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LINHA CASTELO BRANCO / FALAGUEIRA 3, A 150/ 400 kV

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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ESCLARECIMENTOS A APRESENTAR NO ÂMBITO DO ART.º 100.º E SEGUINTES
DO CÓDIGO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

1 - INTRODUÇÃO
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projecto da
Linha Castelo Branco / Falagueira 3, a 150/400 kV (Projecto de Execução) foi emitido
pela Secretaria de Estado do Ambiente um projecto de Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) relativo ao projecto em apreço.

Dado o sentido de decisão ser favorável, mas fortemente condicionada, foi solicitado pelo
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, que a REN se pronuncie sobre o mesmo,
através do ofício com a referência – Processo n.º 04.3/048, Reg.º 1796.

Na sequência do referido ofício foi efectuada uma análise às condicionantes expressas
no projecto de DIA, apresentando-se neste documento as informações e ou
esclarecimentos considerados necessários.
No Anexo 1 apresenta-se o ofício emitido pela Secretaria de Estado do Ambiente e o
projecto de Declaração de Impacte Ambiental.
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2 - RESPOSTA ÀS CONDICIONANTES DO PROJECTO DE DIA
1.

Demonstração, junto da Autoridade de AIA, da viabilidade do projecto dado o seu

desenvolvimento em área sujeita a regime florestal, devendo, neste âmbito, ser
apresentadas alternativas que incorporem soluções técnicas que assegurem a
salvaguarda e a minimização dos impactes induzidos sobre os povoamentos de sobro e
azinho.

O cabal cumprimento desta condicionante depende da obtenção de novo parecer junto
da AFN, no sentido favorável à alternativa ou soluções técnicas de projectos e às
medidas adicionais que vierem a ser definidas.

O projecto da Linha Castelo Branco – Falagueira 3 a 150/400 kV, foi desenvolvido em
forte articulação entre a equipa projectista e a equipa ambiental responsável pela
execução do Estudo de Impacte Ambiental, de forma ao projecto ser devidamente
articulado com as condicionantes ambientais existentes.

De acordo com a Especificação Técnica da REN – ET-0028 (Guia Metodológico para
Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte), foi
desenvolvido numa primeira fase um estudo de grandes condicionantes onde se
procedeu à identificação e avaliação de grandes condicionantes ao desenvolvimento do
projecto, procurando definir-se um corredor, com sensivelmente 400 m, com viabilidade
técnica, económica e ambiental.

Na definição desse corredor procurou-se, sempre que possível, aproveitar o corredor da
actual linha eléctrica a 150 kV (Linha Falagueira – Castelo Branco 1/2 a 150 kV) entre
Castelo Branco e Falagueira e o corredor da auto-estrada A23, afastar o projecto do
Monumento Natural das Portas de Rodão e das povoações existentes, bem como
minimizar a afectação de áreas de ocorrência de espécies protegidas, sendo estas as
principais condicionantes na área de projecto.
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Em resultado da compatibilização com os usos mais sensíveis, o traçado foi posicionado,
em grande parte, em zonas de cariz mais florestal, nomeadamente em áreas de floresta
de produção.

Convém referir que as áreas florestais são de gestão de particulares, tendo
essencialmente valor do ponto de vista económico. A esse respeito os impactes
encontram-se minimizados, sendo os proprietários das áreas florestais atravessadas
devidamente indemnizados, sendo considerado para o cálculo do montante a receber a
produção prevista durante o período de vida útil da linha.

No que respeita às áreas de montado de sobro e azinho, procurou-se, conforme já
referido, evitar sempre que possível o seu atravessamento, embora nalguns casos
pontuais essa situação não se tenha conseguido concretizar. Salienta-se, no entanto, que
nestas áreas foi possível ajustar o posicionamento dos apoios no sentido de não
ocorrerem afectações de espécies arbóreas. Nos vãos entre apoios, e como é normal nas
áreas de montado, não ocorrerá qualquer afectação atendendo à altura a que ficará a
linha eléctrica, face às espécies arbóreas (FIG. 1).

