no Quadro IV.50 – Condicionantes Ocorrentes ao Longo do 

Corredor da Linha Eléctrica Castelo Branco – Falagueira 3, a 150/400 kV, do EIA.  

Da análise do Desenho 06 – Carta de Habitats constata-se, contudo, que os apoios 112 e 114 

não coincidem com Floresta de Protecção – Montado de Quercus sp. (Habitat 6310 – Montados 

de Quercus spp. de folha perene). Relativamente aos outros três apoios referidos (113A, 114A e 

115A) verifica-se que correspondem aos três últimos da linha em análise junto à subestação da 

Falagueira.    

Refira-se a ocorrência de salgueiros Salix spp. nalgumas linhas de água intersectadas pelo 

corredor da linha, que constituirão fragmentos do habitat 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba 

e Populus alba.   

b) Flora do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/04, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24/02 

Embora estejam referenciadas para a área de estudo Festuca duriotagana (Anexo B-II) e Ruscus 

aculeatus (Anexo B-V), estas espécies não foram confirmadas durante os levantamentos 

realizados. 

A primeira espécie – um endemismo lusitano – ocorre, segundo o Plano Sectorial da Rede Natura 

2000 “(…) em margens pedregosas e arenosas de cursos de água termófilos (…) até 120 m.s.m.” 

A segunda espécie, distribuída por quase todo o Portugal continental, é típica de matos mais ou 

menos xerofílicos, sob coberto de matas e em areias litorais.   

c) Fauna 

A classificação utilizada corresponde à atribuída pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal e pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/04, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24/02. 

Anfíbios: estão dadas 12 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, nenhuma 

das quais com estatuto de ameaçado (CR – criticamente em perigo; EN – em perigo; VU – 

vulnerável). Somente a rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi pertence ao Anexo B-II. 

Répteis: estão dadas 13 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, das quais 

o cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis detém o estatuto de conservação EN – em 

perigo. Duas espécies pertencem ao Anexo B-II: cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis; 

cágado-comum Mauremys leprosa. 

Aves: estão dadas 141 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, das quais 

quatro detêm o estatuto de conservação CR – criticamente em perigo (milhano Milvus milvus; 

narceja Gallinago gallinago; rolieiro Coracia garrulus; chasco-preto Oenanthe leucura); cinco 

detêm o estatuto de conservação EN – em perigo (goraz Nycticorax nyticorax; britango Neophron 

percnopterus; águia da Bonelli Hieraaetus fasciatus; abetarda Otis tarda; gaivina Sterna hirundo); 

13 detêm o estatuto de conservação VU – vulnerável (cegonha-negra Ciconia nigra; frisada Anas 

strepera; falcão-abelheiro Pernis apivorus; falcão-peregrino Falco peregrinus; ógea Falco 

subbuteo; sisão Tetrax tetrax; alcaravão Burhinus oedicnemus; maçarico-das-rochas Actitis 

hypoleucos; gaivota-de-asa-escura Larus fuscus; cuco-rabilongo Clamator glandarius; noitibó-

cinzento Caprimulgus europaeus; noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis; chasco-ruivo 

Oenanthe hispanica). Das 31 espécies pertencentes ao Anexo A-I, 4 detêm estatuto prioritário 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2346) 

Ref. Documento:PARECER_FINAL_CA_AIA2346.docx 

Mai. 11 

 

Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150 / 400kV  

(Projecto de Execução) 

24 / 54 
 

 

(águia da Bonelli Hieraaetus fasciatus; sisão Tetrax tetrax; abetarda Otis tarda; pombo-torcaz 

Columba palumbus). 

De acordo com informação disponível no Parque Natural do Tejo internacional, o traçado 

proposto entre os apoios 56 e 59 intercepta uma área muito sensível (raio de 1 km) centrada num 

local de nidificação de cegonha-preta situado na IBA de Portas de Ródão e Vale Mourão (IBA 

PT037). Este troço situar-se-á sensivelmente a 875 m do local de nidificação referido. Note-se 

que, mesmo que este local não esteja actualmente a ser utilizado por cegonha-preta, não deixa 

de ser um local potencial de nidificação.    

Mamíferos: estão dadas 43 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, das 

quais 4 detêm o estatuto de conservação CR – criticamente em perigo (morcego-de-ferradura-

mediterrânico Rhinolophus euryale; morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus mehelyi; 

morcego-rato-pequeno Myotis blythii; lince-ibérico Lynx pardinus); uma detém o estatuto de 

conservação EN – em perigo (morcego de Bechstein Myotis bechsteinii); 6 detêm o estatuto de 

conservação VU – vulnerável (morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum; 

morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus hipposideros; morcego-rato-grande Myotis myotis; 

morcego-de-franja Myotis nattereri; morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii; gato-bravo 

Felis silvestris). Onze espécies pertencem ao Anexo B-II: morcego-de-ferradura-grande 

Rhinolophus ferrumequinum; morcego-de-ferradura-pequeno Rhicnolophus hipposideros; 

morcego-de-ferradura-mediterrânico Rhinolophus euryale; morcego-de-ferradura-mourisco 

Rhinolophus mehelyi; morcego de Bechstein Myotis bechsteinii; morcego-rato-grande Myotis 

myotis; morcego-rato-pequeno Myotis blythii; morcego-lanudo Myotis emarginatus; morcego-de-

peluche Miniopterus schreibersii; lontra Lutra lutra; lince-ibérico Lynx pardinus (espécie 

prioritária). 

Registou-se a ocorrência de um abrigo (túnel de Veladas) a cerca de 2,5 km do traçado da linha 

eléctrica que alberga morcego-rato-grande Myotis myotis e morcego-de-água Myotis daubentonii. 

Invertebrados: estão dadas 68 espécies como potencialmente ocorrentes na área de estudo, das 

quais duas detêm estatuto de „Espécie em Perigo de Extinção‟ (Tomares ballus; Zizeeria knysna); 

10 detêm estatuto de „Moderadamente Ameaçado‟ (Thymelicus acteon; Zerynthia rumina; 

Polygonia c-album; Nymphalis polychloros; Gonepteryx Cleópatra; Tomares ballus; Polyommatus 

bellargus; Argynnis paphia; Argynnis adippe; Melitaea didyma). 

Segundo o “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de 

distribuição e transporte de energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010) os tipos de 

ocupação do solo considerados prioritários para as espécies de aves ameaçadas continentais 

encontrados na área do corredor de desenvolvimento da linha são: Cultura Temporária – 

Regadio; Cultura Temporária – Sequeiro; Floresta de Protecção – Montado de Sobro e Azinho; 

Superfície com Água – Albufeiras e Charcas.  

 

Para as fases de construção, de exploração e de desactivação o EIA identificou e avaliou os 

impactes sobre os valores naturais em presença, os quais se apresentam de seguida, nas 

tabelas 3.3 a 3.5. 

Tabela 3.3 – Impactes sobre os valores naturais, na fase de construção 

Valor 

Natural 
Impacte / Acção Avaliação do Impacte 

FLORA 

E 

VEGET

AÇÃO 

Destruição da 

vegetação provocado 

por accções de 

desmatação e 

movimentação de 

terras 

Montado de 

sobro e 

azinho  

Impacte negativo, directo e não significativo, tendo em conta que se 

procederá ao ajustamento do posicionamento dos apoios no sentido de 

evitar o abate de árvores e ao ajustamento da abertura dos acessos 

(utilização, sempre que possível, de acessos existentes) no sentido de 

evitar o abate de árvores. 

Restantes 

biótopos 

Impacte negativo, directo e pouco significativo. 

Destruição da Impacte negativo, directo e moderadamente significativo dado que somente se procede à 
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Valor 

Natural 
Impacte / Acção Avaliação do Impacte 

vegetação pela criação 

de uma faixa de 

protecção de 45 m 

desflorestação no caso de povoamentos de eucaliptos e pinheiro, decotando-se as 

restantes espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança.  

Destruição da 

vegetação pela 

instalação de estaleiros 

e parques de materiais 

Impacte negativo, directo e não significativo, dado que os estaleiros localizar-se-ão sempre 

que possível em locais previamente infra-estruturados existentes na proximidade da linha e 

nos biótopos menos sensíveis.  

F
A

U
N

A
 

Perda de habitat 

(destruição, 

degradação e 

fragmentação) 

 

Floresta de 

Produção 

Impacte negativo, directo e pouco significativo 

A floresta de produção (que ocupa cerca de 45% do corredor da linha) 

constitui um habitat de baixo valor ecológico em termos faunísticos.  

Matos Impacte negativo, directo e não significativo. 

Matos (ocupam cerca de 38% da área do corredor da linha e são 

principalmente importantes para répteis e mamíferos, podendo ocorrer 

algumas espécies avifauna).  

Montado de 

sobro e 

azinho 

Impacte negativo, directo e não significativo 

Montado de sobro e azinho: habitat com maior potencial em termos de 

valor faunístico, podendo ocorrer anfíbios, répteis, mamíferos.  

Áreas 

agrícolas de 

sequeiro 

Impacte negativo, directo e não significativo 

Áreas agrícolas de sequeiro: habitat prioritário para a avifauna que ocupa 

7,7% da área do corredor da linha, sendo apenas expectáveis espécies 

comuns, mais oportunistas, em virtude da proximidade a áreas com 

presença humana e ao parcelamento destas áreas com culturas 

permanentes; estão previstos 3 apoios para a área de sequeiro.:  

Distúrbio devido à 

movimentação de 

máquinas e de 

pessoas, 

designadamente, 

impacte sonoro, 

presença humana e 

risco de atropelamento 

IBA Portas de 

Ródão e Vale 

Mourão 

(PT037) 

Impacte negativo, directo e moderadamente significativo. 

Na envolvente do troço entre os apoios 54 a 63, coincidente com esta 

IBA, não foram observados sinais de nidificação de cegonha-preta 

Ciconia nigra, gralha Corvus corax, grifo Gyps fulvus e picanço-barreteiro 

Lanius senator, ou de outras espécies de estatuto menos desfavorável, 

durante o trabalho de campo efectuado no âmbito do EIA.  

Corredor de 

implantação 

da linha 

Impacte negativo, directo e moderadamente significativo. 

Não foram observados quaisquer vestígios de nidificação durante o 

trabalho de campo efectuado no âmbito do EIA. 

Túnel de 

Veladas 

(abrigo de 

quirópteros 

com M. 

myotis e M. 

daubentonii) 

Impacte negativo, directo e não significativo. 

O Túnel de Veladas (abrigo de quirópteros com M. myotis e M. 

daubentonii) situa-se a cerca de 2,5 km dos apoios 96 e 97 onde os 

trabalhos decorrerão durante o horário diurno. 

 

Concorda-se com o referido no EIA, concretamente “(…) que os impactes do projecto ao nível da 

fauna terrestre são, embora negativos e directos, pouco significativos e no que respeita aos 

vertebrados voadores não significativos a moderadamente significativos.” 

Tabela 3.4 – Impactes sobre os valores naturais, na fase de exploração 

Valor Natural Impacte Avaliação do Impacte 

FLORA E 

VEGETAÇÃO 

Manutenção da faixa de 

protecção de 45 m 

Impacte negativo, directo e não significativo 

Povoamentos de eucaliptos e pinheiro (intervenção muito localizada e limitada 
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Valor Natural Impacte Avaliação do Impacte 

temporalmente)) 

FAUNA Mortalidade por colisão 

Avifauna 

Impacte negativo, directo e moderadamente significativo 

Resultará da presença habitual de indivíduos nas 

proximidades da linha, da intercepção de áreas muito 

sensíveis constituídas por buffers de 1 km em torno de locais 

de nidificação de espécies com estatuto de conservação 

(neste caso um local de nidificação de cegonha-preta), da 

interferência do traçado da linha com os habitats potenciais 

dessas espécies, da ocorrência de corredores de migração e 

dispersão (vale do rio Tejo) ou do atravessamento de áreas 

importantes para a conservação das aves (Áreas Protegidas, 

Zonas de Protecção Especial, Áreas Importantes para as 

Aves (IBAs). 

Quirópteros 

Impacte negativo, directo e moderadamente significativo 

Resultará da presença do abrigo túnel de Veladas, das zonas 

de montado, massas de água e galerias ripícolas e zonas de 

matos e terrenos agrícolas. 

 

No sentido de melhor entender o impacte da presença da linha nos valores de avifauna 

existentes, apresenta-se na Tabela 3.5 abaixo uma análise mais detalhada baseada no “Manual 

de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte 

de energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010). 

Tabela 3.5 – Análise do impacte da linha na avifauna, baseada no “Manual de apoio à 

análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de 

energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010) 

Parâmetro Informação 

Afectação de áreas com importância 

reconhecida para a conservação das aves 

(Áreas Protegidas, ZPEs ou IBAs)  

A linha intersecta a IBA Portas de Ródão e Vale Mourão (PT037) entre os apoios 

54 e 63 numa extensão aproximada de 3853,06 m  

Transposição de corredores de migração e 

de dispersão de aves 

Vale do rio Tejo entre os apoios 92 e 97 (Área crítica) 

Susceptibilidade das espécies à mortalidade 

por colisão e estatuto de conservação 

De acordo a informação da Fig.IV.33 (EIA) as espécies com estatuto de ameaçado 

(CR, EN e VU) registadas na área de estudo (a negrito encontram-se as com 

nidificação confirmada) e respectiva susceptibilidade à colisão com linhas de muito 

alta tensão são:  

 Actitis hypoleucos (VU/VU) – Scolopacidae: Elevado 

 Anas strepera (VU/NT) – Anatidae: Elevado 

 Aquila chrysaetos (EN) – Accipitridae: Intermédio 

 Burhinus oedicnemus (VU) – sem informação 

 Caprimulgus europaeus (VU) – Caprimulgidae: Intermédio 

 Caprimulgus ruficollis (VU) – Caprimulgidae: Intermédio 

 Ciconia nigra (VU) – Ciconiidae: Elevado 

 Clamator glandarius (VU) – Cuculidae: Intermédio 

 Coracias garrulus (CR) – Coraciidae: Intermédio 

 Falco peregrinus (VU) – Falconidae: Intermédio 
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Parâmetro Informação 

 Falco subbuteo (VU) – Falconidae: Intermédio 

 Gallinago gallinago (CR/LC) – Scolopacidae: Elevado 

 Hieraaestus fasciatus (EN) – Accipitridae: Intermédio 

 Larus fuscus (VU/LC) – Laridae: Intermédio 

 Milvus milvus (CR/VU) – Accipitridae: Intermédio 

 Neophron percnopterus (EN) – Accipitridae: Intermédio 

 Nycticorax nycticorax (EN) – Ardeidae: Intermédio 

 Oenanthe hispanica (VU) – Turdidae: Intermédio 

 Oenanthe leucura (CR) – Turdidae: Intermédio 

 Otis tarda (EN) – Otididae: Elevado 

 Pernis apivorus (VU) – Accipitridae: Intermédio 

 Sterna hirundo (EN) – Sternidae: – 

 Tetrax tetrax (VU) – Otididae: Elevado 

 Bubo bubo (NT) – Strigiformes: Elevado 

 Gyps fulvus (NT) – Accipitridae: Intermédio 

Ocorrência das espécies  

De acordo com o Quadro V. 25, as espécies com estatuto de protecção 

desfavorável com nidificação confirmada são: 

 Apoios Ferro B, 1 a 21: Ciconia nigra (VU); Lanius senator (NT); Oenanthe 

hispanica (VU) 

 Apoios 22 a 38: Ciconia nigra (VU); Circaetus gallicus (NT); Corvus corax 

NT); Lanius senator (NT); Oenanthe hispanica (VU) 

 Apoios 38 a 52 e 59 a 61: Ciconia nigra (VU); Gyps fulvus (NT); Lanius 

senator (NT) 

 Apoios 53 a 58 e 62 a 76: Ciconia nigra (VU); Gyps fulvus (NT); Oenanthe 

hispanica (VU) (Nota: o traçado da linha entre os apoios 56 e 59 

intercepta uma área muito sensível com raio de 1 km centrada num local 

de nidificação de cegonha-preta) 

 Apoios 77 a 101: Ciconia nigra (VU); Corvus corax NT); Gyps fulvus (NT) 

 Apoios 102 a 110, 111, 111A, 112, 112A, 113, 113A, 114, 114A e 115A: 

Ciconia nigra (VU); Corvus corax NT); Hieraaetus pennatus (NT); Lanius 

senator (NT) 

Afectação de habitat 

Os tipos de ocupação do solo considerados prioritários para as espécies de aves 

ameaçadas continentais encontrados na área do corredor de desenvolvimento da 

linha são: Cultura Temporária – Regadio (0 apoios); Cultura Temporária – Sequeiro 

(3 apoios); Floresta de Protecção – Montado de Sobro e Azinho (5 apoios); 

Superfície com Água – Albufeiras e Charcas (0 apoios). Estes habitats ocorrem 

numa percentagem muito reduzida, estando localizados de modo muito disperso 

associados às áreas urbanas   

Características da linha Linha de muito alta tensão aérea que ligará as subestações Castelo Branco e 

Falagueira suportada por apoios reticulados em aço das séries “DL” com 4 planos 

horizontais  

 

O EIA refere não terem sido observados sinais de nidificação dos grupos de aves particularmente 

sensíveis a estas infra-estruturas (como as aves estepárias, aves aquáticas, aves de rapina, aves 
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planadoras) na envolvente do troço situado entre os apoios 54 a 63, coincidente com a IBA 

Portas de Ródão e Vale Mourão (PT037). No entanto, no Parque Natural do Tejo Internacional 

existe um registo de nidificação de cegonha-preta Ciconia nigra (Estatuto de Ameaça de 

Vulnerável (VU)), situado entre os marcos geodésicos de Perdigão e Alvaiade 1º, na serra do 

Perdigão acima dos 460 m. Entre este local de nidificação e o traçado proposto para a Linha e 

Muito Alta Tensão Castelo Branco – Falagueira 3 corre a ribeira do Cobrão.  

O “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição 

e transporte de energia eléctrica. Relatório não publicado” (ICNB, 2010) aponta a colisão como a 

interacção predominante para as Linhas de Muito Alta Tensão, sendo o risco de colisão elevado 

na família Ciconidae à qual a cegonha-preta pertence. Como o risco de colisão é difícil de 

minimizar, aponta-se a escolha do traçado como a melhor forma de “(…) compatibilizar os 

traçados das linhas de transporte de energia eléctrica com a conservação das aves em Portugal 

(…)”. 

Por outro lado, o documento citado no parágrafo anterior recomenda, igualmente, que as linhas 

não sejam colocadas nas linhas de festo. O troço do apoio 56 ao apoio 59 sobe ao longo da 

encosta sul da serra da Talhadas desde a ribeira do Cobrão (apoio 59) até à cumeada (apoio 56), 

descendo a encosta norte perpendicularmente às linhas de cota. 

Consequentemente, na área muito sensível centrada no local de nidificação de cegonha-preta o 

risco de afectação será muito elevado. 

Para a fase de desactivação, os impactes sistematizam-se na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Impactes sobre os valores naturais, na fase de desactivação 

Valor Natural Impacte Avaliação do Impacte 

FLORA E VEGETAÇÃO 

Destruição da vegetação: movimentação de 

pessoas e máquinas 

Impacte negativo, directo e não significativo 

Confinado aos locais de instalação  

Remoção de apoios 

Impacte positivo, directo e moderadamente 

significativo 

Locais dos apoios e faixa de protecção de 45 m 

ficarão novamente entregues à sucessão 

ecológica  

FAUNA 

Distúrbio (movimentação de máquinas e de 

pessoas – impacte sonoro, presença humana 

e risco de atropelamento) 

Impacte negativo, directo e não significativo 

Confinado aos locais de instalação  

Remoção de apoios 

Impacte positivo, directo e moderadamente 

significativo 

Anulação da mortalidade por colisão ao longo de 

toda a linha   

 

No que respeita aos impactes cumulativos sobre os factores ecológicos, há a referir que ao longo 

da área de estudo ocorrem outras infra-estruturas de transporte, energia e comunicação: 

a) Auto-Estrada da Beira Interior (A23/IP2);  

b) Linha da Beira Baixa; 

c) Linhas de Alta Tensão pertencentes à Rede Nacional de Transportes (RNT);  

d) Linhas Eléctricas de Muito Alta Tensão Castelo Branco – Falagueira, a 150 kV, Corgas – 

Falagueira, a 150 kV, Falagueira – Estremoz, a 150 kV e Falagueira – Pego, a 400 kV; e, 

e) infra-estruturas de abastecimento de água.  

A presença de mais uma linha eléctrica de muito alta tensão na área em estudo traduz-se em 

mais um obstáculo a transpor, que limitará o espaço aéreo, implicando desvios de rota nos 
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corredores migratórios, e aumentando a probabilidade de mortalidade por colisão, em especial na 

avifauna. 

Para a Linha Falagueira – Castelo Branco ½ a 150 kV, troço Ródão – Castelo Branco a Taxa de 

Mortalidade Estimada (TME) foi de 5,33 aves/km/ano, enquanto para o desvio da Linha 

Falagueira – Castelo Branco para a subestação de Ródão – L1107, a 150 kV a TME foi de 3,75 

+- 2,19 aves/km/ano, valores estes inferiores à média nacional de 13,92 aves/km/ano. 

O EIA refere ainda para a Linha Falagueira – Castelo Branco ½ a 150 kV, troço Ródão – Castelo 

Branco que “Durante os censos para avaliação da abundância da comunidade avifaunística, 

foram observados apenas duas espécies com estatuto de conservação desfavorável, Corvus 

corax e Milvus milvus, sendo as restantes passeriformes.” e que “Não foram detectados 

quaisquer vestígios de quirópteros.”   

Relativamente à IBA Portas de Ródão e Vale Mourão, de acordo com o EIA não foi possível 

evitar o seu atravessamento devido à localização da mesma. Nesta área de interesse para a 

avifauna serão colocados os apoios 54 a 63 (10 no total), podendo também ser necessário a 

abertura de acesos para a sua colocação. Assim, considera-se o impacte resultante como 

negativo e moderadamente significativo. 

Quanto aos impactes sobre os sobreiros e azinheiras, a construção da linha em análise implica a 

instalação de sete apoios (76, 107, 112, 113A, 114, 114A, 115A) em espaço classificado como 

área de montado de sobro e azinho. No EIA refere-se que “(…) será feito o possível, em obra, 

para evitar a afectação dos elementos arbóreos (…)”, pelo que se classificou o impacte de directo 

e pouco significativo.   

Apesar dos impactes negativos, directos e pouco a moderadamente significativos na flora e 

vegetação (associados à instalação dos apoios, abertura de acessos e criação da faixa de 

protecção da nova linha durante a fase de construção) e dos impactes negativos, directos e 

moderadamente significativos nos vertebrados voadores (avifauna e morcegos – associados, 

principalmente, à mortalidade por colisão durante a fase de exploração), considera-se do ponto 

de vista da ecologia que o projecto é viável desde que devidamente implementados as medidas 

de minimização e planos de monitorização listados no Anexo 3 do presente parecer. 

 

3.8 Paisagem 

A área de estudo insere-se na zona Centro-Ibérica, integrada no Maciço Hespérico, numa zona 

onde predominam os xistos e grauvaques. O relevo regional é dominado por cristas quartzíticas, 

dispostas segundo a orientação NW-SE. Na área de estudo, destaca-se a Serra das Talhadas, 

pela sua extensão de mais de 30km. Um pouco por toda a região ocorrem vales encaixados, 

resultantes do progressivo encaixe da rede hidrográfica. 

O presente projecto insere-se na bacia hidrográfica do Rio Tejo, sendo de destacar pela sua 

expressão neste território o Rio Ocreza, que se desenvolve sensivelmente de forma paralela ao 

corredor da linha e o Rio Tejo. São várias as linhas de água atravessadas pelo corredor: Ribeiro 

da Velha; Ribeiro da Nave das Enguias; Ribeiro dos Seixos; Ribeira do Barco; Ribeiro da Breja; 

Ribeira do Açafal; Ribeiro da Carapetosa; Ribeira do Vale do Morgado; Ribeira do Cerejal; Ribeira 

das Ferrarias; Ribeira da Malaguarda; Rio Tejo; Ribeira de Palhais e Ribeira da Barroca da 

Falagueira. 

Na margem norte do Rio Tejo dominam as áreas florestais e as áreas de matos, sendo pouco 

expressiva a agricultura, que se confina a áreas de maior produtividade. O povoamento é 

disperso em pequenos núcleos populacionais. Na margem sul, apesar das áreas florestais terem 

ainda expressão significativa, observa-se a transição para usos mais característicos da paisagem 

alentejana, caracterizada pela presença do montado de sobro e azinho. O povoamento é muito 

reduzido e concentrado em pequenos aglomerados. Com uma orientação norte-sul, o corredor da 

linha desenvolve-se em cerca de 42% da sua extensão em áreas florestais de produção 

(eucalipto e pinheiro bravo) e em cerca de 40% em áreas de matos. A restante extensão divide-
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se entre montado de sobro e azinho, culturas temporárias de sequeiro e olival (vide secção 3.3 

Solos e Uso do Solo). 

Duas grandes vias de comunicação IP2 e A23 desenvolvem-se sensivelmente paralelas ao 

corredor em estudo, a uma distância de cerca de 1 km, numa extensão compreendida entre o 

apoio 1 e o apoio 93, próximo do Rio Tejo e onde divergem em definitivo. Apenas na zona de 

atravessamento da Serra das Talhadas e na extensão entre as povoações de Vilar de Boi e 

Fratel essa distância aumenta para os 2-3 km e 1,5 km, respectivamente. Também a Linha da 

Beira Baixa, se desenvolve junto destas vias e do corredor, iniciando a sua aproximação no apoio 

10 até ao apoio 48, onde diverge em definitivo. As povoações com maior expressão dentro da 

área de estudo são: Castelo Branco; Benquerenças; Retaxo e Cebolais, e que se situam no terço 

inicial da linha.  

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 

dois grandes grupos de unidades de Paisagem: Beira Interior e Pinhal do Centro. Dentro destes 

dois grupos são atravessadas pelo corredor cinco unidades de paisagem. Na Beira Interior são 

atravessadas: Castelo Branco – Penamacor - Idanha; Tejo Superior Internacional; e, Terras de 

Nisa. No Pinhal do Centro: Pinhal Interior; e, Mosaico Agroflorestal - Castelo Branco. 

Transversalmente a estas unidades, o EIA apresenta uma subdivisão em cinco subunidades de 

paisagem, descritas do seguinte modo: 

 Zona Colinar de Castelo Branco (do apoio 1 ao 39): caracteriza-se por apresentar um 

relevo ondulado e em termos de uso do solo, situa-se numa zona de transição entre a 

floresta a Poente e o uso agrícola a Nascente. As zonas de produção florestal ocorrem 

nas encostas de declives mais acentuados ou em zonas onde os solos apresentam 

menor aptidão agrícola. 

 Serras das Talhadas e Perdigão (dos apoios 54 ao 63): é caracterizada pela presença 

dominante da crista quartzítica do Ródão, destacando-se como uma marca na paisagem. 

Apresenta declives acentuados. Os solos são pobres. Em termos de coberto vegetal 

predominam as áreas de mato. A ocupação humana no seu interior resume-se à 

povoação Vale do Cobrão e no limite oeste, Ladeira. As restantes povoações existentes: 

Foz do Cobrão; Chão das Servas; Sarnadinha; Alvaiade; Tavila; Gavião do Ródão; Vila 

Velha do Ródão; Vilas Ruivas; e, Perdigão destacam-se pela sua peculiar distribuição se 

fazer em torno de todo o perímetro e no sopé destas suas serras, apesar de se 

localizarem nas unidades adjacentes. 

 Encostas a Norte do Tejo (do apoio 40 ao 53 e do apoio 64 ao 92): é a unidade de 

paisagem dominante. É uma vasta região florestal, dominada por eucalipto e pinheiro 

bravo. O relevo é ondulado bem pronunciado.  

 Vales do Rio Ocreza e Rio Tejo (do apoio 93 ao 96): os elementos marcantes nesta 

unidade são o Rio Tejo e o Rio Ocreza. As encostas apresentam-se por vezes plantadas 

com olival, em pequenos socalcos individuais. Nas zonas mais declivosas e mais altas 

são ocupadas por vezes por eucalipto, pinheiro e matos. 

 Encostas de Nisa (do apoio 97 ao 114 ou 115A): desenvolve-se a sul do Rio Tejo, numa 

zona caracterizada por um relevo xistoso ondulado, nas áreas de maior altitude e mais 

acentuado na proximidade do vale do Tejo. Nas zonas de declive mais acentuado 

predominam os matos e o eucaliptal. Em direcção ao sul, verifica-se uma alteração da 

paisagem, surgindo o montado de sobro e azinho e os sistemas arvenses de sequeiro. 
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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 5 km em redor do traçado previsto para a linha. No que respeita a esta análise, a área de 

estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:  

Qualidade Visual da Paisagem 

A Qualidade Visual da Paisagem apresenta-se diversa na área de estudo. De um modo geral, as 

linhas de água e áreas agrícolas das zonas de vale apresentam qualidade visual média. As zonas 

de encosta e cumeadas apresentam baixa qualidade visual, associado à presença de grandes 

manchas florestais monoespecíficas, que é onde se insere maioritariamente a linha em estudo. É 

nas Serras do Perdigão e das Talhadas que surgem áreas com elevada e muito elevada 

qualidade visual, nas cumeadas e encostas da margem norte do Rio Tejo, na zona das Portas do 

Ródão. 

O troço final da linha, compreendido entre o apoio 110 e o apoio 114, caracteriza-se por uma 

zona de média qualidade visual.. O troço  correspondente à extensão compreendida entre o 

apoio 110A e o apoio 115A, desenvolve-se em áreas de baixa qualidade visual. 

As subestações de Castelo Branco e da Falagueira ficam localizadas em área de baixa a média 

qualidade visual. 

 Capacidade de Absorção Visual 

A Capacidade de Absorção é muito variável ao longo da faixa estudada, considerando-se 

predominantemente média, sendo no entanto frequentes áreas de baixa e de elevada capacidade 

de absorção.  

Os troços finais da linha (troço entre os apoios 110-114 e o troço entre osapoios 110A-115A) 

desenvolvem-se ambos em áreas de média capacidade de absorção. No entanto, o troço entre 

os apoios 110A-115A, atravessa marginalmente áreas de elevada capacidade de absorção, 

sendo mais favorável a sua integração, nessas extensões. 

As subestações de Castelo Branco e da Falagueira ficam localizadas em área de média a 

elevada e média absorção visual, respectivamente.  

Sensibilidade Visual 

No que se refere à Sensibilidade Visual da área de estudo, esta apresenta-se variável entre baixa 

a média. Mais concretamente no corredor em estudo, grande parte da sua extensão situa-se em 

zonas de baixa sensibilidade visual. É de destacar que é nas Serras do Perdigão e das Talhadas 

que se verifica a maior extensão em contínuo de corredor e da linha em áreas de média 

sensibilidade visual, correspondendo ao troço compreendido entre o apoio 53 e o apoio 64. 

Também o atravessamento do Rio Tejo se faz em áreas de média sensibilidade visual, num troço 

correspondente à extensão compreendida entre o apoio 93 e o apoio 96. 

O troço final da linha, compreendido entre os apoio 110 e o Apoio 114, tem maior extensão em 

área de média sensibilidade visual. O troço final correspondente à extensão compreendida entre 

o apoio 110A e o apoio 115A, desenvolve-se em área de baixa sensibilidade visual.. 

As subestações de Castelo Branco e da Falagueira ficam localizadas em área de baixa a média 

sensibilidade visual. 

No que respeita aos 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 
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introduzirá no território atravessado, reforçada nas extensões onde se regista a presença da 

balizagem.  

Segundo o EIA, os impactes durante a fase de construção são 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, bem como do grau de visibilidade para a 

área de intervenção. A existência de poucas povoações, a presença de vegetação arbórea densa 

e o facto de grande parte da extensão da linha se desenvolver em áreas de baixa a média 

qualidade visual são determinantes para a minimização dos impactes associados em particular a 

esta fase. Assim, os impactes identificados são: 

 Desorganização espacial e funcional da paisagem devido a circulação de máquinas 

pesadas; deposição de materiais e aumento de poeiras no ar. Impacte negativo, 

provável, local, temporário, reversível, magnitude reduzida e pouco significativo. 

 Desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e 

envolvente dos apoios (400 m
2
/ apoio para possibilitar a movimentação de maquinaria). 

Impacte negativo, directo, certo, local, parcialmente reversível, reduzida magnitude e 

pouco significativo.  

 Desmatação da faixa de protecção ao longo da linha (45m de largura de forma a 

assegurar a faixa de protecção legal). Impacte negativo, certo, local a regional, 

permanente, média magnitude e pouco significativo (em áreas de matos) a significativo 

(em áreas florestais). 

 Instalação dos estaleiros e parques de materiais: não se conhece a localização dos 

estaleiros, pelo que não é possível avaliar este impacte com rigor, mas prevê-se que seja 

em espaços infraestruturados e apresentando baixa qualidade visual, com solos 

degradados e reduzido coberto vegetal. Impacte negativo, certo, local, temporário, 

reversível, magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

Durante a fase de exploração, 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. O EIA identifica 

os seguintes impactes: 

 Presença dos apoios e linha: o impacte visual maior far-se-á sentir junto das povoações 

mais próximas e nas vias atravessadas (A23, IP2 e Linha da Beira Baixa), considerando-

se ser maior em distâncias inferiores a 500 m. Considerando que o território apresenta 

baixa densidade populacional e que maioritariamente é dominante o povoamento 

florestal, os impactes sobre observadores permanentes são baixos; contudo, a presença 

das três grandes vias de comunicação, apresentando um desenvolvimento sensivelmente 

paralelo ao corredor em estudo, torna a linha muito exposta a observadores temporários. 

Assim, os impactes na paisagem decorrentes da presença desta infraestrutura serão 

negativos, certos, directos, locais, permanentes, irreversíveis, de magnitude média e 

pouco significativos a significativo. 

 Presença da faixa de protecção: apesar do território ter baixa densidade populacional, 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 não será apenas 

local. O impacte é negativo, certo, local, permanente, de magnitude reduzida e pouco 

significativo. 

Na fase de desactivação, o desmantelamento desta infraestrutura 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 
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paisagem, após estas operações, considera-se como um impacte positivo, certo, directo, local, 

permanente, de magnitude média e significativo. 

Para além dos impactes identificados na análise anterior, considera-se como sendo geradores de 

impactes cumulativos a presença na área de outras infraestruturas 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 e alta tensão, nomeadamente a 150 e 400kV, alinhando-

se paralelamente ao traçado do troço médio superior deste projecto. O impacte visual será 

sentido mais ao nível dos utentes da A23, IP2 e da Linha da Beira Baixa (um maior número de 

observadores, ainda que temporários) do que nos observadores da zona envolvente, devido à 

presença dos apoios referidos e dos cabos eléctricos, por se constituírem uma intrusão visual na 

paisagem e consequentemente prevê-se cumulativamente uma maior perda da actual qualidade 

visual da paisagem.  

Face ao acima exposto, considera-se que os impactes da linha em estudo decorrem 

fundamentalmente da intrusão visual que a presença permanente 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. 

Neste contexto, referem-se as situações consideradas mais sensíveis, que remetem para a 

proximidade a povoações, vias e áreas de Elevada Qualidade Visual. No que diz respeito às 

povoações afectadas, referem-se as que pela maior proximidade sofrerão potencialmente maior 

impacte visual: Benquerenças (1000 m); Sarnadas do Rodão (1100 m); Carapetosa (125 m); 

Sarnadinha (120 m); Alvaiade (750 m); Vale do Cobrão (875 m); Perdigão (300 m); Vale de 

Figueira (1175 m); Marmelal (850 m); Montinho (875 m); Vilar de Boi (500 m); Vale da Bezerra 

(750 m) e Falagueira (600 m). Em relação às vias de comunicação IP2, A23 e Linha da Beira 

Baixa, porque se desenvolvem paralelamente e relativamente próximo do corredor da linha, o 

impacte visual far-se-á sentir com maior expressão, ainda que este efeito se faça sentir sobre 

observadores temporários. Este impacte terá maior expressão nas zonas em que ocorre o 

cruzamento destas infraestruturas, resultante da colocação da balizagem diurna. 

Em relação às áreas consideradas como tendo Elevada Qualidade Visual e que ocorrem em 

particular nas Serras do Perdigão e das Talhadas, correspondendo aos afloramentos rochosos 

quartzíticos, verifica-se que os apoios 62 e 63 se implantam sobre estes, havendo por isso uma 

afectação directa e muito significativa dos mesmos. Assim, deve ser avaliada a possibilidade de 

relocalização dos apoios 62 e 63, sempre dentro do corredor definido, de forma a evitar a 

afectação dos afloramentos rochosos quartzíticos e a evitar o atravessamento do festo num local 

de elevado valor cénico e com baixa capacidade de absorção visual. 

Do ponto de vista da paisagem o projecto é viável condicionando ao estudo da relocalização dos 

apoios 62 e 63 para sudeste, para meia encosta, preferencialmente para junto dos apoios de 

linha já existente, de forma a não interferir de forma directa sobre os afloramentos e não interferir 

visualmente com estas áreas de Elevada Qualidade Visual, e desde que cumpridas as medidas 

de minimização listadas no Anexo 3 do presente parecer. 