FIG. 1 – Coexistência de Linhas Eléctricas com Área de Montado
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A zona onde se verifica um maior atravessamento de área de montado de sobro e azinho
corresponde à zona envolvente à subestação da Falagueira, onde actualmente já
ocorrem vários apoios de linhas eléctricas de alta tensão.

Não foi possível alterar neste local o posicionamento da linha, que se encontra à partida
condicionado pela própria localização da subestação e respectivos Pórticos.

Contudo, e apesar da linha atravessar áreas de montado, conforme foi referido, foi
possível posicionar os apoios de forma a não colidirem com exemplares de sobreiro e
azinheira.

Adicionalmente, e tendo em conta a localização das áreas de implantação na
proximidade de acessos existentes, não será também necessário o abate de exemplares
arbóreos aquando da fase de construção.

Face ao referido não se considera necessário apresentar soluções alternativas do
traçado da linha e respectivos apoios neste local.

Na resposta à medida seguinte é efectuada a análise, caso a caso, dos apoios que
interceptam área classificada como montado de sobro e azinho.
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2.

Reajustar, de forma pontual no terreno, os apoios 76, 107, 112, 113A, 114, 114A,

115A e os acessos a construir, de modo a evitar o abate de sobreiros e de azinheiras.

Conforme avaliado no Estudo de Impacte Ambiental existem alguns apoios da Linha
Eléctrica Castelo Branco Falagueira, 3 a 150/400kV, nomeadamente os referidos nesta
medida da DIA, que se localizam em área classificada como montado de sobro e azinho,
quer na Carta de Uso do Solo (Desenho 04), realizada com base na análise da fotografia
aérea e nos levantamentos de campo realizados no âmbito do EIA, quer na Carta de
Condicionantes (Desenho 14), desenvolvida com base na informação constante nas
Cartas de Condicionantes dos Planos Directores Municipais dos concelhos atravessados
pela linha eléctrica (concelhos de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e Nisa).

Estes apoios, com excepção do apoio n.º76, localizam-se todos na envolvente da
subestação da Falagueira, numa zona onde já ocorrem vários apoios de outras linhas de
alta tensão, não sendo possível evitar o seu atravessamento atendendo, conforme já
referido, ao posicionamento da subestação e à zona de entrada da linha.

Embora um projecto desta natureza possa implicar a afectação da ocupação existente na
zona de implantação dos apoios, bem como na zona de abertura ou beneficiação de
acessos, as áreas de montado ocorrentes apresentam características que permitiram
articular o projecto com as espécies arbóreas existentes, nomeadamente correspondem,
no geral, a montado pouco denso, apresentando inúmeras clareiras, onde foi possível
instalar os apoios sem a necessidade do abate de árvores e junto a acessos existentes
(FIG. 2).
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FIG. 2 – Localização dos Apoios em Áreas classificadas como Montado de Sobro e Azinho
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Convém ainda referir que embora no EIA se tenha considerado que cada apoio tem uma
área de ocupação de cerca de 120 m2, esta área corresponde a um valor conservador,
sendo que a ocupação efectiva de cada apoio depende da sua tipologia e na maior parte
dos casos é inferior aquele valor. No que respeita aos apoios referidos na presente
medida da DIA aquelas áreas variam entre os 51 e os 127 m2, conforme se verificará
mais à frente.

Na figura seguinte apresenta-se, a título exemplificativo, uma perspectiva da reduzida
área de ocupação dos apoios de linhas de alta tensão.

FIG. 3 – Perspectiva da Área de Ocupação de um Apoio de Linhas de Alta Tensão

Em seguida apresenta-se uma avaliação individualizada de cada apoio suportada pelo
levantamento fotográfico efectuado.

Apoio 76

O Apoio 76 localiza-se em área de montado de sobro de acordo com a Carta de Uso do
Solo apresentada no EIA (Desenho n.º 4).
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Com base nos levantamentos de campo realizados verifica-se que o referido apoio,
embora localizado em área de montado, encontra-se projectado para uma zona de
clareira relativamente extensa, onde existe espaço suficiente para instalação do apoio,
sem a afectação de qualquer exemplar arbóreo, o qual tem associada à sua instalação
uma área de ocupação de cerca de 74 m2 (FIG. 4).

Este apoio encontra-se projectado na proximidade de um caminho existente, conforme é
possível constatar nas FIG. 2 e FIG. 4, o qual será utilizado pela maquinaria afecta à
obra, não sendo, à priori, necessária a abertura de novos acessos. Para a instalação
deste apoio poderá ser utilizada uma grua de longo alcance, podendo a mesma ficar
estacionada junto ao acesso existente, numa zona desprovida de árvores não se
prevendo qualquer interferência com as mesmas.

Desta forma e atendendo ao facto de não ser expectável a afectação de sobreiros
e/ou azinheiras, não se prevê a necessidade de relocalizar o referido apoio.

FIG. 4 – Área de Implantação do Apoio 76
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Apoio 107

O apoio 107, de acordo com a Carta de Uso do Solo apresentada no EIA (Desenho
n.º 4), localiza-se em área de montado de sobro.

Com base nos levantamentos de campo realizados verifica-se que o montado nesta zona
apresenta uma reduzida densidade do coberto arbóreo, não ocorrendo quaisquer
exemplares de sobreiro ou azinheira na área de implantação do apoio (FIG. 5).
Este apoio, com uma área de ocupação de 53 m2, encontra-se também projectado na
proximidade de um caminho existente, conforme é possível constatar nas FIG. 2 e FIG. 5,
o qual será utilizado pela maquinaria afecta à obra, não sendo necessário a abertura de
novos acessos. Para a instalação deste apoio será utilizada uma grua, podendo a mesma
ficar estacionada junto ao acesso existente, numa zona desprovida de árvores não se
prevendo qualquer interferência com as mesmas.
Em síntese e atendendo à ocupação do solo na zona de instalação deste apoio, não
se prevê a necessidade da relocalização do mesmo.

FIG. 5 – Localização da Área de Implantação do Apoio 107
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Apoio 112

De acordo com a Carta de Condicionantes do PDM de Nisa este apoio localiza-se em
área classificada como montado de sobro e azinho. Contudo, na Carta de Uso do Solo
apresentada no EIA e que resultou de levantamentos de campo detalhados, constatou-se
que este apoio se localiza em área de eucaliptal onde, na zona concreta do apoio,
apenas ocorrem matos rasteiros (FIG. 6).

Na fase de construção o acesso à área de implantação do apoio far-se-á através de um
caminho de terra batida existente (FIG. 2 e FIG. 6) não havendo necessidade de abater
qualquer exemplar arbóreo, devido à abertura de novos acessos.

Em conclusão este apoio não terá qualquer interferência com área de sobro e
azinho, não se justificando a sua relocalização.

FIG. 6 – Localização da Área de Implantação do Apoio 112
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Apoio 113A
Este apoio, com uma área de ocupação de 51 m2, localiza-se de forma adjacente ao
limite Norte da subestação da Falagueira, numa zona de clareira, classificada nas Cartas
de Uso do Solo e de Condicionantes do EIA, (Desenhos 4 e 14 respectivamente), como
montado de sobro e azinho.

Analisando a FIG. 7 verifica-se que a implantação do apoio não implicará a afectação de
qualquer espécie arbórea, localizando-se o mesmo numa zona de clareira onde não
ocorrem espécies arbóreas.

O acesso será feito por uma estrada existente (FIG. 2 e FIG. 7), adjacente à referida
clareira, não sendo necessária a abertura de novos acessos.

No que respeita à maquinaria de apoio à obra, nomeadamente a grua, poderá ficar
estacionada junto ao acesso, não interferindo com as espécies existentes.

FIG. 7 – Localização da Área de Implantação do Apoio 113A
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Em síntese e atendendo à ocupação do solo na zona de instalação deste apoio, não
se prevê a necessidade da relocalização do mesmo.

Apoio 114
O apoio 114, com uma área de ocupação de 51 m2, localiza-se na extremidade sudoeste
da Subestação da Falagueira, junto à EM359, numa zona classificada como montado de
sobro e azinho, de acordo com a Carta de Condicionantes apresentada no EIA (Desenho
n.º 14).