 

3.9 Património 

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. As prospecções foram condicionadas em grande parte do traçado 

da linha pela densa vegetação que impediu uma adequada observação do terreno. Considera-se 

esta metodologia adequada ao tipo e fase de projecto..  

No enquadramento histórico apresentado no EIA são referidas diacronicamente as principais 

ocorrências patrimoniais conhecidas nos concelhos atravessados pela linha, verificando-se a 

existência de importantes valores patrimoniais pelo que se pode concluir que a área de 
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implantação do projecto tem importância patrimonial significativa, persistindo em todos os 

restantes períodos históricos uma continuidade da ocupação do território.  

 Saliente-se, nomeadamente, no concelho de Vila Velha de Ródão as gravuras rupestres do vale 

do Tejo (do período Paleolítico). O complexo de Arte Rupestre do Tejo foi amplamente estudado 

sendo constituído por um numeroso conjunto de gravuras distribuídas pelo complexo geológico 

xisto-grauváquico ao longo dos rios Tejo e Ocreza. 

Da aplicação da referida metodologia resultou a identificação durante o trabalho de campo de 21 

ocorrências patrimoniais, das quais três são de carácter arqueológico: Anta da Silveirinha (nº 19), 

Ribeira da Malaguarda (arte rupestre, nº 137) e Barroqueira 1 (achados isolados, nº 181). As 

ocorrências nº 137 e 181 não foram relocalizadas durante o trabalho de campo. 

 As restantes ocorrências são de carácter etnográfico, na sua maioria casas de apoio agrícola. 

Globalmente a execução do projecto implica acções durante a fase de construção relacionadas 

com a implantação das infra-estruturas que constituem o projecto que são potencialmente 

geradoras de impactes negativos a nível patrimonial. Não é de excluir a possibilidade de 

ocorrência de vestígios arqueológicos durante os trabalhos de desmatação e movimentações do 

solo, associados à execução das fundações dos apoios e à abertura de caminhos. 

A implementação do projecto implicará assim impactes negativos numa área singular, como aliás 

sobressai no EIA. Não se prevêem impactes negativos directos sobre as ocorrências patrimoniais 

identificadas, dado ao seu afastamento dos apoios, desde que cumpridas as medidas de 

minimização preconizadas no Anexo 3 do presente parecer. 

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. 

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 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. 

 

3.10 Socioeconomia 

O projecto desenvolve-se num território com características rurais, com predomínio da ocupação 

florestal, espaços agrícolas de pequena dimensão e dinâmicas urbanas reduzidas. O 

povoamento é escasso apresentando grande dispersão. 

Concelho de Castelo Branco e Concelho de Vila Velha de Rodão (apoios 1 a 94) 

De acordo com os valores apresentados no EIA, o concelho de Castelo Branco apresenta um 

crescimento populacional de 2.6% e Vila Velha de Ródão um decréscimo de 17.4 %.  

No que respeita às freguesias atravessadas, todas apresentam decréscimo populacional sendo 

Benquerenças no concelho de Castelo Branco a que apresenta um decréscimo mais acentuado 

com cerca de 31%, seguida de Sarnadas do Ródão no concelho de Vila Velha de Ródão com 

cerca de 27%, de acordo com os valores apresentados no EIA. 

Genericamente trata-se de uma área com uma população envelhecida e em que mais de 50% 

desenvolve actividade no sector terciário. 

A linha desenvolve-se maioritariamente em áreas florestais e em área de matos, não 

atravessando Espaços Urbanos e Urbanizáveis definidos nos planos directores municipais. 

Relativamente à NUTS, o projecto desenvolve-se na NUTS II – Centro, na NUTS III – Beira 

Interior Sul. 

Na fase de construção, será empregue, fundamentalmente, mão-de-obra especializada, não 

sendo de prever impactes significativos ao nível do emprego. 
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A circulação de veículos pesados para transporte de matérias e equipamentos irá provocar 

impactes negativos na população, contudo, estes impactes, poderão ser minimizados evitando o 

atravessamento de núcleos populacionais. 

No entanto, prevê-se um aumento da procura de produtos e serviços gerado pelos trabalhadores 

da obra. Este incremento na actividade económica representa no entanto um impacte positivo 

não significativo. 

Apesar do funcionamento da linha eléctrica não exigir trabalhadores permanentes no local, é 

necessária a visita periódica de técnicos que asseguram a manutenção e o regular 

funcionamento do equipamento instalado, contudo o número reduzido de técnicos envolvidos 

nestas operações e a baixa frequência da sua ocorrência conduz a que os impactes na fase de 

exploração sejam inexistentes ao nível do emprego local. 

Ao longo da linha eléctrica em avaliação desenvolvem-se áreas florestais e agrícolas, que serão 

pontualmente afectadas traduzindo-se num impacte negativo do ponto de vista económico. 

No que respeita às áreas agrícolas prevê-se, no distrito de Castelo Branco, a colocação de três 

apoios (apoios 12, 21 e 31) em áreas de culturas agrícolas de sequeiro e um em área de olival 

pelo que serão afectados 1200 m
2
 na fase de construção, sendo que apenas 480 m

2
 serão 

afectados permanentemente, o que implicará um impacte negativo pouco significativo.  

Para além da afectação associada aos apoios, nas áreas florestais, a existência da linha eléctrica 

impõe o corte das árvores cujo desenvolvimento em altura ponha em causa a sua segurança, ou 

seja, a menos de oito metros de distância dos cabos. Esta limitação pode afectar uma faixa de 45 

metros de largura e incidirá fundamentalmente em áreas de pinhal e de eucaliptal.  

Assim os impactes nas áreas de eucaliptal e de pinhal foram considerados moderadamente 

significativos e para as restantes áreas pouco significativos. 

Na fase de exploração, os impactes negativos decorrem das eventuais incomodidades da 

presença da linha sobre áreas habitadas e a da paisagem. Contudo, a selecção do traçado foi 

feita de forma a evitar o atravessamento de Espaços Urbanos e de Espaços Urbanizáveis 

definidos nas cartas de ordenamento dos PDMs dos concelhos abrangidos pelo que os impactes 

a esse nível se consideram nulos. 

Ao longo da linha eléctrica, no distrito de Castelo Branco, ocorrem muito poucos receptores 

sensíveis, localizando-se os mais próximos a cerca de 120 m (Povoação da Carapetosa, apoio 

27, e Povoação da Sarnadinha, apoio 52), não se prevendo qualquer impacte. 

A exploração desta infra-estrutura reforçará a RNT, contribuindo para melhorar a qualidade do 

serviço da distribuição de energia eléctrica e para escoar energia proveniente do potencial 

renovável, sendo que sem a qual não será possível garantir o escoamento da energia produzida, 

traduzindo-se assim num impacte positivo indirecto e moderadamente significativo. 

A vida útil de uma infra-estrutura deste tipo é muito prolongada, não sendo previsível a sua 

desactivação. No entanto, a ocorrer a sua desmontagem, tal terá um impacte positivo, pela 

libertação de terrenos e pelo desaparecimento do incómodo provocado pela linha. 

Concelho de Nisa (apoios 95 a 115A) 

As freguesias atravessadas pelo projecto (freguesias de Arez, de Amieira do Tejo e de São 

Matias) apresentam perda de população, sendo a perda mais significativa na freguesia de São 

Matias. 

O concelho de Nisa detinha, na freguesia de Amieira do Tejo uma densidade populacional de 3 

hab/km
2
, na freguesia de Arez 6,5 hab/km

2
 e na freguesia de São Matias 8,2 hab/km

2
.  

Relativamente ao emprego e às actividades económicas em 2001, a população activa empregada 

no sector primário apresentava valores pouco significativos no concelho de Nisa. Embora o sector 

secundário tenha uma importância efectiva em Nisa, este concelho apresenta um maior grau de 

terciarização e uma  estrutura económica débil. 



Parecer da Comissão de Avaliação (AIA 2346) 

Ref. Documento:PARECER_FINAL_CA_AIA2346.docx 

Mai. 11 

 

Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150 / 400kV  

(Projecto de Execução) 

36 / 54 
 

 

Relativamente à NUTS, o projecto desenvolve-se na NUTS II – Alentejo, na NUTS III – Alto 

Alentejo. 

Os principais impactes negativos sobre a componente social da área afecta ao projecto, gerados 

na fase de construção, decorrerão da abertura de acessos, da instalação de estaleiros e dos 

depósitos de material, da própria implantação dos apoios no terreno, do desbaste de árvores, que 

poderão obrigar à necessidade de atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas e de 

campos cultivados. Tratam-se de impactes negativos e temporários, localizados e pontuais, de 

baixa magnitude e pouco significativos. O que contribuirá para a minimização destes impactes 

será o facto de serem aproveitados inúmeros caminhos no terreno existentes na área do projecto 

e, ainda, a existência de uma prévia negociação, neste tipo de projectos, entre a REN, SA e os 

proprietários dos terrenos afectados.  

A instalação de apoios em terrenos agrícolas ou zonas florestais poderá gerar impactes negativos 

decorrentes das afectações temporárias das actividades agrícolas, e relativamente à ocupação 

de terrenos florestados, para a implantação dos apoios e/ou para a constituição da faixa de 

protecção da linha, terá como consequência a remoção e/ou desbaste de árvores. Estes 

impactes serão pouco significativos e estarão relacionados com a correspondente perda de 

rendimentos, mas minimizáveis pela atribuição, aos proprietários, da correspondente 

indemnização. 

A ocupação de áreas de agrícolas de sequeiro ou com culturas permanentes, nomeadamente 

olivais, implicará a ocorrência de um impacte negativo que terá um significado muito reduzido, 

atendendo à pequena área a afectar. Prevê-se, no concelho de Nisa, a colocação de um apoio 

(apoio 113) em áreas de culturas agrícolas de olival pelo que apenas serão afectados 400 m
2
 (e 

apenas 120 m
2
 área permanentemente afectada) o que implicará um impacte negativo pouco 

significativo, 

O projecto privilegiou o afastamento a povoações, não sendo por isso expectáveis impactes 

sobre as populações locais relacionados com as incomodidades resultantes do ruído ou da obra.  

O aglomerado urbano do concelho de Nisa localizado mais próximo da linha encontra-se a cerca 

de 1500 m da Subestação da Falagueira - povoação de Monte Claro, pelo que não serão 

expectáveis quaisquer impactes negativos sobre a respectiva população. A povoação da 

Falagueira (pequeno núcleo habitacional), localiza-se a cerca de 600 m (este do apoio 108), não 

se prevendo qualquer impacte. 

Os impactes positivos e directos sobre o emprego e actividades económicas serão quase 

irrelevantes na região, dado que a maior parte da mão-de-obra a utilizar nos trabalhos de 

construção será recrutada antecipadamente pelos empreiteiros, havendo pouco recurso a 

trabalho local. O fornecimento de alimentos e de eventuais equipamentos durante o período de 

obra terá alguma importância local, mas será temporário, de magnitude reduzida a moderada e 

sem efeitos multiplicadores, pelo que também não terá significado.     

Os impactes expectáveis na fase de exploração serão os que resultam da fase de construção, 

sobretudo os associados à perda de área florestal útil, pela ocupação dos apoios, no entanto, 

dada a magnitude do correspondente impacte ser reduzida, consideram-se estes impactes 

negativos mas pouco significativos. 

Durante a fase de exploração do projecto, serão necessários dois técnicos, aproximadamente de 

15 em 15 dias em situações normais, apenas aumentando o contingente em caso de 

necessidade de trabalhos de manutenção ou reparação da infra-estrutura. Assim, não se prevê 

que ocorram impactes directos com significado sobre o mercado laboral local, nem com a 

exploração destas infra-estruturas. 

Globalmente, consideram-se os impactes na socioeconomia na fase de exploração, concelho de 

Nisa, negativos, embora se resumam a situações muito pontuais, de reduzida magnitude, 

reversíveis e minimizáveis, não constituindo um impacte com significado.   

Embora segundo o EIA não seja previsível o abandono do corredor da linha, se ocorrer a sua 

desactivação considera-se que deixarão de existir os sintomas de incomodidade associados à 
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presença, para a população, bem como na área de influência da mesma, pelo que o impacte 

negativo gerado deixará de existir. 

 

3.11 Ordenamento do Território 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO E CONCELHO DE VILA VELHA DE RODÃO 

PDM Castelo Branco 

Pela leitura da planta de ordenamento do PDM de Castelo Branco publicada pela Resolução de 

Conselho de Ministros (RCM.) 66/94 (DR 185 de 11/08/94) com as alterações introduzidas pelo 

(DR 35, I-B de 02/02/11, DR 100, II-S de 30/04/030 e DR 212 de 31/10/08), verifica-se que o 

corredor da linha, no concelho de Castelo Branco (i.e. a área do corredor entre os apoios 1 a 24)  

abrange as categorias de espaços “Espaços Industriais”, “Espaços agrícolas submetidos ao 

regime da RAN”, “Espaços Agrícolas ou Agro-pastoris“ e “Espaços Florestais ou Silvo-pastoris”. 

No que se refere aos apoios propriamente ditos, abrangidos pela área do concelho de Castelo 

Branco (apoios n.º 1 a 24), inserem-se nas classes de espaço “Espaços Florestais ou Silvo-

pastoris” e “Espaços Agrícolas submetidos ao regime da RAN” 

Para os “Espaços Industriais”, onde se insere parcialmente o corredor em estudo, o regulamento 

não refere a construção de infra-estruturas desta natureza, no entanto como admite a construção 

de edificações para fins industriais, afigura-se que estará inerente a construção de infra-

estruturas desta natureza. 

Quanto aos espaços classificados como “Espaços Agrícolas submetidos ao regime da RAN”, 

“Espaços agrícolas ou agro-pastoris” e “Espaços florestais ou silvo-pastoris”, o nº 1 do Artigo 52º 

do regulamento do PDM de Castelo Branco admite a construção de edificações de reconhecido 

interesse público, desde que seja reconhecido pela Assembleia Municipal de Castelo Branco o 

interesse público da obra para o concelho e para a freguesia. 

Pela leitura da planta da Reserva Ecológica Nacional (REN) publicada pela R.C.M. 125/95 

(D.R. 257, I-B, de 07/11/95), o corredor em estudo está abrangido por “Leitos dos cursos de 

água” e “Cabeceiras das linhas de água” e o apoio nº 18 por “Cabeceiras das linhas de água”. 

De acordo com o actual Regime Jurídico da REN (RJREN), publicado pelo Decreto-Lei nº 

166/2008 de 22/08, os ecossistemas abrangidos estão classificados como “Cursos de água e 

respectivos leitos e margens” e “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”. 

Segundo o actual RJREN, a instalação de linhas eléctricas aéreas de alta e média tensão (sem 

requisitos específicos) enquadram-se nos usos e acções compatíveis com os objectivos de 

protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas 

na REN, alínea i) do nº II do anexo II da Portaria 1356/2008, de 22/11, sujeitas a comunicação 

prévia face às áreas (ecossistemas) abrangidas. 

O corredor da linha abrange áreas sujeitas ao Regime Jurídico da RAN, pelo que as acções a 

desenvolver estão sujeitas à obtenção do parecer favorável da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional (ERRAN) do Centro. 

De acordo com a planta de condicionantes do concelho de Castelo Branco o corredor em estudo 

e os apoios nºs 1 a 24 estão abrangidos pelas seguintes condicionantes:  

 áreas de olival - nestas áreas deverá ser dado cumprimento ao disposto no Decreto-Lei 

nº 120/86, de 28/05; 

 áreas de montado de sobro e azinho - as intervenções nestas áreas estão sujeitas ao 

estabelecido no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25/05, alterado pelo Decreto-Lei nº 

155/2002, de 30/06; 

 áreas florestais ardidas - as intervenções a realizar nestas áreas estão sujeitas a parecer 

da Autoridade Florestal Nacional (AFN); 
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 Feixe Hertziano - nas áreas abrangidas pelo Feixe Hertziano, deverá ser salvaguarda a 

servidão radioeléctrica a essa passagem; 

 redes de alta e baixa tensão - nas áreas abrangidas pelas redes de alta e baixa tensão 

deverão ser salvaguardas as respectivas servidões; 

 linha de caminho de ferro da Beira Baixa - as intervenções a realizar terão de respeitar a 

servidão ferroviária; e, 

 IP2, A23 – auto-estrada da Beira Interior, estradas nacionais e estradas municipais. As 

intervenções a realizar terão de respeitar as respectivas servidões rodoviárias. 

PDM de Vila Velha de Rodão 

Segundo a planta de ordenamento do PDM de Vila velha de Ródão, publicada pela R.C.M. 27/94 

(DR 105 de 94/05/06), verifica-se que o corredor em estudo abrange as categorias de espaços 

“Espaços agrícolas submetidos ao regime da RAN”, “Espaços agrícolas - Áreas de uso 

predominantemente agrícola”, “Espaços Florestais – Floresta”, “Espaços Florestais – Áreas Silvo-

pastoris”  e “Espaços naturais – Reserva Ecológica Nacional e Domínio Público Hídrico”. 

Para os “Espaços agrícolas submetidos ao regime da RAN”, “Espaços agrícolas - Áreas de uso 

predominantemente agrícola”, “Espaços Florestais – Floresta” e “Espaços Florestais – Áreas 

Silvo-pastoris”, o regulamento do PDM de Vila Velha de Ródão não prevê a instalação de infra-

estruturas desta natureza, no entanto ao admitir a possibilidade de edificação de instalações 

agro-pecuárias, habitações, equipamentos, públicos ou privados de interesse municipal etc., 

afigura-se que estará inerente a construção de redes de transporte de energia eléctrica. 

No respeitante aos “Espaços naturais - Reserva Ecológica Nacional e Domínio Público Hídrico” o 

regulamento remete a sua utilização para o RJREN (Decreto-Lei nº 166/2008, de 22/08) e para a 

legislação referente à Utilização dos Recursos Hídricos (Lei nº 54/2005, de 15/11, Lei nº 58/2005, 

de 29/12, Decreto-Lei nº 226-A/2006, de 31/05). 

Pela leitura da carta da REN em vigor para o concelho, publicada pela RCM n.º 1038/95 (D.R. n.º 

243, I-B de 16/10/93), verifica-se que os apoios nºs 27, 43, 48, 53 a 63, 67, 68, 91, 92, 93 e 94 

encontram-se abrangidos por esta condicionante e o corredor em estudo íntegra igualmente 

algumas áreas da REN. 