Contudo, de acordo com a visita efectuada ao local, e conforme se observa na FIG. 8, o
apoio ficará implementado numa zona descoberta de espécies de porte arbóreo, e onde
já se encontram actualmente vários apoios de linhas de alta tensão.

Dada a sua localização face à estrada municipal existente (FIG. 2 e FIG. 8) não será
necessário proceder à abertura de novos acessos durante a fase de construção, existindo
espaço para o parqueamento da maquinaria de apoio à obra.
Em conclusão este apoio não terá qualquer interferência com área de sobro e
azinho, não se justificando a sua relocalização.
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FIG. 8 – Localização da Área de Implantação do Apoio 114
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Apoio 114A
O apoio 114A, com uma área de ocupação de 127 m2, localiza-se a Nordeste da
Subestação da Falagueira, junto a um caminho existente, numa área classificada nas
Cartas de Uso do Solo e de Condicionantes do EIA como montado de sobro e azinho.

Contudo, e da análise da FIG. 9, verifica-se que a área concreta onde se prevê a
instalação do apoio 114A corresponde a uma zona de clareira onde não ocorrem
exemplares de sobreiros e azinheiras.

Também neste caso não se prevê o abate de qualquer exemplar arbóreo, seja devido à
implementação do apoio ou devido à criação de acessos à área da sua construção, que
se fará através de um caminho existente (FIG. 2 e FIG. 9), local onde será estacionada a
grua de apoio à montagem do mesmo.
Sendo assim, não se prevê a necessidade da relocalização do apoio 114A.

FIG. 9 – Localização da Área de Implantação do Apoio 114A
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Apoio 115A
O apoio 115A, com uma área de ocupação de 81 m2, posiciona-se também na
extremidade Nordeste da Subestação da Falagueira numa zona ocupada por vegetação
rasteira, classificada nas Cartas de Uso do Solo e de Condicionantes do EIA como
montado de sobro e azinho.

Da análise das FIG. 2 e FIG. 10 verifica-se que também no que respeita a este apoio o
mesmo foi posicionado de forma a não interferir com as árvores existentes, localizandose junto a um caminho existente, numa zona desprovida de espécies de porte arbóreo
onde existe espaço para a sua montagem e parqueamento de máquinas e equipamento
de apoio à obra.

Face ao referido não se prevê a afectação de nenhum sobreiro/azinheira, e
consequentemente a necessidade da relocalização do apoio.

FIG. 10 – Localização da Área de Implantação do Apoio 115A

Em função das análises efectuadas verifica-se, que embora alguns apoios se localizem
em área classificada como montado de sobro e azinho, foi possível posicionar os
mesmos em zonas de clareira e na proximidade de acessos existentes, não se prevendo
a necessidade de corte de espécies arbóreas.

Estudo de Impacte Ambiental da Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150/400 kV
Esclarecimentos no Âmbito do Art.º 100º e Seguintes do Código do Processo Administrativo
Julho 2011

15

Contudo, e na eventualidade de em obra se verificar a necessidade do abate de algum
exemplar, dar-se-á cumprimento à legislação em vigor, sendo solicitada a devida
autorização e implementadas as medidas compensatórias, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.

Refira-se ainda que em fase prévia à obra a Autoridade Nacional Florestal será
devidamente informada do cronograma dos trabalhos a realizar por troços, podendo essa
entidade, sempre que considere pertinente, fazer-se representar em obra.

Por outro lado e em ligação com a REN, SA, foi desde já solicitada junto da AFN uma
reunião (junta-se cópia do fax), prevendo-se que a mesma venha a ter lugar na semana
de 18 a 22 de Julho com o objectivo de prestar todos os esclarecimentos julgados
necessários incluindo a disponibilidade para promover uma deslocação conjunta aos
diversos locais se se revelar oportuno.

3.

Cumprimento das disposições legislativas em matéria de protecção de sobreiros e

azinheiras, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.