As áreas (ecossistemas) de REN abrangidas são: “Cabeceiras de linhas de água”, “Leitos dos 

cursos de água”, “Áreas com risco de erosão”, “Albufeira do Fratel” e “Faixa de protecção às 

albufeiras”. Estas áreas sãoclassificadas no actual RJREN publicado pelo Decreto-Lei nº 

166/2008, de 22/08, como “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”, “ Áreas de 

elevado risco de erosão hídrica do solo” e “Albufeiras que contribuam para a conectividade e 

coerência ecológica da REN, bem como os respectivos leitos e margens e faixas de protecção”. 

O corredor da linha na área concelhia de Vila Velha de Rodão e os apoios nºs 92, 93 e 94 

encontram-se inseridos na “Zona Terrestre de Protecção” e na “Zona Reservada da albufeira do 

Fratel”. A albufeira não dispõe de Plano de Ordenamento, estando classificada como de 

utilização livre de acordo com a portaria nº 522/2009 de 15/05. 

De acordo com o RJREN publicado pelo Decreto-Lei nº 166/2008, de 22/08, as instalações de 

linhas eléctricas aéreas de alta e média tensão, enquadram-se nos usos e acções compatíveis 

com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas na REN, alínea i) do nº II do anexo II da portaria 1356/2008, de 

22/11, sujeitas a autorização prévia. 

A área de estudo encontra-se parcialmente abrangida por áreas sujeitas ao Regime Jurídico da 

RAN. 

De acordo com a planta de condicionantes do concelho de Vila Velha de Ródão, o corredor em 

estudo abrange as seguintes condicionantes:  
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 áreas de floresta ocupadas por sobreiro e azinheira - as intervenções a realizar nestas 

áreas estão sujeitas ao estabelecido no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25/05, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 155/2002, de 30/06. 

 olival - nestas áreas deverá ser dado cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 120/86, 

de 28/05; 

 áreas florestais ardidas - as intervenções a realizar nestas áreas estão sujeitas a parecer 

da AFN. Note-se ainda que a implantação da linha deverá atender à sensibilidade 

acrescida dessas áreas de forma a não promover erosão ou acentuar processos erosivos 

já existentes; 

 marcos geodésicos denominados por “Palheirão” e “ Cabeça” - as intervenções nestas 

áreas devem salvaguardar a servidão aos marcos geodésicos de acordo com o Decreto-

Lei nº 143/82, de 26/04; 

 redes eléctricas de alta tensão - nas áreas abrangidas pelas redes de alta tensão deverá 

ser salvaguarda a respectiva servidão; 

 linha de caminho de ferro da Beira Baixa - nestas áreas deverá ter-se em atenção a 

servidão ferroviária; e, 

 IP2, A23 – auto-estrada da Beira Interior, estradas nacionais e estradas municipais - as 

intervenções a realizar devem respeitar as servidões rodoviárias. 

No respeitante domínio público hídrico, verifica-se que a área de estudo e a linha eléctrica 

atravessam várias linhas de água, no entanto, não estão previstos apoios nas margens ou nos 

leitos dos cursos de água. 

Os apoios a instalar serão implantados a uma distância de 15 metros das margens das linhas de 

água não navegáveis e a 45 metros das linhas de água navegáveis (rio Tejo). 

O atravessamento aéreo dos cursos de água abrange áreas da Servidão Administrativa dos 

Recursos Hídricos, os quais estão sujeitos a autorização da Administração da Região 

Hidrográfica do Tejo, IP. 

No concelho de Vila Velha de Ródão a área de estudo encontra-se abrangida pelo 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito da Beira não estando prevista a instalação de qualquer 

apoio na área afecta à infra-estrutura. 

Em conclusão, e do ponto de vista do descritor ordenamento do território, a instalação da linha 

aérea dupla de transporte de energia parece compatibilizar-se com as disposições 

regulamentares dos PDMs de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. No entanto, para o 

concelho de Castelo Branco, deverá ser obtido o reconhecimento pela Assembleia Municipal de 

Castelo Branco do interesse público da obra, conforme previsto no nº 1 do Artigo 52º do 

regulamento do PDM de Castelo Branco. 

No respeitante às áreas que são abrangidas pela REN, o actual Regime Jurídico publicado pelo 

Decreto-Lei nº 166/2008, de 22/08, prevê nos usos e acções compatíveis com os objectivos de 

protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas 

na REN, alínea i) do nº II do anexo II da Portaria 1356/2008, de 22/11, a instalação de linhas 

eléctricas aéreas de alta e média tensão (sem requisitos específicos), sujeita a autorização 

expressa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do (CCDR) do Centro. 

No entanto, de acordo com o nº 7 do Artigo 24º do RJREN, a pronúncia favorável da CCDR 

Centro no âmbito do procedimento de AIA compreende a emissão de autorização. 

Nas áreas abrangidas pela RAN, deverá ser obtido o parecer favorável da ERRAN do Centro. 

No respeitante aos recursos hídricos, verificou-se que o traçado da linha eléctrica não prevê a 

instalação de apoios nos leitos e nas margens dos cursos de água, no entanto, o atravessamento 

aéreo dos cursos de água está sujeito a autorização da Administração da Região Hidrográfica do 

Tejo, IP. 
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Quanto às várias servidões administrativas que ocorrem na área (áreas de olival, áreas de 

montado de sobro e azinho, áreas ardidas, feixe Hertziano, marcos geodésicos “Palheirão” e “ 

Cabeça”, redes eléctricas de alta e baixa tensão, linha de caminho de ferro da Beira baixa, IP2, 

A23 – auto-estrada da Beira Interior, estradas nacionais e estradas municipais) deverá ser dado 

cumprimento aos respectivos regimes jurídicos, bem como de outras que eventualmente possam 

ocorrer na área de estudo e que não tenham sido identificadas. 

 

CONCELHO DE NISA 

Os instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência na área de intervenção do projecto, 

são: 

 Plano Regional de Ordenamento do Território – Alentejo (PROT-A), aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2/08.  

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (PROF AA), aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º 37/2007, de 3/04. 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 187/2001, 

de 7/12. 

 PDM de Nisa, ratificado pela RCM n.º 59/94, de 27/07 e alterado pela Declaração n.º 

21/2003, de 21/01. 

 PROT-A, no seu capítulo IV, ponto 2 – Sistema da Base Económica Regional, alínea 81.º 

refere que o interesse na criação de instrumentos que facilitem o desenvolvimento das 

infra-estruturas energéticas de carácter linear, em particular através da consideração nos 

Planos Municipais de Ordenamento do Território de “espaços – canal” para a sua 

implantação, os quais podem assim contribuir, simultaneamente, para um melhor 

ordenamento do território e maior agilização do processo de concretização dos projectos 

no terreno. O projecto agora em avaliação ao aproveitar, no seu traçado, os espaços 

canal existentes está de acordo com as orientações estratégicas previstas no PROT-A.  

Relativamente ao PROF, no concelho de Nisa o projecto está abrangido pela sub-região 

homogénea “Tejo Superior”, sendo que este plano estabelece como a primeira função a 

produção, a segunda a silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores e como terceira a 

conservação de habitats de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos. No âmbito do 

PROF AA a área de intervenção do projecto intercepta um corredor ecológico associado ao leito 

do rio Tejo. 

Relativamente ao PDM de Nisa, a Tabela 3.7 que se segue indica as classes de ordenamento 

abrangidas pela área do projecto, no concelho Nisa. 

Tabela 3.7 – Classes de ordenamento abrangidas pela área do projecto, no concelho de 

Nisa 

Classes Subclasses Área potencialmente 

afectada 

Apoios da Linha 

ha % Apoio N.º Apoios 

Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis  

Perímetros urbanos - - - - 

Espaços Agrícolas Áreas vocacionadas para sistemas 

agrícolas intensivos 

7,16 1,91 - - 

Áreas vocacionadas para sistemas 

agrícolas pouco intensivos 

44,59 11,96 111A, 112, 

112A, 113A, 

114, 114A, 

115A 

7 

Espaços Florestais Áreas vocacionadas para sistemas 22,92 6,14 95 1 
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florestais com fins 

predominantemente de protecção 

de recursos naturais, 

nomeadamente o solo, a fauna e a 

flora. 

Áreas vocacionadas para sistemas 

florestais e agro-florestais com 

exclusão de eucaliptais explorados 

em revoluções curtas. 

180,72 48,44 96-106 11 

Áreas vocacionadas para sistemas 

florestais e agro-florestais que não 

apresentam condicionantes 

relevantes. 

107,42 28,79 107-110, 

110A, 111, 

113 

7 

Espaços Naturais Rio Tejo 10,26 2,75 - - 

Total - 373,07 100,0 - 26 

  

Como se pode verificar na Tabela 3.7, no concelho de Nisa os “Espaços Urbanos e Urbanizáveis” 

apresentam pouca expressão, encontrando-se associados às povoações de Chão da Velha, 

Monte dos Matos, Falagueira e Monte Claro, sendo que estas povoações se encontram 

relativamente afastadas da linha eléctrica. Não está previsto a implantação de qualquer apoio 

nesta classe de espaço.. 

Os “Espaços Florestais”, pelo contrário, são a classe mais representativa, mais concretamente as 

“Áreas Vocacionadas para Sistemas Florestais e Agro-florestais, com exclusão de Eucaliptais 

Explorados em Revoluções Curtas”, sendo que nesta subclasse localizar-se-ão 11 apoios (apoios 

96 a 106) da linha eléctrica. 

As “Áreas Vocacionadas para Sistemas Florestais e Agro-florestais que Não Apresentam 

Condicionantes Relevantes” também assumem alguma expressão no concelho de Nisa, sendo 

que nesta subclasse localizar-se-ão sete (ver Tabela 3.7) apoios da linha. 

As “Áreas Vocacionadas para Sistemas Florestais com Fins Predominantemente de Protecção 

dos Recursos Naturais” ocorrem essencialmente na margem esquerda do rio Tejo e na ribeira de 

Palhais; está apenas prevista a implantação de um apoio (apoio 95) nesta subclasse. 

Os “Espaços Naturais” de acordo com o artigo 29.º do PDM de Nisa os espaços pertencentes a 

esta classe incluem áreas que, pela sua sensibilidade ecológica ambiental e paisagística, 

requerem medidas de protecção e conservação e são as áreas pertencentes à Reserva 

Ecológica Nacional, reservas cinegéticas, biótopo Corine e zonas de interesses natural e 

paisagístico, nomeadamente os rios Tejo e Sever, a ribeira de Figueiro e a serra de S. Miguel. No 

concelho de Nisa esta classe está representada pelo rio Tejo. Nenhum apoio será implantado 

nesta subclasse. 

No concelho de Nisa serão afectadas maioritariamente “Áreas Vocacionadas para Sistemas 

Agrícolas Pouco Intensivos”, onde se prevê a instalação de sete apoios (referenciados na Tabela 

3.7), sendo afectados permanentemente 840 m
2
 destas áreas. 

Relativamente a condicionantes, as áreas de REN maioritariamente afectadas pela colocação 

dos apoios correspondem a “Áreas com Risco de Erosão” (11 apoios). Nas “Cabeceiras de 

Linhas de Água” serão implantados quatro apoios (Tabela 3.8).  

 

Tabela 3.8 - Área de Reserva Ecológica Nacional (REN) afectada no Concelho de Nisa, fase 

de construção e de exploração 
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Concelho 
REN bruta 

(ha) 
Classe da REN 

Área 

afectada 

(ha) 

Apoios 
N.º 

apoios 

Área 

afectada/ fase 

construção 

(m2) 

Área afectada/ 

fase exploração 

(m2) 

Nisa 243,11 

Albufeira 5,94 - - - - 

Áreas com Riscos 

de Erosão 
196,44 95-105 11 4400 1320 

Cabeceiras de 

Linhas de Água 
34,51 

114, 113A, 

114A, 115A 
4 1600 480 

Faixa de 

Protecção de 

Albufeiras + Áreas 

com Riscos de 

Erosão 

4,10 - - - - 

Zonas Ameaçadas 

pelas Cheias 
2,76 - - - - 

  

De acordo com o Regime Jurídico da REN, o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22/08, este tipo de 

projecto não está previsto nos usos e acções compatíveis, pelo que se aplica o disposto no n.º 3 

do artigo 21.º daquele diploma relativo a projectos públicos. Assim, é autorizada a ocupação de 

áreas com a infra-estrutura objecto de análise, mediante a obtenção de declaração de impacte 

ambiental favorável ou condicionalmente favorável, devendo, no entanto, ser acautelada a não 

ocupação de áreas daquela servidão com estaleiros e/ou depósitos de materiais. 

De acordo com a alínea i) do ponto II da Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008, de 21/10, as 

áreas de REN a afectar pela colocação de apoios está sujeita a comunicação prévia. 

Durante a fase de construção prevê-se uma afectação de 6000 m
2
 de área de REN no concelho 

de Nisa, na fase de exploração da linha serão afectados, permanentemente, cerca de 1800 m
2
 de 

área de REN.  

No que respeita à condicionante RAN, a Tabela 3.9 que se segue mostra que, no concelho de 

Nisa, serão afectados na fase de construção da linha 2600 m
2
 de solos pertencentes à RAN, e na 

fase de exploração serão afectados permanentemente cerca de 780 m
2
 de solos de RAN. 

 

Tabela 3.9 – Área de Reserva Agrícola Nacional (RAN) afectada no Concelho de Nisa, fase 

de construção e de exploração  

Concelho 
RAN Apoios N.º apoios 

Área afectada/ 

fase 

construção 

Área 

afectada/ fase 

exploração 

ha % 
111*, 111A, 112A, 112, 

113, 113A, 114 
7 

m2 m2 

Nisa 53,28 63,05 2600 780 

* Apenas marginam áreas de RAN  

Refere o Aditamento do EIA que a REN, SA tem concessão da RNT de Energia Eléctrica em 

regime de utilidade pública por contrato até ao ano de 2050. 

A Linha Castelo Branco – Falagueira 3 integra-se no regime de excepções ao abrigo das quais a 

obra poderá ser autorizada, conforme referido na alínea l) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31/03: “Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infra-estruturas 

públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e 

distribuição de energia eléctrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como 

outras construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público.”  
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Não obstante a situação anteriormente descrita, de acordo com o regime jurídico da RAN, regido 

pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31/03, Quando a utilização em causa esteja sujeita a avaliação 

de impacte ambiental, a pronúncia favorável da entidade regional da RAN prevista no regime 

jurídico da avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

compreende a emissão do parecer prévio vinculativo (n.º 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

73/2009), pelo que haverá que solicitar parecer à respectiva Entidade Regional da RAN.   

 

Áreas de Interesse Conservacionista 

O corredor da linha intercepta o SIC PTCON0044 Nisa/Laje da Prata de forma muito periférica, 

na zona da subestação da Falagueira, numa extensão total de 1711,38 m sendo que cinco apoios 

da linha se localizam junto ao limite deste SIC, numa zona onde se referenciam situações 

sensíveis do ponto de vista ecológico. A secção 3.7 Ecologia inclui a apreciação das questões 

referentes à interferência com áreas classificadas..  

 

Domínio Público Hídrico   

O corredor da linha em avaliação desenvolve-se atravessando algumas linhas de água no 

concelho de Nisa, designadamente o rio Tejo (navegável) e a ribeira de Palhais (não navegáveis); 

contudo, os apoios estão localizados fora das respectivas faixas non aedificandi, pelo que não 

haverá interferência com esta condicionante. A secção 3.4 Recursos Hídricos inclui a apreciação 

do factor ambiental recursos hídricos superficiais. 

 

Albufeiras de Águas Públicas 

O corredor da linha abrange uma área a integrar o futuro Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito, 

que se encontra em projecto de execução. Refere o EIA que a localização da linha foi 

devidamente articulada com a EDP (entidade proponente do projecto do aproveitamento), tendo a 

mesma emitido parecer favorável ao projecto da linha em avaliação. 

 

Sobreiros e Azinheiras 

No concelho de Nisa e de acordo com o respectivo PDM são atravessados 42,5 ha de área de 

montado de sobro e azinho (na área do corredor atravessado), para a qual está prevista a 

implantação de seis apoios (107, 112, 113A, 114, 114A, 115A). Refere o EIA que a colocação 

destes apoios deverá ser ajustada no local com o objectivo de minimizar a afectação de 

exemplares de sobreiro e/ou azinheira. Não obstante o exposto, após a obtenção de 

reconhecimento como projecto de imprescindível interesse público, o corte ou o arranque de 

sobreiros e azinheiras poderá ser autorizado pela AFN mediante as condições constantes na 

legislação em vigor.   

 

Pinheiros 

Estão projectados três apoios sobre zonas de pinhal (99, 106, 109). Para a colocação destes 

apoios será necessário criar uma área de trabalho temporária, de cerca de 400 m
2
 (1200 m

2
 no 

total), na envolvente do local de implantação do apoio, na qual se efectuará a circulação de 

maquinaria e de todos os trabalhos necessários à montagem do apoio. A afectação permanente 

corresponderá a uma área de ocupação de cerca de 120 m
2
 para cada apoio (360 m

2
 no total). 

As áreas de pinhal serão ainda afectadas pela faixa de protecção da linha (45 m).  

Caso haja necessidade de proceder ao abate e/ou ao transporte de coníferas será necessário 

participar ao Núcleo Florestal do Alto Alentejo, nos termos da Portaria 553-B/2008, de 27/06, pelo 

que este aspecto constituirá uma condicionante à execução do projecto. 
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Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 

No concelho de Nisa, esta área corresponde segundo informação disponibilizada no EIA, a 

308,45 ha. A servidão constituída nas áreas florestais percorridas por incêndios, não incluídas em 

planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, está 

condicionada pelo prazo de 10 anos, nos termos do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22/10, com as 

alterações introduzidas pela Lei 54/91, de 8/08, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5/02, e Decreto-Lei 

n.º 55/2007, de 12/03. As intervenções a realizar em áreas florestais ardidas estão sujeitas a 

parecer da AFN. Note-se ainda que a implantação da linha deverá atender à sensibilidade 

acrescida dessas áreas de forma a não promover erosão ou acentuar processos erosivos já 

existentes. 

 

Vértices Geodésicos  

Junto à subestação da Falagueira localiza-se um vértice geodésico de terceira ordem – 

Barraqueira, contudo este apoio (apoio 108) localiza-se a mais de 15 m deste, pelo que não 

existirão quaisquer incompatibilidades.  

 

Recursos Minerais  

Verifica-se que seis apoios (112A, 113, 113A, 114, 114A, 115A), localizados junto à subestação 

da Falagueira, incidem na zona classificada “Área com Maior Potencial de Urânio”. Refere o EIA 

que é pouco provável a exploração de minério junto à subestação da Falagueira pelo que o 

projecto não irá conflituar com esta zona classificada, sendo que a obtenção de autorização por 

parte da Direcção Geral de Energia e Geologia constitui uma condicionante do projecto. 

 

Rede Rodoviária e Rede Ferroviária 

O traçado da linha eléctrica não intersecta vias rodoviárias, da rede fundamental, complementar e 

municipal, nem servidões ferroviárias no concelho de Nisa. 

 

Linhas de Muito Alta Tensão 

Ao longo do corredor da linha em avaliação existem algumas infra-estruturas pertencentes à 

REN, SA, designadamente: 

 Linha Falagueira – Castelo Branco ½, a 150 kV, cruzada superiormente pelo circuito de 

400 kV, no vão 112A-113A; 

 Linha Corgas – Falagueira, a 150 kV, cruzada superiormente pelo circuito de 400 kV, no 

vão 112A-113A; 

 Linha Falagueira – Estremoz, a 400 kV, cruzada inferiormente pelo circuito 150 kV, no 

vão 112-113; e, 

 Linha Fratel – Falagueira/Falagueira – Zêzere, cruzada inferiormente pelo circuito 150 kV, 

no vão 112-113. 

O EIA refere que projecto em avaliação respeitará as servidões associadas a todas estas infra-

estruturas, bem como garantirá as distâncias de segurança legalmente exigidas, este aspecto 

constitui uma condicionante do projecto.  
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3.12 Campos Electromagnéticos 

Segundo o EIA, os valores calculados para o campo eléctrico e magnético resultantes da linha 

em funcionamento (tomando em consideração as características técnicas projectadas, 

nomeadamente, apoios tipo DL e os cabos a 23,8 m do solo) estão dentro dos limites definidos 

na legislação portuguesa em vigor, designadamente na Portaria n.º 1421/2004, de 23/11. A 

Portaria n.º 1421/2004, de 23/11, define as restrições básicas e fixa os níveis de referência 

relativos à exposição da população a campos electromagnéticos, adoptando a recomendação do 

Conselho Europeu sobre os limites de exposição do público em geral aos campos 

electromagnéticos. Estes limites e os valores máximos calculados para a linha em funcionamento 

são apresentados na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 - Valores máximos calculados para o campo eléctrico e campo magnético 

resultantes da linha em funcionamento e limites de exposição da população a campos 

electromagnéticos definidos na legislação portuguesa em vigor (Portaria 1421/2004, 23/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Características 

de exposição 

Campo eléctrico (kV/m) Campo magnético (uT) 

Valor máximo 

calculado (a 10 m 

dos condutores) 

Valor Legislado 

(Portaria 1421/2004,23/11) 

Valor máximo 

calculado (1,8 m do 

solo) 

Valor Legislado 

(Portaria 1421/2004,23/11) 

Público 

permanente 

0,91 (nível do solo) 

0,92 (1,8 m do solo) 
5 

6,8 (no eixo da linha) 

2,2 (30 m do eixo da 

linha) 

100 
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4. Resultados da Consulta Pública e 

Pareceres de Entidades Externas à CA 

4.1 Resultados da Consulta Pública 

A consulta pública (CP) decorreu entre 14/02/2011 e 08/04/2011, tendo sido recebidos dez 

pareceres provenientes de: 

 Câmara Municipal de Nisa 

 Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão; 

 ANA – Aeroportos de Portugal, SA (ANA, SA) 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro) 

 EP – Estradas de Portugal (EP) 

 Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 

 Instituto Geográfico Português (IGP) 

 Rede Ferroviária Nacional (REFER) 

 Turismo de Portugal, IP 

 

Expõem-se de seguida os aspectos principais obtidos no âmbito da CP, e efectuada a sua 

discussão. 

O projecto em apreciação foi analisado pelas autarquias e entidades acima referidas. O EMFA 

informa que o projecto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afectas à 

Força Aérea, não se prevendo que interfira no funcionamento dos seus feixes hertzianos. 

Também a ANA, SA esclarece não existir qualquer interferência com servidões aeronáuticas. A 

DRAP Centro na área da sua intervenção (até ao limite do concelho de Vila Velha de Ródão) 

informa que os apoios da linha não interferem com solos integrados na RAN.  

Um outro conjunto de entidades refere a existência de interferências do projecto com infra-

estruturas da sua competência, nomeadamente, rodovias sob a jurisdição da EP e InIR; a linha 

ferroviária da Beira Baixa (REFER), e vértices geodésicos (IGP). O IGP solicita a indicação das 

coordenadas de todos os apoios com indicação do respectivo sistema de referência, bem como a 

altura máxima dos mesmos. A REFER salienta a importância para o cumprimento dos requisitos 

aplicáveis. 

Foram também tecidas algumas críticas EIA pela Câmara Municipal de Nisa designadamente, 

que o projecto traz a nível local um conjunto de impactes de cariz socioeconómico cuja mitigação 

não foi avaliada nem se encontra prevista. 

O Turismo de Portugal considera que a afectação do sector turístico será pouco significativa dada 

distância a que se situa o empreendimento turístico existente (Motel Represa, no Retaxo) e a 

área onde se prevê a implantação de novos empreendimentos (empreendimento turístico a 

implantar no âmbito do Plano de Pormenor da Ampliação da Zona Industrial de Castelo Branco). 

Apresentou ainda algumas sugestões para completar o RNT, designadamente, no factor 

socioeconomia (vide Relatório da CP). 

As exposições apresentadas não se opõem ao projecto propondo a inclusão de algumas 

condicionantes/medidas mitigadoras e algumas alterações ao traçado. 
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A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão solicitou o desvio da linha para uma zona onde 

cause menos impactes para as populações, de preferência o mais próximo possível da zona de 

regolfo da futura albufeira do Alvito. 

Sobre este aspecto apresentado pela autarquia, refere-se que a zona próxima de regolfo da 

futura albufeira do Alvito na zona a noroeste das povoações de Amarelos (apoio 25) e 

Carapetosa (apoio 27), para onde se pretende o desvio (de acordo com os resultados da CP), 

está fora do corredor em avaliação, pelo que não se conhecem os impactes nesta zona. 

De acordo com análise efectuada nas secções anteriores do presente parecer, o projecto 

desenvolve-se num território com características rurais, com predomínio da ocupação florestal, 

espaços agrícolas de pequena dimensão e dinâmicas urbanas reduzidas. Os principais impactes 

negativos relacionam-se com a ocupação de áreas agrícolas de olival e sequeiro, e afectação das 

áreas de floresta de produção. A CA assume os impactes negativos decorrentes das eventuais 

incomodidades da presença da linha sobre áreas habitadas e a da paisagem, sendo que os 

receptores sensíveis mais próximos localizam-se próximos a cerca de 120 m (povoação da 

Carapetosa, apoio 27, e da Sarnadinha, apoio 52). Refere-se contudo que a selecção do traçado 

foi feita de forma a evitar o atravessamento de espaços urbanos não sendo em qualquer caso 

sobrepassados. 

A Autoridade Nacional de Protecção Civil que a linha em apreço interfere com infra-estruturas da 

sua competência, designadamente no ponto scooping-42 Tejo Fratel, nas coordenadas WGS 84 

39º 36‟ 00´´ N, 7º 43` 00´´ W, definido para aviões de combate a incêndios florestais. Assim, 

solicita o afastamento de 5 km da linha relativamente às coordenadas referidas de forma a não 

comprometer a sua utilização. 

A CA interroga este pedido de afastamento da linha, dado que o ponto de scooping que se 

encontra marcado na carta de condicionantes do EIA fica a cerca 4,5 km da linha em avaliação, 

existindo além disso actualmente duas linhas entre o referido ponto e a linha em avaliação. Neste 

sentido, foi solicitado, no decorrer do procedimento de avaliação, esclarecimento à ANPC, que 

referiu que iria proceder à reanálise do seu parecer. Assim, e dado que até à data não foi 

comunicado à APA o teor da decisão daquela entidade, a CA considera que o proponente deve 

esclarecer junto da ANPC previamente ao licenciamento a localização do traçado nesta zona (a 

oeste do ponto de scooping).  

O EMFA refere que deve ser cumprido o estipulado na Circular de Informação Aeronáutica 

10/2003, de 6 de Maio, do INAC, no que se refere à sinalização diurna e nocturna. A ANA, SA 

refere que deve ser incluído no projecto final a balizagem dos vãos, e a dos apoios caso venha a 

revelar-se necessário, nomeadamente quando a linha cruza e/ou se situa em áreas non 

aedificandi de auto-estradas, IC e IP. Refere ainda que o projecto definitivo da linha deve ser 

submetido à ANA, SA. Estas condicionantes encontram-se salvaguardadas no Anexo 3 do 

presente parecer. 

A EP, SA apresenta um conjunto de condicionantes legais, as quais se listam de seguida e se 

salvaguardam no Anexo 3 do presente parecer: 

 Garantir a segurança e continuidade do trânsito, sendo da responsabilidade do 

proponente todos os prejuízos que possam resultar da obra, quer para a estrada, quer 

para terceiros. 

 Localizar os apoios fora da zona da estrada e garantir que a altura dos cabos não seja 

inferior a 7 m contados a partir do pavimento da via, de acordo com o regulamento de 

Segurança de Linhas Eléctricas de Alta tensão DR 1/92, de 18 de Fevereiro. 

 Sinalizar os trabalhos quer de dia, quer de noite, de acordo com o regulamento de 

sinalização temporária de obras e obstáculos na via pública (DR 22-AA/98 de 1 de 

Outubro com as posteriores actualizações). 

 Observar o disposto no n.º 2 do artigo 92 do DR nº 1/92, de 18 de Fevereiro, que impõe 

fundações reforçadas para os apoios, quando estes, por rotura, possam atingir a estrada. 
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 Compatibilizar a linha com o projecto do IC 8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23) para o 

que deve ser contactada a subconcessionária ASCENDI. 

 Submeter o projecto final à EP – Estradas de Portugal para apreciação e aprovação nas 

matérias da sua competência. 

 Consultar o InIR sobre o atravessamento da A23 / IP2 (Concessão SCUT da Beira 

Interior) entre os apoios 5 e 6 e 89 e 90. 

A REFER expõe as seguintes condicionantes, transpostas para o Anexo 3 do presente parecer: 

 Cumprir o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão 

(RSLEAT), designadamente os seus artigos 101º, 102º e 103º. 

 Cumprir o estabelecido no documento interno da REFER “IT.GER.002 – Retorno de 

Corrente de Tracção, Terras e Protecções (RCT + TP), sobretudo no capítulo 12 – 

terceiros. Para efeitos de cálculo deverá ser considerada a maior das tensões nominais 

de exploração previstas da linha de muito alta tensão. 

 Assegurar, sempre que se verifique um paralelismo entre a Linha MAT/AT e o corredor 

ferroviário, uma distância transversal entre os postes MAT/AT e a plataforma do caminho 

de ferro não inferior a 1,5 vezes a altura dos referidos postes, com o objectivo de garantir 

que, em caso de queda dos postes MAT/AT, estes não atinjam de forma directa a infra-

estrutura ferroviária. 

 Salvaguardar o Domínio Público Ferroviário (DPF) e respeitar os condicionalismos 

previstos nos artigos 15º, 16º do DL 276/2003, de 4 de Novembro. 

 

 

4.2 Pareceres de Entidades Externas à Comissão de Avaliação 

A AFN reporta para legislação relativo ao corte de sobreiros e azinheiras. Refere que o projecto 

da linha não equacionou alternativas que salvaguardassem os povoamentos de sobro e azinho, 

nomeadamente, no que respeita aos apoios localizados em espaços ocupados por estas 

espécies protegidas. Pronuncia-se também sobre a localização da linha em áreas percorridas por 

incêndios, reportando para condicionalismos legais no âmbito do sistema de prevenção e 

protecção da floresta contra incêndios; e, ainda que o traçado da linha deveria ter sido conciliado 

com o traçado da A23. Conclui, emitindo parecer desfavorável ao projecto da linha, estando 

disposta a reapreciar o projecto caso surjam alternativas técnicas que acautelem as reservas 

expostas no seu parecer. O Anexo 1 contém o parecer da AFN. 

Quanto ao parecer da AFN, e no que respeita ao montado de sobro e azinho, a CA refere que, 

segundo a apreciação da informação disponibilizada no EIA, estão previstos sete apoios em 

zonas de sobreiros e azinheiras (apoios 76, 107, 112, 113A, 114, 114A, 115A). Quanto à faixa de 

servidão nestas áreas, salienta-se a constituição desta faixa não implica o seu corte, dado o 

pequeno porte destas espécies e a altura prevista dos apoios e cabos. Quanto muito poderá ser 

necessário proceder a sua poda. Não obstante, a CA considera necessário condicionar o projecto 

aos aspectos listados de seguida (vide igualmente o Anexo 3 do presente parecer): 

 A implantação dos apoios (76, 107, 112, 113A, 114, 114A, 115A) e dos acessos a 

construir deve ser ajustada no terreno de modo a evitar o abate de sobreiros ou 

azinheiras. 

 Em caso de eventual necessidade de abate de exemplares de sobreiros ou azinheiras, 

pela construção e exploração da linha, deve ser previamente autorizada pela autoridade 

competente nos termos da legislação em vigor.  

 Cumprir com o disposto no DL n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelo DL n.º 155/2004, de 30 Junho, que estabelece que os cortes ou 
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arranques em povoamentos de sobreiro e de azinheira só poderão ser autorizados para 

empreendimentos de imprescindível utilidade pública, assim declarados a nível 

ministerial, sem alternativa válida de localização. 

 O planeamento e execução das obras nas áreas do perímetro florestal devem ter a 

participação e acompanhamento da AFN. 

 As intervenções a realizar em áreas florestais ardidas estão sujeitas a parecer da AFN. 

Quanto à conciliação do projecto com a A23, solicitação manifestada também pela Câmara 

Municipal de Castelo Branco aquando da análise prévia das grandes condicionantes ambientais 

(vide secção 2.4 Antecedentes), alerta-se para o facto da A23 se desenvolver sensivelmente 

paralela ao corredor em estudo, a uma distância de cerca de 1 km, numa extensão compreendida 

entre o apoio 1 e o apoio 93, onde diverge em definitivo. Apenas na zona de atravessamento da 

Serra das Talhadas (zona dos apoios 52-54), essa distância aumenta para os 2-3 km, e na 

extensão entre as povoações de Vilar de Boi (apoio 73) e Fratel (apoio 84), para 1,5 km. 

Acrescenta-se que a definição do traçado da linha agora em avaliação consubstancia uma 

análise prévia das grandes condicionantes ambientais e selecção de corredor (vide secção 2.4 

Antecedentes), com principal objectivo definir o corredor com 400 m com viabilidade ambiental, 

minimizando a priori potenciais impactes decorrentes dessas grandes condicionantes, em 

simultâneo com a solução técnica e economicamente mais viável.  

Foram também solicitados pareceres à DRE Centro e DRE Alentejo, dada a existência de, 

segundo carta de condicionantes apresentada no EIA recursos geológicos na área do corredor, 

nomeadamente, áreas classificadas como “Área com Maior Potencial de Urânio”.  

A DRE Centro, com área de jurisdição nos concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão, 

alerta para a necessidade de salvaguardar as zonas de defesa (como previsto no DL 340/07, de 

12/10) das pedreiras licenciadas por aquela entidade, cuja lista anexa ao seu parecer (vide Anexo 

1), bem como futuras ampliações das pedreiras existentes. Refere ainda que os 

estabelecimentos industriais existentes (conforme listagem anexa ao parecer daquela entidade – 

vide Anexo 1) devem ser salvaguardados.  

A DRE Alentejo não respondeu, não obstante o corredor em estudo atravessar, no Concelho de 

Nisa, áreas classificadas como “Área com Maior Potencial de Urânio”, designadamente na área 

dos apoios 112A, 113, 113A, 114, 114A, 115A. Dado que a entidade licenciadora é a DGEG, que 

possui competência nesta matéria, considera-se que este aspecto deverá ser salvaguardado na 

fase de licenciamento. 
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5. Conclusão  
O presente relatório constitui um contributo para a tomada de decisão do MAOT relativo à 

avaliação de impacte ambiental dos diversos factores ambientais abordados no EIA do projecto 

Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150 /400 kV, em fase de projecto de execução. O projecto 

enquadra-se no Anexo I do DL n. 69/2000 de 03/05, alterado e republicado pelo DL n. 197/2005, 

de 8/11, designadamente nas disposições do nº 19. 

A Autoridade de AIA é a APA, a entidade licenciadora a DGEG, o proponente do projecto a REN, 

SA, e o consultor que elaborou o EIA a AGRI-PRO Ambiente Consultores, S.A. O procedimento 

de AIA foi instruído em 13/10/2010, com a designação AIA n.º 2346. 

A Linha Castelo Branco-Falagueira 3, a 150/400 kV, terá o seu início na subestação de Castelo 

Branco, localizada no concelho de Castelo Branco, freguesia de Benquerenças, desenvolvendo-

se de norte para sul, atravessando grande parte do concelho de Vila Velha de Ródão, e terminará 

na subestação da Falagueira localizada no concelho de Nisa, freguesia de São Matias. Terá uma 

extensão de aproximadamente 46 km e será executada em cabos aéreos, constituída por 121 

apoios. 

O projecto da linha desenvolve-se na proximidade, e parte inscrevendo-se em áreas de 

conservação da natureza: o SIC de Nisa / Lage da Prata (PTCON0044), interceptado pelo 

traçado da linha (entre os apoios 111 e 115) a sul, para ligar à existente subestação da 

Falagueira; e, a IBA de Portas de Rodão e Vale Mourão, interceptada pelo traçado da linha na 

zona entre os apoios 53 e 64. Ocorrem nesta IBA espécies de avifauna com estatuto de 

protecção, como o grifo, cegonha-preta, águia-perdigueira e o chasco preto. 

A área de projecto apresenta orografia acentuada, de relevo dominado por cristas quartzíticas e 

vales encaixados, destacando-se o vale do Rio Tejo. Na margem norte do Rio Tejo, desenvolve-

se por terrenos predominantemente de matos e floresta, com uma agricultura pouco expressiva, e 

na margem sul do Rio Tejo, apesar das áreas consideráveis de floresta, a área do traçado é 

caracterizada pela presença de montado de sobro e azinho, típico da paisagem alentejana. 

Os pontos de maior concentração humana encontram-se relativamente afastados do traçado da 

linha, nomeadamente, Castelo Branco (1800 m, zona da subestação), Benquerenças (1000 m, 

zona do apoio 14), Retaxo (1800 m, zona do apoio 20), Sarnadas do Rodão (1100 m, zona do 

apoio 26) e Fratel (1375 m, zona do apoio 84). Verifica-se a existência de pequenos núcleos 

habitacionais na envolvente do traçado da linha, ainda que fora do corredor da mesma: Azinheira, 

500 m norte da linha (apoio 17); Represa, 500 m sul da linha (apoios 20 e 21); Amarelo, 300 m 

sul (apoios 24 e 25); Carapetosa, 125 m norte da linha (apoio 27); Vale do Homem, 1000 m sul 

(apoio 28); Tojeirinha, 500 m este (apoio 46); Sarnadinha, 120 m sul (apoio 52); Perdigão, 300 m 

sul (apoio 64); Vilar de Boi, 500 m sudeste (apoio 73); e, Falagueira, 500 m este (apoio 108). 