De acordo com a análise apresentada na resposta ao Ponto 2, não é expectável a
necessidade de corte de qualquer exemplar de sobreiro ou azinheira, quer associado à
instalação dos apoios quer à eventual necessidade de abertura de novos acessos ou
mesmo durante a exploração.

Contudo, e caso se verifique a necessidade de corte de algum exemplar, será solicitada a
devida autorização e implementadas as medidas compensatórias de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.
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4.

Obtenção do levantamento de proibição imposta pelo regime jurídico relativo a

terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, de acordo com o disposto
no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, na sua redacção actual.

Conforme indicado no Estudo de Impacte Ambiental, a Linha Castelo Branco – Falagueira
3 a 150/400 kV, intercepta áreas percorridas por incêndios florestais nos últimos dez
anos, apresentando-se no quadro seguinte os apoios que se localizam nessas áreas e o
ano em que ocorreu o referido incêndio florestal:
Quadro 1- Apoios Localizados em Áreas Percorridas por Incêndios Florestais

Concelho

Apoios localizados em
áreas percorridas por
incêndios

N.º de
Apoios

Ano de ocorrência do
Incêndio Florestal

Castelo Branco

-

-

-

49-56
Vila Velha de Rodão

2002
37

66-94
Nisa

95 a 110,
110A,111,111A,112,112A,113

2003
22

2003

De forma a dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de Março, nomeadamente no
que respeita ao levantamento da proibição de realização de obras de construção numa
área percorrida por incêndios, foi enviado para a GNR de Nisa e para a GNR de Vila
Velha de Rodão cartas solicitando que sejam emitidas por cada uma das entidades
(juntam-se cópias) uma declaração atestando que a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
é alheia às causas do incêndio, para anexação ao Requerimento previsto na alínea 4 do
art.º 1.º do Decreto-lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, com a redacção dada pelo Decretolei n.º 55/2007, de 12 de Março. Os referidos ofícios apresentam-se no Anexo 2 do
presente documento.
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5.

Assegurar a participação e o acompanhamento da Autoridade Florestal Nacional

(AFN) do planeamento e da execução das obras nas áreas inseridas no perímetro
florestal.
Conforme já referido na resposta à medida 2, previamente ao início da obra, será enviado
à Autoridade Nacional Florestal um ofício contendo o cronograma de execução da obra
por troços, convidando essa entidade a estar presente nas frentes de obra sempre que
considere necessário.

Refere-se ainda que a REN, S.A., tem uma equipa de Gestão Ambiental independente da
entidade executante da obra, cujos contactos serão fornecidos à Autoridade Florestal
Nacional para que essa entidade possa contactar a equipa para eventuais
esclarecimentos.

6.

Interditar a colocação dos apoios no leito e margens das linhas de águas,

considerando uma faixa de 10m de largura ao longo dos cursos de água não navegáveis
e fora das zonas ameaçadas pelas cheias; nos cursos de água navegáveis, os apoios
não devem ser colocados no leito e margens desta linha de água, considerando uma
faixa de 50m de largura.

Tal como avaliado no EIA, no Ponto referente aos Recursos Hídricos, será garantido o
cumprimento da distância mínima indicada nas disposições legais aplicáveis,
nomeadamente 10 m nas linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e 30 m nas
linhas de água navegáveis e flutuáveis (caso do rio Tejo), apresentando-se no quadro
seguinte a distância das Linhas de Água atravessadas ao apoio mais próximo:

18

Estudo de Impacte Ambiental da Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150/400 kV
Esclarecimentos no Âmbito do Art.º 100º e Seguintes do Código do Processo Administrativo
Julho 2011

Quadro 2 – Distância das Linhas de Água Atravessadas ao Apoio Mais Próximo
Linha de Água

N.º do Apoio

Distância (m)

Ribeiro da Velha

4

97

Ribeiro da Nave das Enguias

7

66

Ribeira dos Seixos

9

94

Ribeira do Barco

14

186

Ribeiro da Carapetosa

26

66

Ribeira do Cerejal

59

10

Ribeira das Ferrarias

64

40

Ribeira da Malaguarda

85

125

Rio Tejo

94

130

Ribeira de Palhais

103

115

Ribeira da Barroca da Falagueira

105

265

No que respeita a zonas ameaçadas pelas cheias apenas se verifica o atravessamento
de uma zona, entre os apoios 102 e 103, não sendo a mesma afectada pelos mesmos.