A linha ficará equipada com circuito a 150 kV, e preparada para a qualquer momento ser 

equipada com o circuito a 400 kV. Tem como objectivo o reforço das condições de segurança e 

de qualidade de serviço de alimentação de energia eléctrica na zona interior das Beiras, região 

bastante deficitária em termos de infra-estruturas de transporte de energia eléctrica em muita alta 

tensão, bem como abastecer um montante significativo de consumos residentes nos distritos da 

Guarda e de Castelo Branco. 

O projecto da linha é constituído pelos seguintes elementos estruturais: apoios e respectivos 

conjuntos sinaléticos; cabos condutores e de guarda, respectivos acessórios e amortecedores de 

vibração; cadeias de isoladores e acessórios e circuitos de terra. Está prevista a construção de 

121 apoios, reticulados, em aço. A sinalização diurna é feita através da colocação de esferas nos 

cabos de guarda, alternadamente de cor branca e laranja, espaçadas de 60m. A presença da 

linha implica uma servidão administrativa que se reflecte na existência de uma faixa com largura 

máxima de 45m, que constitui uma faixa de protecção condicionada. 

Na fase de construção são desenvolvidas as seguintes actividades: instalação de 

estaleiros/parques de material; reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos; trabalhos de 
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desmatação e de abertura dos acessos; marcação e abertura de caboucos; construção de 

maciços de fundação e montagem das bases; montagem e levantamento dos apoios; 

desenrolamento e regulação dos cabos; e, colocação eventual dos dispositivos de balizagem.  

Para a construção dos apoios, será necessário criar uma área de trabalho temporária (para a 

circulação de maquinaria), de cerca de 400 m
2
, contudo em termos de afectação permanente 

apenas se prevê a ocupação de cerca de 120 m
2
, o que corresponde para 121 apoios, a uma 

ocupação total de 1,45 ha. 

Na fase actual não está ainda definida a localização dos estaleiros. Os estaleiros deverão 

localizar-se preferencialmente em armazéns já existentes, em espaços de uso industrial, em 

locais de antigos estaleiros, ou em locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal. Se 

forem instalados novos estaleiros, deverão localizar-se em locais que já possuam infra-estruturas, 

ainda que provisórias, de água, esgotos, electricidade e telefones. O presente relatório preconiza 

no Anexo 3 as condicionantes inerentes à instalação dos estaleiros, as quais passam por 

interditar a localização dos mesmos, nomeadamente, em áreas pertencentes ao domínio hídrico 

(a menos de 10 m dos leitos das linhas de água não navegáveis, não flutuáveis e não sujeito à 

influência de marés e numa faixa de 30 m ao longo dos cursos de água navegáveis ou 

flutuáveis), em áreas com estatuto de protecção, nos locais definidos como SIC, IBA, entre 

outros. 

Durante a fase de exploração, têm lugar acções programadas de manutenção, inspecção, 

conservação e pequenas alterações que se traduzem em: actividades de inspecção periódica do 

estado de conservação da linha; observação da faixa de protecção para detecção precoce de 

situações susceptíveis de afectar o funcionamento da linha; substituição de componentes 

deteriorados; execução do plano de manutenção da faixa de protecção; execução de alterações 

impostas pela construção de edifícios ou de novas infra-estruturas; e, condução da linha 

integrada na RNT. 

Segundo o EIA, a fase de construção está prevista ter início em Novembro de 2011 (após o 

licenciamento do projecto) e a sua entrada em serviço foi estimada para Julho de 2012. 

Para os vários factores ambientais, e com base na informação disponibilizada no EIA, foram 

avaliados os impactes resultantes das acções do projecto nas suas várias fases, e analisados 

conjuntos de medidas e planos que possam minimizar os impactes negativos e/ou potenciar os 

impactes positivos do projecto. Para complementar a análise da CA, foram ainda solicitados 

pareceres a entidades externas à CA (AFN, DRE) com relevância para o tipo de projecto e sua 

localização, e efectuada uma visita de reconhecimento ao local do projecto. 

A presente avaliação procurou centrar-se sobretudo nos factores que irão sofrer maior afectação 

com a construção e exploração da linha em análise, em função da área de implantação e 

localização geográfica. Foram considerados como mais importantes os aspectos sociais e 

relacionados com o efeito negativo sobre a paisagem; afectação de recursos minerais, o uso do 

solo e ordenamento do território, e a constituição de uma faixa de servidão com consequente 

necessidade de desflorestação e restrições ao nível do uso do solo; e, as áreas sensíveis para a 

conservação da natureza, em particular o atravessamento da IBA de Portas de Rodão e Vale 

Mourão. 

A avaliação efectuada permitiu concluir que o projecto provoca, a nível geral, impactes negativos 

locais e significativos, ao nível da fase de construção, alguns de carácter temporário e reversível, 

outros de carácter permanente, estendendo-se à fase de exploração. 

Da análise específica elaborada, considera-se poder haver alguma afectação dos recursos 

minerais no troço final do traçado em estudo devido à implantação de apoios numa zona 

classificada como “Área com Maior Potencial de Urânio”. Após a análise específica do descritor 

geologia, a CA considera este impacte negativo, contudo não significativo, dado que o local onde 

se localiza a linha se encontra numa zona limítrofe da referida “Área com Maior Potencial de 

Urânio” e onde a probabilidade da sua exploração é reduzida. 
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No que se refere à ocupação do solo, verifica-se que os apoios se localizarão maioritariamente 

em floresta de produção (32 apoios em áreas de pinhal e 32 em eucaliptal) e matos. Será 

também necessário assegurar uma faixa de protecção correspondente a um corredor de 45 m 

centrado no eixo da linha onde, atendendo à presença de espécies arbóreas poderá ser 

necessário proceder ao corte ou decote de algumas espécies de crescimento rápido de forma a 

garantir as distâncias de segurança. Contudo, parte das árvores a abater apresentam valor 

comercial havendo apenas a contabilizar a perda parcial da produção florestal, constituindo por 

isso um impacte negativo moderadamente significativo. 

Da apreciação da cartografia disponibilizada no EIA, prevê-se a implantação de sete apoios em 

áreas floresta de protecção de montado de sobro e azinho (apoios 76, 107, 112, 113A, 114, 

114A, 115A). A CA preconiza que a implantação destes apoios (76, 107, 112, 113A, 114, 114A, 

115A), bem como dos acessos a construir, deve ser pontualmente ajustada no terreno de modo a 

evitar o abate de sobreiros ou azinheiras. Em caso de eventual necessidade de abate de 

exemplares de sobreiros ou azinheiras, pela construção e exploração da linha, deve ser 

previamente autorizada pela autoridade competente nos termos da legislação em vigor. A CA 

alerta para o disposto no DL n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 155/2004, de 30 Junho, que estabelece que os cortes ou arranques em povoamentos de 

sobreiro e de azinheira só poderão ser autorizados para empreendimentos de imprescindível 

utilidade pública, assim declarados a nível ministerial, sem alternativa válida de localização 

No que respeita a áreas agrícolas, o projecto prevê dois apoios em culturas permanentes de 

olival (apoios 94 e 113) e três em culturas temporárias de sequeiro (apoios 12, 21 e 31). Assim, 

as áreas agrícolas afectadas durante a fase de construção pela implantação dos apoios 

correspondem a 1200 m
2
 de olival e 1800 m

2
 de culturas de sequeiro. O impacte gerado será 

negativo contudo temporário, dado que estas áreas deverão após a obra ser recuperadas no 

local de instalação dos apoios, permanecendo uma área reduzida de afectação, designadamente 

240 m
2
 de olival e 360 m

2
 de culturas de sequeiro. 

Durante a fase de exploração as principais acções prendem-se com as operações de 

manutenção e reparação que sejam eventualmente necessárias e com a manutenção de 

restrição da produção florestal na faixa de protecção. Quanto aos sobreiros e azinheiras, poderá 

ser necessário apenas o decote de algumas destas espécies. 

Os impactes deste projecto sobre os recursos hídricos superficiais 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 

de condicionantes, o traçado atravessa zonas ameaçadas pelas cheias associadas à ribeira de 

Palhais, entre os apoios 102 e 103, e associado ao rio Tejo, entre os apoios 94 e 95. Contudo, as 

sapatas localizam-se afastadas destas duas zonas, designadamente 115 m no caso da ribeira de 

Palhais e 130m no caso do rio Tejo (e fora também das faixas de protecção), pelo que não 

ocorrerão impactes negativos na rede hidrodráfica. 

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 estabelecidas neste parecer (Anexo 3). 

Não são expectáveis impactes negativos ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, tanto nos 

aspectos quantitativos como qualitativos, dado que as profundidades de escavação são 

reduzidas, não há a construção de aterros e só acidentalmente ocorrerão derrames de 

substâncias poluentes, evitáveis ou minimizáveis se forem tidas em conta as medidas de 

minimização propostas neste parecer. A CA considera não ser necessário a implementação de 

programas de monitorização para o factor ambiental recursos hídricos. 

Quanto aos impactes sobre a ecologia, estes devem ser classificados como negativos, directos e 

pouco a moderadamente significativos na flora e vegetação, associados à instalação dos apoios, 
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abertura de acessos e criação da faixa de protecção da nova linha durante a fase de construção, 

que resultará na destruição da vegetação; e, impactes negativos, directos e moderadamente 

significativos nos vertebrados voadores (avifauna e morcegos), associados, principalmente, à 

mortalidade por colisão durante a fase de exploração. Considera-se contudo que do ponto de 

vista da ecologia o projecto é viável desde que devidamente implementados as medidas de 

minimização e planos de monitorização listados no Anexo 3 do presente. 

Os impactes da linha sobre a paisagem decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a 

presença permanente da linha 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 atravessadas (A23, IP2 e Linha da Beira Baixa) aqueles que 

induzirão um impacte mais elevado, considerando-se ser maior em distâncias inferiores a 500 m. 

Considerando que o território apresenta baixa densidade populacional e que maioritariamente é 

dominante o povoamento florestal, os impactes sobre observadores permanentes são baixos. As 

situações consideradas mais sensíveis são as que remetem para a proximidade a povoações, 

vias e áreas de Elevada Qualidade Visual. No que diz respeito às povoações afectadas, referem-

se as que pela maior proximidade sofrerão potencialmente maior impacte visual: Benquerenças 

(1000 m); Sarnadas do Rodão (1100 m); Carapetosa (125 m); Sarnadinha (120 m); Alvaiade 

(750 m); Vale do Cobrão (875 m); Perdigão (300 m); Vale de Figueira (1175 m); Marmelal 

(850 m); Montinho (875 m); Vilar de Boi (500 m); Vale da Bezerra (750 m) e Falagueira (600 m). 

Em relação às vias de comunicação IP2, A23 e Linha da Beira Baixa, porque se desenvolvem 

paralelamente e relativamente próximo do corredor da linha, o impacte visual far-se-á sentir com 

maior expressão, ainda que este efeito se faça sentir sobre observadores temporários. Este 

impacte terá maior expressão nas zonas em que ocorre o cruzamento destas infraestruturas, 

resultante da colocação da balizagem diurna. Em relação às áreas consideradas como tendo 

Elevada Qualidade Visual e que ocorrem em particular nas Serras do Perdigão e das Talhadas, 

correspondendo aos afloramentos rochosos quartzíticos, verifica-se que os apoios 62 e 63 se 

implantam sobre estes, havendo por isso uma afectação directa e muito significativa dos 

mesmos. Assim, deve ser avaliada a possibilidade de relocalização dos apoios 62 e 63, sempre 

dentro do corredor definido, para sudeste, para meia encosta, preferencialmente para junto dos 

apoios de linha já existente, de forma a não interferir de forma directa sobre os afloramentos e 

não interferir visualmente com estas áreas de Elevada Qualidade Visual. 

Quanto à socioeconomia, o projecto desenvolve-se num território com características rurais, 

com predomínio da ocupação florestal, espaços agrícolas de pequena dimensão e dinâmicas 

urbanas reduzidas. O povoamento é escasso apresentando grande dispersão. Os impactes 

negativos relacionam-se com os descritos para a ocupação do solo, nomeadamente no que se 

refere à ocupação de áreas agrícolas de olival e sequeiro, bem como à afectação das áreas de 

floresta de produção. Acrescentam-se os impactes negativos decorrentes das eventuais 

incomodidades da presença da linha sobre áreas habitadas e a da paisagem. Contudo, a 

selecção do traçado foi feita de forma a evitar o atravessamento de espaços urbanos. Os 

receptores sensíveis mais próximos localizam-se próximos a cerca de 120 m (povoação da 

Carapetosa, apoio 27, e da Sarnadinha, apoio 52). 

O projecto comporta também efeitos positivos. Entre os impactes ambientais positivos, verifica-se 

que a necessidade do projecto prende-se essencialmente com o reforço da estrutura da Rede 

Nacional de Transporte de Electricidade na zona interior das Beiras, região actualmente bastante 

deficitária em termos de infra-estruturas de transporte de energia eléctrica em muito alta tensão e 

que apresenta taxas elevadas actuais e de crescimento anual de consumos. Actualmente, esta 

região do País é constituída por apenas uma linha que se desenvolve desde a zona de Celorico 

da Beira/Guarda até ao Alto Tejo. Em concreto, na zona entre as subestações de Castelo Branco 

e da Falagueira, existe uma linha dupla a 150 kV. A concretização do projecto reforçará assim o 

único eixo existente entre Castelo Branco e Falagueira, permitindo para efeitos de expansão da 

rede, garantir as condições de segurança do sistema eléctrico e da qualidade do serviço de 

alimentação de energia eléctrica global, bem como abastecer um montante significativo de 

consumos residentes nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, portanto com efeitos positivos 

a nível local do ponto de vista da socioeconomia, e ainda contribuirá para escoar energia 
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proveniente do potencial renovável existente e previsto na região. Prevê-se ainda, do ponto de 

vista da socioeconomia, um aumento da procura de produtos e serviços gerado pelos 

trabalhadores da obra. Este incremento na actividade económica representa no entanto um 

impacte positivo não significativo. 

Quanto à evolução da situação do ambiente sem projecto, de acordo com os PDMs em vigor para 

os concelhos de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e Nisa, o corredor de desenvolvimento da 

linha encontra-se maioritariamente classificado como Espaço Florestal e Espaço Agrícola, não se 

prevendo alterações significativas dos usos locais, e consequentemente nas comunidades 

florísticas e faunísticas locais, até ao ano horizonte do projecto. Manter-se-á, assim, “(…) a 

tendência para o domínio das áreas florestais de espécies de crescimento rápido, nomeadamente 

pinheiro bravo e eucalipto, e dos matos pirófitos caso se continuem a verificar incêndios 

florestais.” 

Dos resultados da consulta pública, verifica-se que as exposições apresentadas pelas 

autarquias e entidades não se opõem ao projecto propondo a inclusão de algumas 

condicionantes/medidas mitigadoras, salvaguardadas no presente documento. Verifica-se 

contudo que o traçado em estudo origina algum conflito relacionado com a proximidade a 

povoações, designadamente na zona próximo das povoações da Carapetosa e Amarelos 

(próximo dos apoios 25 a 28), manifestado no parecer da Câmara Municipal de Vila Velha de 

Ródão. A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão solicita o desvio da linha para uma zona 

onde cause menos impactes para as populações, de preferência o mais próximo possível da 

zona de regolfo da futura albufeira do Alvito. Sobre este aspecto apresentado pela autarquia, 

refere-se que a zona próxima de regolfo da futura albufeira do Alvito na zona a noroeste das 

povoações de Amarelos (apoio 25) e Carapetosa (apoio 27), para onde se pretende o desvio (de 

acordo com os resultados da CP), está fora do corredor em avaliação, pelo que não se conhecem 

os impactes nesta zona. Refere-se contudo que a selecção do traçado foi feita de forma a evitar o 

atravessamento de espaços urbanos não sendo em qualquer caso sobrepassados. 

As estratégias de mitigação descritas no Anexo 3 do presente parecer visam evitar ou minimizar 

os potenciais impactes negativos e/ou potenciar os impactes positivos acima expostos. São 

igualmente apresentados planos de monitorização específico para a ecologia, para a fase de 

exploração com o objectivo de avaliar a eficácia das actividades de gestão propostas, para 

facilitar a detecção precoce de problemas potenciais ou emergentes, para registar mudanças no 

estado ambiente ao longo do tempo. Pretende-se que estes planos sejam específicos e 

realizáveis, bem como ajustados aos resultados obtidos. 

São propostas alterações localizadas de projecto (dentro do corredor em estudo) com vista a 

minimizar os impactes negativos, nomeadamente o reajuste de traçado para sudeste entre os 

apoios 62 e 63 e os apoios 56 a 59, de modo a evitar linhas de festo. 

A CA emite parecer favorável ao projecto da Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150 

/400 kV condicionado ao conjunto de medidas e planos, para os vários factores 

ambientais, preconizados no Anexo 3 do presente parecer. 

O presente parecer não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 

autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades 

com competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões. 
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ANEXO 3 – CONDICIONANTES AO PROJECTO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Identificação 

Designação do Projecto: Linha Castelo Branco - Falagueira 3, a 400 / 150kV 

Tipologia de Projecto: Anexo I, nº19 
Fase em que se encontra 

o Projecto: 
Projecto de Execução 

Localização: 

Distrito de Castelo Branco: 

 concelho de Castelo Branco (freguesias: Benquerenças; e, Retaxo) 

 concelho de Vila Velha de Ródão (freguesias: Sarnadas de Ródão; Vila Velha 
de Rodão; e, Fratel) 

Distrito de Portalegre: 

 concelho de Nisa (freguesias: São Matias; Amieira do Tejo; e, Arez) 
 

Proponente: Rede Eléctrica Nacional, SA (REN, SA) 

Entidade licenciadora: Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 17 Maio 2011 

 

Proposta de Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes 

Gerais 

1. A implantação dos apoios (76, 107, 112, 113A, 114, 114A, 115A) e dos 
acessos a construir deve ser pontualmente ajustada no terreno de modo a 
evitar o abate de sobreiros ou azinheiras. 

2. Em caso de eventual necessidade de abate de exemplares de sobreiros ou 
azinheiras, pela construção e exploração da linha, deve ser previamente 
autorizada pela autoridade competente nos termos da legislação em vigor.  

3. Cumprir com o disposto no DL n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo DL n.º 155/2004, de 30 Junho, que estabelece 
que os cortes ou arranques em povoamentos de sobreiro e de azinheira só 
poderão ser autorizados para empreendimentos de imprescindível utilidade 
pública, assim declarados a nível ministerial, sem alternativa válida de 
localização. 

4. O planeamento e execução das obras nas áreas do perímetro florestal devem 
ter a participação e acompanhamento da Autoridade Florestal Nacional. 

5. As intervenções a realizar em áreas florestais ardidas estão sujeitas a 
parecer da Autoridade de Florestal Nacional. 

6. Caso haja necessidade de proceder ao abate e/ou ao transporte de coníferas 
será necessário participar ao Núcleo Florestal do Alto Alentejo. 

7. Respeitar as servidões associadas a todas estas infra-estruturas, bem como 
garantir as distâncias de segurança legalmente exigidas. 

8. Obter autorização, no âmbito do licenciamento, para ocupação de solos 
incluídos na Reserva Agrícola Nacional junto da Entidade Regional da 
Reserva Agrícola Nacional. 

9. Efectuar a comunicação prévia à CCDR do Centro e a CCDR do Alentejo no 
que respeita à ocupação de solos integrados na Reserva Ecológica Nacional 
(REN), colocados no interior da faixa de protecção das albufeiras e em zona 
ameaçada por cheias, e os apoios colocados em áreas com risco de erosão 
hídrica do solo. 

10. Seja obtido o reconhecimento pela Assembleia Municipal de Castelo Branco 
do interesse público da obra, conforme previsto no nº 1 do Artigo 52º do 
regulamento do PDM de Castelo Branco. 

11. Os apoios não devem ser colocados no leito e margens de linhas de água, 
considerando uma faixa de 10 m de largura ao longo dos cursos de água não 
navegáveis. 
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12. Nos cursos de água navegáveis, no caso do rio Tejo, os apoios não devem 
ser colocados no leito e margens desta linha de água, considerando uma 
faixa de 50m de largura. 

13. No atravessamento da ribeira de Palhais e do rio Tejo, os apoios devem ser 
colocados fora das Zonas Ameaçadas pelas Cheias.  

14. Garantir-se ao máximo a preservação das estruturas vegetais existentes nas 
margens das linhas de água e caso esta seja afectada/destruída, deve-se 
proceder-se à sua reabilitação. 

15. Avaliar a possibilidade de reajuste do traçado entre os apoios 56 a 59, de 
modo a evitar a instalação da lihna nas linhas de festo. O troço do apoio 56 
ao apoio 59 sobe ao longo da encosta sul da serra da Talhadas desde a 
ribeira do Cobrão (apoio 59) até à cumeada (apoio 56), descendo a encosta 
norte perpendicularmente às linhas de cota. 

16. Avaliar a possibilidade de relocalização dos apoios 62 e 63, sempre dentro do 
corredor definido, de forma a evitar a afectação dos afloramentos rochosos 
quartzíticos e a evitar o atravessamento do festo num local de elevado valor 
cénico e com baixa capacidade de absorção visual. Assim, os apoios deverão 
ser desviados para Sudeste, preferencialmente para junto dos apoios de linha 
já existente. 

17. Cumprir o estipulado na Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de 
Maio, do INAC, no que se refere à sinalização diurna e nocturna. 

18. Incluir, e submeter à ANA – Aeroportos de Portugal, SA, o projecto final a 
balizagem dos vãos, e a dos apoios caso venha a revelar-se necessário, 
nomeadamente quando a linha cruza e/ou se situa em áreas non aedificandi 
de auto-estradas, IC e IP. 

19. Estabelecer um programa de monitorização e manutenção das balizagens 
assegurando o seu bom estado e funcionamento ininterrupto. 

20. Garantir a segurança e continuidade do trânsito, sendo da responsabilidade 
do proponente todos os prejuízos que possam resultar da obra, quer para a 
estrada, quer para terceiros. 

21. Submeter o projecto final à EP – Estradas de Portugal para apreciação e 
aprovação nas matérias da sua competência. 

22. Compatibilizar a linha com o projecto do IC 8 – Proença-a-Nova / Perdigão 
(A23) para o que deve ser contactada a subconcessionária ASCENDI. 

23. Consultar o InIR sobre o atravessamento da A23 / IP2 (Concessão SCUT da 
Beira Interior) entre os apoios 5 e 6 e 89 e 90. 

24. Cumprir o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de 
Alta Tensão (RSLEAT), designadamente os seus artigos 101º, 102º e 103º. 

25. Cumprir o estabelecido no documento interno da REFER “IT.GER.002 – 
Retorno de Corrente de Tracção, Terras e Protecções (RCT + TP), sobretudo 
no capítulo 12 – terceiros. Para efeitos de cálculo deverá ser considerada a 
maior das tensões nominais de exploração previstas da linha de muito alta 
tensão. 

26. Assegurar, sempre que se verifique um paralelismo entre a Linha MAT/AT e o 
corredor ferroviário, uma distância transversal entre os postes MAT/AT e a 
plataforma do caminho de ferro não inferior a 1,5 vezes a altura dos referidos 
postes, com o objectivo de garantir que, em caso de queda dos postes 
MAT/AT, estes não atinjam de forma directa a infra-estrutura ferroviária. 

27. Salvaguardar o Domínio Público Ferroviário (DPF) e respeitar os 
condicionalismos previstos nos artigos 15º, 16º do DL 276/2003, de 4 de 
Novembro. 

28. Indicar as coordenadas de todos os apoios com indicação do respectivo 
sistema de referência, bem como a altura máxima dos mesmos ao Instituto 
Geográfico Português (IGP). 

 
A presente DIA não invalida a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 
autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as 
entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e 
servidões. 
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Medidas de Minimização 

FASE PRÉVIA À OBRA 

Gerais 

1. Previamente ao início da obra realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis do 
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos.  

2. Divulgar o programa de execução das obras às populações locais, designadamente à população residente 
nas áreas atravessadas pelo projecto (juntas de freguesia de Benquerenças, Retaxo, Sarnadas de Rodão, 
Vila Velha de Rodão, Fratel, São Matias, Amieira do Tejo e Arez e câmaras municipais de Castelo Branco, 
Vila Velha de Rodão e Nisa). A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização 
da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população, 
nomeadamente a eventual afectação temporária de acessos e circulações. 

3. Definir um calendário de obra e divulgar esse calendário dos trabalhos junto das populações locais, através 
da sua comunicação às autarquias locais. 

4. Elaborar, e apresentar à autoridade de AIA para submeter à aprovação da CCDR Centro e CDDR Alentejo, 
um Plano de Acessos, antes do início da construção, o qual deve conter os seguintes elementos: 

a) identificação das condicionantes aplicáveis, que se representam cartograficamente no Desenho 1 do 
Anexo E do Plano Ambiental de Acompanhamento; 

b) representação cartográfica dos acessos a utilizar em fase de obra, identificando acessos existentes, 
acessos existentes a melhorar, acessos a abrir, acessos a manter, e a localização dos 
estaleiros/parque de materiais. Esta representação deve ser feita sobre a cartografia das 
condicionantes; 

c) análise do cumprimento das condicionantes; 

d) identificação das actividades a realizar para abertura e melhoria dos acessos;  

e) identificação da necessidade de abater árvores, demolir muros, instalar passagens hidráulicas, etc; 

f) identificação da necessidade de obter autorizações/licenças; 

g) identificação das medidas de minimização aplicáveis; e, 

h) identificar os acessos novos e os acessos a manter.  

5. O Plano de Acessos deve procurar sempre que possível, que os mesmos não atravessem áreas de Elevada 
Qualidade Visual e/ou de Elevada Sensibilidade Visual, devendo preferencialmente procurar a utilização dos 
já existentes, para os acessos aos diferentes pontos onde decorre a obra. 

6. Calendarizar os trabalhos tendo em conta a minimização das perturbações das actividades agrícolas. 

7. Elaborar um plano de recuperação/integração paisagística, que deve contemplar a reabilitação/integração 
das zonas sujeitas à instalação de estaleiros/parques de materiais, de depósito de materiais sobrantes, dos 
acessos a criar nas frentes de obra, zonas de talvegue, zonas de aterro e de escavação. A implementação 
deste plano deve considerar as medidas de minimização da Declaração de Impacte Ambiental e contemplar, 
para além das peças desenhadas, uma memória descritiva e justificativa, Caderno de Encargos – Condições 
Técnicas Especiais, medições, mapa de quantidades e orçamentos dos trabalhos a executar e um 
cronograma com o faseamento de obra e a calendarização das operações de manutenção/conservação a 
realizar durante o período de garantia. 

8. Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras deverão ser planeados, 
sempre que possível, de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de 
modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

9. A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente balizada. 
 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Gerais 

10. Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas RAN ou REN de forma a 
não serem afectadas áreas suplementares de solos integrados nessa(s) reserva(s), evitando a afectação de 
áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da escavação. 
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11. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes 
nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra. 

12. Regularizar e proceder à limpeza das áreas afectas aos trabalhos, nomeadamente os caminhos e acessos, 
zonas dos estaleiros e armazenagem (sua desmontagem e remoção de todos os equipamentos, áreas 
envolventes aos apoios, e outras áreas utilizadase/ou perturbadas temporariamente no decorrer da obra. 
Deve proceder à criação de condições nestas áreas para a (quando aplicável) regeneração natural e 
crescimento da vegetação autóctone, através da descompactação e arejamento dos solos, 
regularização/modelação do terreno e/ou reflorestação com espécies autóctones. 

13. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum devem ser usadas espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos os 
exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias.  

14. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à criação 
de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo e arejamento 
dos solos e/ou reflorestação com espécimes autóctones.  

Acessos e Instalação de Estaleiros 

15. Sempre que possível, devem ser escolhidos caminhos existentes para aceder aos locais da obra. Os veículos 
devem sempre circular pelos caminhos.  

16. Sempre que se verifique a necessidade de criar novos acessos, deve reduzir-se ao mínimo a largura da via, a 
dimensão dos taludes, o corte da vegetação, a afectação de culturas, as movimentações de terras, a 
afectação de áreas RAN e REN (necessária obtenção de prévia autorização para a realização das 
mencionadas acções em áreas de REN, se tal for inevitável), de zonas non aedificandi, de captações, de 
sítios arqueológicos e domínio hídrico. Deve evitar-se, na criação de novos acessos, a destruição de 
vegetação ripícola e a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico 
(nomeadamente sobreiros e azinheiras (corte ou arranque carece de autorização) e os habitats listados no 
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro). Estes acessos deverão distar: a) no mínimo 200 m das áreas de abrigo de quirópteros; c) no 
mínimo 250 m de afloramentos rochosos, escapas e vertentes pedregosas; b)  no mínimo 250 m de todos os 
tipos de ocupação do solo considerados prioritários para as espécies de aves ameaçadas continentais 
encontrados na área do corredor de desenvolvimento da linha, a saber: Cultura Temporária – Regadio; 
Cultura Temporária – Sequeiro; Floresta de Protecção – Montado de Sobro e Azinho; Superfície com Água – 
Albufeiras e Charcas. Os veículos devem sempre circular pelos caminhos. 

17. Implementar nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens 
hidráulicas, de secção adequada para uma cheia centenária. 

18. Efectuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a afectar. 
Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deve ser encontrada, previamente à 
interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às 
propriedades. 

19. Os estaleiros devem localizar-se preferencialmente em locais previamente infra-estruturados, como armazéns 
já existentes, em espaços de uso industrial, em locais de antigos estaleiros ou em locais de solos degradados 
e de reduzido coberto vegetal. Caso não seja possível, os estaleiros e os parques de materiais não devem 
localizar-se nos seguintes locais: 

a) áreas pertencentes ao domínio hídrico (a menos de 10 m dos leitos das linhas de água não 
navegáveis, não flutuáveis e não sujeito à influência de marés e numa faixa de 30 m ao longo dos 
cursos de água navegáveis ou flutuáveis); 

b) áreas inundáveis; 
c) perímetros de protecção e captações; 
d) locais integrados na RAN e na REN, nomeadamente zonas de máxima infiltração; 
e) áreas de Elevada Sensibilidade Paisagística e de Elevada Qualidade Visual definidas na cartografia 

do EIA; 
f) outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas; 
g) locais definidos como Sítio de Importância Comunitária e/ou Zona de Protecção Especial da Rede 

Natura 2000; 
h) IBA Portas de Ródão e Vale Mourão;  
i) outras áreas onde possam ser afectadas espécies da flora e da fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras e os habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 
j) distância mínima de 200 m de áreas de abrigo de quirópteros; 
k) distância mínima de 1000 m de áreas de nidificação de aves com estatuto de conservação; 
l) distância mínima de 250 m de afloramentos rochosos, escapas e vertentes pedregosas;  
m) distância mínima de 250 m de todos os tipos de ocupação do solo considerados prioritários para as 

espécies de aves ameaçadas continentais encontrados na área do corredor de desenvolvimento da 
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linha, a saber: Cultura Temporária – Regadio; Cultura Temporária – Sequeiro; Floresta de 
Protecção Montado de Sobro e Azinho; Superfície com Água – Albufeiras e Charcas; 

n) locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 
o) locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
p) locais a distância inferior a 500 m de aglomerados populacionais (definidos em PDM), desde que 

não infra-estruturados; 
q) locais com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, bem como uma área 

envolvente de 50 m; e, 
r) salienta-se que o Desenho 1 do Anexo E do Plano de Acompanhamento Ambiental é apresentada 

a carta de condicionantes à localização dos estaleiros e parque de materiais. 
20. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas 

zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e ressuspensão de poeiras. 

21. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e a 
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e 
equipamentos de obra. 

22. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

23. A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem. Quando esta se 
localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos 
resíduos de betão, das calhas de betonagem, para que fiquem depositados junto das terras a utilizar 
posteriormente, no aterro das fundações. 

24. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente 
ser feita de forma a evitar a afectação da via pública em resultado do arrastamento de terras e lamas pelos 
rodados dos veículos. Sempre que possível deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 

Funcionamento dos Estaleiros 

25. Assegurar o destino adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a 
legislação em vigor- ligação ao sistema municipal ou alternativamente recolha em tanques ou fossas 
estanques e posteriormente encaminhadas para tratamento. 

Circulação e Funcionamento de Máquinas e Veículos 

26. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação de solos e águas (pela perda de óleos e outros hidrocarbonetos) e de forma a dar 
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. As revisões e manutenção devem ser realizadas em 
oficinas licenciadas e não em obra/estaleiro de obra.. 

27. As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em oficinas 
licenciadas e, caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis, devem ser 
previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. 

28. Durante o período critico (período durante o qual vigoram medidas e acções especiais de prevenção contra 
incêndios florestais, por força de circunstâncias meteorológicas excepcionais, sendo definido por portaria do 
Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas), nos trabalhos e outras actividades que 
decorram em todos os espaços rurais e com eles relacionados, é obrigatório que as máquinas de combustão 
interna e externa a utilizar, onde se incluem todo o tipo de tractores, máquinas e veículos de transporte 
pesados, sejam dotadas de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de dispositivos tapa-chamas nos 
tubos de escape ou chaminés e estejam equipados com um ou dois extintores de 6 kg de acordo com a sua 
massa máxima, consoante esta seja inferior ou superior a 10 000 kg. 

29. Afectar a menor área possível de terreno envolvente aos apoios para parquear materiais e para a circulação 
de maquinaria, minimizando a zona de pisoteio. 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos. Movimentação de Terras 

30. As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem 
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. As áreas adjacentes às áreas a 
intervencionar pelo projecto não devem ser desmatadas ou decapadas. 

31. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, decapar, remover e separar a terra viva de melhor qualidade 
(terra vegetal possuidora do banco de sementes de espécies autóctones) e proceder ao seu armazenamento 
em pargas, com vista à sua posterior utilização em áreas afectas à obra. As pargas devem ter até 2 m de 
altura, colocadas próximo das áreas de onde forem removidas, em áreas planas e bem drenadas, e 
protegidas contra a erosão hídrica. 

32. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem, 
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não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que 
as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

33. As zonas seleccionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou corte 
devem ser assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das 
áreas de intervenção em qualquer instante. Caso se utilizem fitas sinalizadoras devem estas ser removidas 
no final dos trabalhos e encaminhadas para destino final (lixo/reciclagem ou reaproveitamento). 

34. Devem ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da 
obra. Adicionalmente, devem ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e 
arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente 
afectadas.  

35. As operações de rechega e o destino dos resíduos resultantes da exploração florestal devem ser acordados 
com os proprietários. Efectuar a desmatação (com corta-matos), desflorestação, corte ou decote de árvores 
com mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. Os 
sobrantes florestais que não estejam afectados fitossanitariamente podem ser estilhaçados no local, devendo 
os afectados fitossanitariamente (ou os solicitados pelos proprietários) ser encaminhados para valorização 
energética em centrais de biomassa. 

36. Utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, nomeadamente para 
recobrimentro das fundações ou espalhamento junto dos apoios, após a execução dos maciços de fundação 
de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora das áreas de intervenção). Os 
excedentes, não utilizados, deverão ser colocados em locais devidamente legalizados. 

37. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem do 
solo, a menos de 50 metros das linhas de água, nem em zonas de cheia ou zonas inundáveis, quando os 
trabalhos decorram em períodos de chuva. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se 
a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas da terra devem ter uma altura que garanta a sua 
estabilidade. 

38. O material lenhoso decorrente da abertura da faixa, que não seja estilhaçado, deve ser prontamente retirado 
do local, de modo a não construir um foco/meio de propagação de fogo. 

39. No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, privilegiar as que se efectuem por meio 
mecânicos. 

Medidas Específicas – Ambiente Sonoro 

40. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

41. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 
possível. 

42. Garantir que as operações de construção, em especial as mais ruidosas, que ocorrem na proximidade de 
casas de habitação (< 200m) terão lugar nos dias úteis e no período diurno (das 8h00 às 20h00), de acordo 
com os critérios legais vigentes. 

43. As actividades de construção ruidosas só poderão ter lugar fora do período acima referido mediante licença 
especial de ruído, emitida pela entidade competente. 
 