Esta situação será devidamente acompanhada no âmbito da Gestão Ambiental em Obra.

7.

Reajustar o traçado da linha entre os apoios 56 a 59, de modo a evitar a implantação

desta sobre linhas de festo.

8.

Relocalizar os apoios 62 e 63, preferencialmente, para Sudeste para junto dos

apoios de linha já existente, 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.

Nas medidas 7 e 8 do projecto de DIA é solicitado o reajustamento da linha eléctrica
entre os apoios 56 e 59 e entre os apoios 62 e 63, no sentido de minimizar os impactes
da mesma do ponto de vista paisagístico, nomeadamente evitar a implantação da linha
eléctrica sobre a linha de festo da Serra das Talhadas.
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Desta forma, e atendendo à sua proximidade, as duas situações foram avaliadas de
forma conjunta, tendo-se preconizado uma alteração do traçado da linha entre os apoios
54 e 63, conforme se apresenta no excerto do Esboço Corográfico apresentado na FIG.
11.

O ajuste do traçado da linha agora proposto, que pretendeu dar resposta às solicitações
expressas na DIA, foi devidamente articulado com as condicionantes ambientais locais e
validado com levantamentos de campo detalhados na zona em causa.

Conforme se pode verificar da análise das FIG. 11 e FIG. 12, com o objectivo de evitar a
implantação da linha eléctrica sobre a linha de festo da Serra das Talhadas, procedeu-se
ao desvio, para a base da encosta, dos apoios 56 a 59, os quais ao invés de ficarem
posicionados a meia encosta e na zona de cumeada, localizam-se agora numa zona mais
baixa, mais próxima do vale, e por conseguinte, menos exposta visualmente.

Decorrente desta alteração os apoios 54 e 55 foram também reposicionados, sendo que
o apoio P55, que transpõe a cumeada, foi projectado para cotas mais baixas, permitindo
a passagem da linha entre duas elevações da Serra das Talhadas, numa zona menos
exposta visualmente (FIG. 13). O apoio 54, em consequência desta alteração, sofreu
também um ajuste para Poente, por forma a possibilitar, do ponto de vista técnico, a
ligação ao apoio 53, que mantém o posicionamento previsto no traçado do projecto de
execução avaliado no EIA.
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FIG. 11 – Esboço Corográfico
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FIG. 12 – Fotografia Aérea
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FIG. 13 – Posicionamento dos Apoio P56, do Projecto de Execução (Localização
Anterior), e do P55 do Projecto Reajustado (Localização Proposta)

Por forma a dar também resposta à solicitação 8 da DIA, procedeu-se ao desvio para
Nascente não só dos apoios 62 e 63, mas em consequência desta alteração,
reposicionaram-se também ligeiramente os apoios 60 e 61. O traçado reajustado
desenvolve-se agora, conforme solicitado pela Comissão de Avaliação, mais próximo
da linha eléctrica existente e do IP2, a cotas mais baixas. Esta alteração constitui um
impacte positivo ao nível paisagístico dado que a linha foi desviada de uma zona mais
exposta visualmente e mais naturalizada, com menor capacidade de absorção, para
uma zona mais baixa e menos naturalizada, onde actualmente já se desenvolve uma
linha eléctrica de média tensão (FIG. 14).

FIG. 14 – Posicionamento do Vão Entre os Apoios P63 e P64 em Projecto de Execução e
no Projecto Reajustado
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Face ao exposto, considera-se que com a alteração efectuada é possível dar
cabal cumprimento à solicitação expressa nas medidas 7 e 8 do projecto de DIA.