Medidas Específicas – Socio-Economia 

44. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e 
junto a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

45. Assegurar o funcionamento, durante todo o período de obras, de um gabinete de atendimento ao público 
para esclarecimento e recepção de eventuais reclamações 

46. O proponente deve proceder à indemnização dos produtores florestais cujas culturas serão afectadas. 
47. Todas as áreas de estaleiros e de parques de materiais deverão ser vedadas, de acordo com a legislação 

aplicável de forma a evitar os impactes do seu normal funcionamento. 
48. Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras tendo em consideração 

a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações. 
49. Sinalizar devidamente as operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a 

implantação de apoios, e, se necessário, vedá-las, para assegurar a protecção de pessoas, culturas e gado. 
50. Reparar os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afectadas. 
51. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos ou em 

más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 
52. Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos 

planos de alteração à entidade competente, para autorização. 
53. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os 

pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruídos~. 
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Medidas Específicas – Contaminação de Solos e Recursos Hídricos 

54. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário, com auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e 
envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

55. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para 
uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural de forma a evitar que os 
derrames acidentais de óleos e combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e águas. 
Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

56. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e linhas de água que 
possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

57. As acções que envolvam riscos relativos às contaminações de solo, devem ser efectuadas em zonas 
confinadas e devidamente identificadas, de preferência nos estaleiros, evitando linhas de água. 

58. Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, à drenagem 
periférica na área de trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização 
do solo. 

Medidas Específicas - Ecologia 

59. Evitar a destruição desnecessária de manchas de vegetação aquando da instalação dos estaleiros e da 
movimentação de pessoas e máquinas. Esta recomendação é particularmente importante no que se refere a 
preservação e recuperação da vegetação ripícola que se desenvolve ao longo das linhas de água, bem como 
dos habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-
Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

60. Não devem realizar-se trabalhos susceptíveis de provocar perturbações da avifauna (actividades de 
construção, desmatação ou abertura da faixa) nas zonas compreendidas entre os apoios 54 a 63 na época 
de reprodução, entre a segunda quinzena de Fevereiro e o final de Julho (período reprodutor de cegonha-
preta) por se localizarem dentro dos limites da IBA Portas de Ródão e Vale Mourão. Sugerem-se os meses 
de Agosto até à primeira quinzena de Fevereiro como os meses preferenciais para este tipo de trabalho neste 
local. 

61. Colocação de sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla) 
nos cabos de guarda, de cor vermelha e branca, dispostos alternadamente em cada cabo de terra para que 
em perfil resulte numa sinalização de 1 BFD (Bird Flight Diverter) em cada 5 metros (de 10 em 10 metros, 
alternadamente em cada cabo de terra) (Sinalização intensiva). No troço coincidente com a IBA Portas de 
Ródão e Vale Mourão, bem como o troço de atravessamento do vale do rio Tejo, deve-se adoptar sinalização 
excepcional: Colocação de sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais de 
Sinalização Dupla) nos cabos de guarda, de cor vermelha e branca, dispostos alternadamente em cada cabo 
de terra para que em perfil resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 1,5 metros (de 3 em 3 metros, 
alternadamente em cada cabo de terra) (Sinalização excepcional). No caso de troços de linhas em que, para 
dar cumprimento à circular aeronáutica nº 10/03 de 6 de Maio seja necessário efectuar balizagem aérea 
através da utilização de bolas de balizagem, os BFD devem ser instalados nos intervalos entre essas bolas e 
de acordo com o espaçamento definido para cada tipo de sinalização (neste caso Sinalização intensiva e 
Sinalização excepcional). 

62. Considerando não ser possível evitar o atravessamento da IBA Portas de Ródão e Vale Mourão, deve 
utilizar-se no troço de sobreposição da linha com esta IBA uma tipologia de linha que reduza o número de 
planos de colisão (por exemplo armações em Esteira Horizontal). 

63. Os apoios devem ser ajustados de forma a evitar-se ao máximo a sobreposição da linha, bem como da faixa 
de protecção com 45 m de largura máxima, com o habitat 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene.  

64. Os cortes que tenham que ser efectuados em azinheiras e/ou sobreiros carecem de desinfecção das 
ferramentas a utilizar nestes trabalhos, tanto no início como no final dos trabalhos, bem como entre cortes de 
indivíduos diferentes. 

65. Toda a regeneração natural de azinheira e/ou sobreiro que venha a ser encontrada nos povoamentos de 
eucaliptos e pinheiro coincidentes com a faixa de protecção de 45 m deve ser salvaguardada; todos os 
indivíduos adultos de azinheira e/ou sobreiro que venham a ser encontrados nos povoamentos de eucaliptos 
e pinheiro coincidentes com a faixa de protecção de 45 m devem ser alvo de decote. 

66. Caso sejam encontrados indivíduos ou manchas de espécies invasoras lenhosas (por exemplo Acacia 
dealbata) nos locais a intervencionar (abertura de novos acessos, instalação de apoios, criação da faixa de 
protecção de 45 m), devem todos os espécimes em presença ser alvo de remoção (devendo a metodologia 
de controlo ser a mais adequada à situação em causa), acondicionados em sacos de plástico pretos (a fechar 
devidamente) e enviados para incineração. Toda a terra vegetal presente nos locais de abertura de novos 
acessos, bem como nos locais de instalação de apoios, deve ser alvo de tratamento apropriado ou enterrada 
a uma profundidade suficiente que impeça a germinação de sementes ou a viabilidade de outros propágulos. 
Devem estes locais ser alvo de monitorização no sentido de assegurar que a remoção tenha sido total. Nos 
casos em que as espécies invasoras lenhosas se situem na faixa de protecção de 45 m (e área(s) 
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contígua(s) adjacente(s)) a criar nos povoamentos de eucaliptos e pinheiro, é fundamental assegurar o 
controlo de seguimento após o controlo inicial. Descuidar o controlo de seguimento pode resultar na rápida 
re-invasão da área. 

Medidas Específicas - Paisagem 

67. A concepção dos taludes – aterro e escavação – dos acessos (novos ou a beneficiar) deve procurar 
estabelecer uma modelação mais natural nas zonas de transição com o terreno existente conferindo-lhes 
assim maior continuidade. A modelação sempre que possível deve privilegiar inclinações inferiores a 1:2 
(V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

68. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de protecção temporária – vedações, paliçadas - no que diz 
respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais sensíveis e de maior qualidade visual, 
de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

69. Após desactivação dos estaleiros deve proceder-se à recuperação paisagística da área. 

Medidas Específicas - Resíduos 

70. Os estaleiros deverão possuir um local para o armazenamento temporário adequado dos diversos tipos de 
resíduos, enquanto estes aguardam encaminhamento para valorização / eliminação em instalações 
licenciadas / autorizadas, de acordo com o contemplado no PPGRCD, apresentado no Anexo 6 do EIA 
(Volume III – Anexos Técnicos) 

71. A responsabilidade pela gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo a contratação de 
operadores de resíduos licenciados, será do adjudicatário de construção, devendo ser implementado o 
PPGRCD elaborado pelo projectista (ver anexo 6 do EIA). 

72. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e 
em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais 
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos 
de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

73. São proibidas queimas a céu aberto. 
74. Os resíduos equiparáveis a resíduos urbanos, produzidos nas áreas sociais, devem ser depositados em 

contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das 
fracções recicláveis e posterior envio para valorização, dando prioridade à reciclagem. 

Medidas Específicas - Património 

75. Efectuar o acompanhamento arqueológico permanente e presencial de todas as actividades que impliquem 
remoção ou movimentação de terras (desmatação, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimo de 
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de 
estaleiros, abertura de acessos, ou desmatação. Este acompanhamento deve ser efectuado por um 
arqueólogo, por frente de trabalho, no caso das acções inerentes à realização do projecto não serem 
sequenciais mas sim simultâneas. 

76. Previamente à fase de construção proceder à sinalização e vedação com rede laranja das ocorrências 
patrimoniais constantes do EIA que se situem a menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo 
a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos. Sinalizar as ocorrências que 
eventualmente venham a ser detectadas no Acompanhamento Arqueológico, desde que não seja afectada 
directamente pelo projecto. A área de protecção deverá ter cerca de 50 m em torno do limite máximo da 
construção, podendo ser mantidos os acessos à obra já existentes. 

77. Previamente à escavação das fundações dos apoios, efectuar a prospecção arqueológica sistemática, no 
solo livre de vegetação, após desmatação das áreas de estaleiro, caminhos de acesso, depósitos 
temporários, empréstimos de inertes e das áreas de incidência do projecto onde actualmente se registaram 
condições de reduzida visibilidade (não tendo as condições de visibilidade sido suficientes aquando 
prospecção sistemática realizada em fase de EIA) de forma a colmatar lacunas de conhecimento e a 
confirmar as observações efectuadas em fase de EIA. No Anexo 4 do Volume III – Anexos Técnicos 
apresentam-se as cartas de visibilidade sendo que os locais identificados com reduzida visibilidade terão que 
ser novamente prospectados. 

78. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão determinar 
também a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras). Antes da adopção de qualquer medida de mitigação deverá 
compatibilizar-se a localização dos elementos do projecto, nomeadamente os apoios, com elementos 
patrimoniais existentes, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento visual. Se, na fase de 
construção ou na fase preparatória forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas 
nesse local, esta situação deverá ser alvo de comunicação ao promotor do projecto, ao empreiteiro da obra e 
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR, I. P. as ocorrências, com uma proposta 
de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios 
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arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas. 
79. O acompanhamento arqueológico terá de ser particularmente cuidadoso durante a abertura de acessos. 
80. No âmbito do Acompanhamento Ambiental da Obra serão elaborados relatórios mensais e um relatório final, 

conforme previsto nas Especificações Técnicas de Supervisão e Acompanhamento Ambiental em fase de 
Obra, os quais incluirão um capítulo específico e/ou um relatório em anexo, referente à arqueologia, onde são 
apresentadas as acções desenvolvidas no âmbito do acompanhamento arqueológico da obra, bem como de 
todas as ocorrências de carácter patrimonial identificadas no âmbito do Acompanhamento. Serão ainda 
apresentadas medidas de minimização, no caso de surgirem novos locais com interesse patrimonial, a partir 
de elementos criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do 
grau de afectação do local identificado). O relatório final a apresentar juntamente com o Relatório Final de 
Supervisão e Acompanhamento Ambiental da Obra deverá descrever a metodologia de acompanhamento 
arqueológico, apresentando em síntese as acções, resultados e medidas adoptadas no decurso da obra 
relativas aos trabalhos arqueológicos, bem como uma análise da eficácia das medidas de minimização. 

81. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação 

82. No caso de se encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico 
deverá proceder-se à realização de sondagens arqueológicas manuais. As sondagens serão de diagnóstico e 
terão como principais objectivos: identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do 
valor patrimonial do local e apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Gerais 

83. Após a concretização da obra e durante o primeiro ano posterior à mesma, deve ser feito o 
acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de modo a 
verificar a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, tomar medidas correctivas de possíveis 
zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se 
encontra danificado ou mal implantado.  

84. Na faixa de servidão da linha eléctrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e 
utilizadas técnicas de desbaste de árvores, em detrimento do seu corte, no caso de espécies que não 
tenham crescimento rápido. 

Ecologia 

85. Os sobrantes florestais resultantes do plano de manutenção da faixa de protecção que não estejam 
afectados fitossanitariamente podem ser estilhaçados no local, devendo os afectados fitossanitariamente (ou 
os solicitados pelos proprietários) ser encaminhados para valorização energética em centrais de biomassa. 

86. Manutenção dos sinalizadores BFD ao longo de todo o tempo de vida do projecto. 
87. Assegurar o controlo de seguimento dos indivíduos ou manchas de espécies invasoras lenhosas (e área(s) 

contígua(s) adjacente(s)) situadas na faixa de protecção de 45 m nos povoamentos de eucaliptos e pinheiro. 
 

FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Gerais 

Acessos e Instalação de Estaleiros 

88. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e 
junto a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

89. Sempre que possível, devem ser escolhidos caminhos existentes para aceder aos locais da obra. Os veículos 
devem sempre circular pelos caminhos. 

90. Sempre que se verifique a necessidade de criar novos acessos, deve reduzir-se ao mínimo a largura da via, a 
dimensão dos taludes, o corte da vegetação, a afectação de culturas, as movimentações de terras, a 
afectação de áreas RAN e REN (necessária obtenção de prévia autorização para a realização das 
mencionadas acções em áreas de REN, se tal for inevitável), de zonas non aedificandi, de captações, de 

sítios arqueológicos e domínio hídrico. Deverá evitar-se, na criação de novos acessos, a destruição de 
vegetação ripícola e a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico 
(nomeadamente sobreiros e azinheiras (corte ou arranque carece de autorização) e os habitats listados no 
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
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Fevereiro). Estes acessos deverão distar: a) no mínimo 200 m das áreas de abrigo de quirópteros; b) no 
mínimo 250 m de afloramentos rochosos, escapas e vertentes pedregosas; c) no mínimo 250 m de todos os 
tipos de ocupação do solo considerados prioritários para as espécies de aves ameaçadas continentais 
encontrados na área do corredor de desenvolvimento da linha. 

91. Os estaleiros, bem como o parque de materiais, deverão localizar-se preferencialmente em locais 
previamente infra-estruturados, como armazéns já existentes, em espaços de uso industrial, em locais de 
antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal. 

92. Deve ser elaborada uma Carta de Condicionantes previamente à desmontagem da linha assinalando-se os 
locais onde estas infra-estruturas não podem ser instaladas: 

a) Áreas pertencentes ao domínio hídrico (a menos de 10 m dos leitos das linhas de água não 
navegáveis, não flutuáveis e não sujeito à influência de marés e numa faixa de 30 m ao longo dos 
cursos de água navegáveis ou flutuáveis); 

b) Áreas inundáveis; 
c) Nos perímetros de protecção e captações; 
d) Nos locais integrados na RAN e na REN, nomeadamente zonas de máxima infiltração; 
s) áreas de Elevada Sensibilidade Paisagística e de Elevada Qualidade Visual definidas na cartografia 

do EIA; 
e) Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas; 
f) Nos locais definidos como Sítio de Importância Comunitária e/ou Zona de Protecção Especial da 

Rede Natura 2000; 
g) Na IBA Portas de Ródão e Vale Mourão; 
h) Outras áreas onde possam ser afectadas espécies da flora e da fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras e os habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 
i) Distância mínima de 200 m de áreas de abrigo de quirópteros; 
j) Distância mínima de 1000 m de áreas de nidificação de aves com estatuto de conservação; 
k) Distância mínima de 250 m de afloramentos rochosos, escapas e vertentes pedregosas;  
l) Distância mínima de 250 m de todos os tipos de ocupação do solo considerados prioritários para as 

espécies de aves ameaçadas continentais encontrados na área do corredor da linha; 
m) Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 
n) Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
o) Nos locais a distância inferior a 500 m de aglomerados populacionais (definidos em PDM), desde 

que não infra-estruturados; 
p) Nos locais com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, bem como uma área 

envolvente de 50 m; 
q) Outras áreas importantes em termos ambientais. 

93. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à criação 
de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo e arejamento 
dos solos e/ou reflorestação com espécimes autóctones.  

94. Previamente ao início da desmontagem da linha realizar acções de formação e de sensibilização ambiental 
para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções 
susceptíveis do causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente 
normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

Circulação e Funcionamento de Máquinas e Veículos 

95. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação de solos e águas, pela perda de óleos e outros hidrocarbonetos, de forma a dar 
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído (as revisões e manutenção deverão ser realizadas em 
oficinas licenciadas e não em obra/estaleiro de obra). 

96. Durante o período critico (período durante o qual vigoram medidas e acções especiais de prevenção contra 
incêndios florestais, por força de circunstâncias meteorológicas excepcionais, sendo definido por portaria do 
Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas), nos trabalhos e outras actividades que 
decorram em todos os espaços rurais e com eles relacionados, é obrigatório que as máquinas de combustão 
interna e externa a utilizar, onde se incluem todo o tipo de tractores, máquinas e veículos de transporte 
pesados, sejam dotadas de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de dispositivos tapa-chamas nos 
tubos de escape ou chaminés e estejam equipados com um ou dois extintores de 6 kg de acordo com a sua 
massa máxima, consoante esta seja inferior ou superior a 10 000 kg. 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos. Movimentação de Terras 

97. As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem 
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ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 
98. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, decapar, remover e separar a terra viva de melhor qualidade 

e proceder ao seu armazenamento em pargas, com vista à sua posterior utilização em áreas afectas à obra. 

Medidas Específicas – Ecologia 

99. Evitar a destruição desnecessária de manchas de vegetação aquando da instalação dos estaleiros e da 
movimentação de pessoas e máquinas. Esta recomendação é particularmente importante no que se refere a 
preservação e recuperação da vegetação ripícola que se desenvolve ao longo das linhas de água, bem como 
dos habitats e das espécies com estatuto de protecção. 

100. Não deverão realizar-se trabalhos susceptíveis de provocar perturbações da avifauna na época de 
reprodução das espécies com estatuto de ameaça em presença. 
 

Programas de Monitorização 

Ecologia (Fase de Exploração) 

O plano de monitorização dos vertebrados voadores (avifauna e quirópteros) apresentado no EIA deve ter em atenção 
os seguintes aspectos: 

a) Para além da totalidade do troço coincidente com a IBA Portas de Ródão e Vale Mourão, deve 

também a totalidade do troço coincidente com o vale do rio Tejo ser alvo de monitorização uma vez que os 
vales de grandes rios funcionam como corredores de dispersão de grandes rapinas. Na restante extensão 
deverá ser monitorizada, no mínimo, 20% da área atravessada pela linha, como referido no EIA. 

b) Deve ser confirmada a utilização do local de nidificação de cegonha-preta situado entre os marcos 
geodésicos de Perdigão e Alvaiade 1º antes do início dos trabalhos de construção, devendo este local ser 
acompanhado durante a fase de construção, bem como durante a fase de monitorização da avifauna. Caso 
se confirme a utilização deste local de nidificação, deve ser registado o número de crias em presença por 
ano. 

c) A monitorização deve decorrer no mínimo durante três anos e não dois como defendido no EIA.  

Para além do plano de monitorização dos vertebrados voadores, entende-se ser fundamental proceder ao 
acompanhamento de eventuais remoções de espécies invasoras lenhosas para garantir que estão a ser utilizadas as 
metodologias de erradicação mais adequadas a cada caso. 

 

Ambiente Sonoro 

Efectuar campanhas de monitorização do ambiente sonoro (para a fase de exploração) em caso de reclamações que 

devem ser salvaguardadas, ou quando os valores de ruído ambiente previstos se aproximam dos valores limite legais. 

Nesses casos, devem ser efectuadas medições acústicas nos locais alvo de reclamação, imediatamente após a 

mesma, e averiguado o cumprimento dos valores limite legais. Caso haja situações de incumprimento as medidas a 

adoptar podem passar, nomeadamente, pela substituição de cadeias de isoladores de vidro por cadeias de isoladores 

de compósitos, lavagem de isoladores e/ou alteamento de postes. Caso justificável, os locais alvo de reclamações, 

devem ser incluídos no conjunto de pontos a monitorizar posteriormente. 
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