No que respeita aos restantes descritores ambientais, e conforme já referido
anteriormente, foram devidamente considerados na definição da alteração proposta.
No entanto e atendendo às características do local e à tipologia da intervenção importa
apresentar

uma

análise

ao

nível

dos

descritores

considerados

relevantes,

nomeadamente, os aspectos do uso do solo, ordenamento do território, condicionantes
e património.
Do ponto de vista do uso do solo, e com base na análise da fotografia aérea (FIG. 12)
e da Carta de Uso do Solo (FIG. 15), verifica-se que, no essencial, os apoios do
projecto reajustado desenvolvem-se na mesma tipologia de usos que os apoios do
projecto de execução avaliado no EIA, uso este que corresponde maioritariamente a
matos, onde pontualmente surgem alguns exemplares arbóreos. Apenas o apoio 57 do
projecto reajustado constitui uma excepção, inserindo-se em área de floresta de
produção – pinheiro bravo.

Face ao referido, não se considera que o ajustamento do traçado consubstancie
qualquer alteração sensível ao nível do uso do solo.
Do ponto de vista do ordenamento do território verifica-se que o traçado agora
apresentado, à semelhança do traçado avaliado no EIA, desenvolve-se integralmente
no concelho de Vila Velha de Rodão localizando-se os apoios, de acordo com a carta
de ordenamento do Plano Director Municipal do referido concelho, na mesma tipologia
de classe de espaço, nomeadamente em Espaços Naturais (FIG. 16).
Relativamente às condicionantes ( FIG. 17) salienta-se que o projecto reajustado
desenvolve-se na sua totalidade, à semelhança do que acontecia com o projecto de
execução avaliado no EIA, na IBA (Important Bird Area) Portas de Rodão e Vale
Mourão. Contudo e atendendo ao facto de no troço entre o apoio 61 e o apoio 64 a
linha ter sido deslocada para uma zona mais perturbada, consubstancia uma solução
mais favorável do ponto de vista ecológico
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FIG. 15 – Uso do Solo
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FIG. 16 – Ordenamento
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FIG. 17 – Condicionantes
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A linha, tal como acontecia anteriormente, atravessa ainda uma área de olival, e no
vale associado a um afluente da Ribeira do Cerejal, no vão entre o apoio 59 e 60 uma
pequena área integrada na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Contudo os apoios que
se localizam nessas áreas, apoios 64 e 59, respectivamente, apresentam uma
localização semelhante à anteriormente prevista no projecto de execução.

No que concerne à Reserva Ecológica Nacional (REN) (FIG. 18) o traçado reajustado
insere-se exactamente nos mesmos ecossistemas que o projecto de execução
avaliado no EIA, e que correspondem quase na totalidade a Áreas com Risco de
Erosão. Apenas numa extensão muito reduzida, e num local onde ambos os traçados
são coincidentes, verifica-se o atravessamento do ecossistema Leitos dos Cursos de
Água, não sendo este ecossistema afectado por qualquer apoio.

Assim, não se identificam condicionantes que inviabilizem a solução de traçado da
linha agora apresentada.

Por fim, e relativamente ao património justifica-se apenas a menção à zona
compreendida entre os apoios 63 e 64 (FIG. 19). No vão compreendido entre estes
dois apoios, em ambos os traçados, regista-se a ocorrência de imóveis patrimoniais
sem classificação. Refira-se, contudo, que o posicionamento destas ocorrências no
vão entre apoios não constitui qualquer condicionante ao desenvolvimento do projecto,
dado que nesta zona não ocorrerá qualquer intervenção no solo, sendo que estas
cingem-se às zonas de implantação dos apoios.

Assim, e em termos conclusivos, a proposta de alteração agora apresentada, vai ao
encontro das pretensões da Comissão de Avaliação, minimizando os impactes do
ponto de vista paisagístico, encontrando-se perfeitamente articulada com os restantes
descritores ambientais.
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9.

Cumprimento do disposto na Circular de Informação Aeronáutica n. 10/2003, de 6

de Maio, do Instituo Nacional de Aviação Civil (INAC), relativamente à sinalização
diurna e nocturna.

O projecto foi desenvolvido atendendo ao disposto na Circular de Informação
Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC),
relativamente à sinalização diurna e nocturna.

Em tempo de licenciamento e em conformidade com o Regulamento de Licenças para
Instalações Eléctricas vai ser pedido parecer à ANA, Aeroportos de Portugal, pela
Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), sendo o parecer tido em consideração
na emissão da respectiva licença de estabelecimento.

10. Assegurar a compatibilização do projecto em apreço, junto da Estradas de
Portugal (EP), com o Projecto “IC8- Proença-a-Nova/Perdigão (A23)”.

O projecto de execução da Linha Castelo Branco Falagueira 3, a 150/400kV, foi
desenvolvido e articulado com os elementos fornecidos pela EP, em resposta aos
contactos efectuados no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, nomeadamente com
os referentes ao projecto do IC8- Proença-a-Nova/Perdigão (A23), que se
reproduziram na Carta de Condicionantes do EIA (Desenho 14).

Para além disso, em tempo de licenciamento e em conformidade com o Regulamento
de Licenças para Instalações Eléctricas, vai ser pedido parecer à EP, pela DGEG,
sendo o parecer tido em consideração na emissão da respectiva licença de
estabelecimento.

34

Estudo de Impacte Ambiental da Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150/400 kV
Esclarecimentos no Âmbito do Art.º 100º e Seguintes do Código do Processo Administrativo
Julho 2011

FIG. 18 – Reserva Ecológica Nacional
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FIG. 19 – Património
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11. Assegurar a compatibilização do projecto, junto do Instituto de Infra-Estruturas
Rodoviárias (InIR), relativamente ao atravessamento da A23/IP2 entre os apoios 5 e 6
e 89 e 90.

O projecto de execução da Linha Castelo Branco Falagueira 3, a 150/400kV, foi
devidamente articulado com a A23/IP2.

Contudo, e tal como referido para as entidades anteriormente mencionadas, em tempo
de licenciamento e em conformidade com o Regulamento de Licenças para
Instalações Eléctricas, vai ser pedido parecer à EP e ao InIR, pela DGEG. Os
pareceres serão tidos em consideração na emissão da respectiva licença de
estabelecimento. Previamente à fase de construção essas entidades serão também
contactadas por forma a avaliar as condições de travessia.

12. Assegurar, sempre que se verifique um paralelismo entre o projecto e o corredor
ferroviário, uma distância transversal entre os postes de muito alta tensão/ alta tensão
e a plataforma do caminho de ferro não inferior a 1,5 vezes a altura dos referidos
postes.

O projecto de execução da Linha Castelo Branco/Falagueira 3, a 150/400kV foi
desenvolvido dando cumprimento às distâncias contempladas na legislação em vigor
nomeadamente no artigo 15.º do Decreto Lei 276/2003, de 4 de Novembro.

Refira-se ainda que todas as situações de paralelismo que ocorrem cumprem o critério
de 1,5 vezes a altura do apoio, embora esse mesmo critério não decorra de nenhuma
imposição legal.
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13. Assegurar a compatibilização do projecto, junto da Rede Ferroviária Nacional
(REFER), relativamente aos atravessamentos das linhas de caminho de ferro.

O projecto de execução da Linha Castelo Branco Falagueira 3, a 150/400kV, foi
devidamente articulado com a Linha da Beira Baixa.

Para além disso, em tempo de licenciamento vai ser solicitado parecer à REFER, pela
DGEG, o qual será tido em consideração na emissão da respectiva licença de
estabelecimento. Previamente à fase de construção essa entidade será também
contactada por forma a avaliar as condições de travessia.

14. Concretização dos estudos e planos a entregar em licenciamento, das medidas de
minimização e de compensação, bem como o programa de monitorização constante
na DIA.

A REN assegurará o cumprimento dos estudos e planos a entregar em licenciamento
bem como das medidas de minimização, de compensação e do programa de
monitorização.

15. 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.

A REN assegurará, quer directamente quer fornecendo os elementos necessários à
DGEG, a obtenção de todos os pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no
quadro legislativo em vigor.
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ANEXOS
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ANEXO 1
OFÍCIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E
PROJECTO DE DIA
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ANEXO 2
OFÍCIOS ENVIADOS PARA A GNR
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