PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL N.º 2404
LINHA DIVOR – PEGÕES, 400 KV
PROJECTO DE EXECUÇÃO

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Comissão de Avaliação


Agência Portuguesa do Ambiente



Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo)



Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH Tejo)



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



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR
Alentejo)



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale
do Tejo (CCDR LVT)



Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB)



Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta
Neves (ISA/CEABN)

Parecer da Comissão de Avaliação
Novembro 2011

ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 3
2. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO......................................................................................... 4
3. PROJECTO EM AVALIAÇÃO ....................................................................................................... 5
3.1 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO.......................................................................................................... 5
3.2 ANTECEDENTES DO PROJECTO ........................................................................................................ 6
3.3 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO .......................................................................................................... 6
3.4 CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO .................................................................................... 6
4. PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES .................................................................... 9
5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJECTO .................................................................................... 9
5.1 FACTOR DA ÁGUA ....................................................................................................................... 9
5.2 ECOLOGIA ............................................................................................................................... 15
5.3 SOLOS, USO DO SOLO E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO ...................................................................... 18
5.3.1.

Solos ............................................................................................................................... 18

5.3.2.

Uso do Solo e Ocupação Actual do Solo ............................................................................. 19

5.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO.................................................................................................... 26
5.5 SOCIOECONOMIA ....................................................................................................................... 35
5.6 QUALIDADE DO AR .................................................................................................................... 39
5.7 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO ............................................................................. 40
5.8 PAISAGEM ............................................................................................................................... 43
6. SÍNTESE DOS PARECERES FORMULADOS PELAS ENTIDADES EXTERNAS CONSULTADAS .......... 51
7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA .................................................................................... 52
8. ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NO ÂMBITO DA
CONSULTA PÚBLICA .............................................................................................................. 56
9. CONCLUSÃO.......................................................................................................................... 58
10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE
COMPENSAÇÃO E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO .............................................................. 59
10.1

CONDICIONANTES AO PROJECTO.............................................................................................. 59

10.2

ELEMENTOS A APRESENTAR .................................................................................................... 63

10.3

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO .................................................................................................... 64

10.4

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO ............................................................................................ 71

ANEXO I – LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO ....................................................................................................
ANEXO II – PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS......................................................................................

2/75
Linha Divor – Pegões, 400 Kv
Procedimento de AIA N.º 2404

Parecer da Comissão de Avaliação
Novembro 2011

1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto da Linha Divor –
Pegões, a 400 kV, cujo promotor é a REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.
A sujeição a AIA do projecto em causa tem enquadramento no Anexo I, n.º 19 do Decreto-Lei
n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
Novembro.
A entidade competente para autorizar o projecto é a Direcção Geral de Energia e Geologia
(DGEG). A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
O presente procedimento de AIA (Proc. N.º 2404) foi iniciado na sequência da recepção do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Linha Divor – Pegões, a 400 kv, acompanhado do
respectivo Projecto de Execução.
A APA, nomeou a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da
APA, Agência Portuguesa do Ambiente (entidade que preside), da Administração da Região
Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo), Administração da Região Hidrográfica do Tejo,
I.P. (ARH Tejo), do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.
(IGESPAR), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR
Alentejo), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDR LVT), do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa/Centro de Ecologia Aplicada Prof.
Baeta Neves (ISA/CEABN) e do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).
Estas entidades nomearam os representantes a seguir indicados, indicando-se também as
respectivas áreas de intervenção:
-

APA/GAIA – Eng.ª Fernanda Pimenta (Presidente);
APA/GAIA – Dra. Margarida Grossinho (Consulta Pública);
ARH Alentejo – Eng.º Rui Sequeira (Recursos Hídricos e Qualidade da Água);
ARH Lisboa e Vale do Tejo – Eng.ª Maria Helena Alves (Recursos Hídricos e Qualidade
da Água)
ICNB – Dr. Luís Roma de Castro (Fauna e Flora, Habitas e Ecossistemas).
IGESPAR – Dra. Maria Ramalho (Património Arquitectónico e Arqueológico e
Etnográfico);
CCDR Alentejo – Eng.ª Joana Venade (Socioeconomia, Ocupação de Solos e
Ordenamento do Território e Qualidade do Ar);
CCDR LVT – Eng.º José Miguel dos Santos Raposo (Socioeconomia, Ocupação de Solos
e Ordenamento do Território);
ISA/CEABN – Arqt.º João Jorge (Paisagem);

Colaborou ainda no elaboração do presente parecer a Eng.ª Cláudia Ferreira (APA), o Eng.º
Diogo Horta (ARH Tejo) e a Arqta Paisag. Sandra Mesquita.
O EIA, datado de Fevereiro de 2011 objecto da presente análise é composto pelos seguintes
elementos:
-

Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

I - Resumo Não Técnico
II – Relatório Síntese
III – Peças Desenhadas
IV – Anexos Técnicos
V – Plano de Acompanhamento Ambiental
VI – Plano de Prevenção e Gestão de RCD).
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No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes
documentos, na sequência de um pedido de esclarecimentos efectuado pela CA no decurso da
avaliação:
- Volume 1 - Resumo Não Técnico (Julho de 2011)
- Elementos Adicionais ao EIA (Julho, Setembro e Outubro de 2011)
Foram ainda disponibilizados peças do Projecto de Execução.
2.

PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), contemplou as seguintes etapas:
-

Início do Procedimento de AIA: 19 de Março de 2011.

-

Nomeação da Comissão de Avaliação (CA): A CA foi nomeada pela Autoridade de AIA,
tendo a respectiva notificação sido efectuada através do ofício Circular da APA N.º
161/2011 de 2011.03.24, (S- 3154/2011).

-

Verificação da Conformidade do EIA: A análise global do EIA de forma a avaliar a sua
conformidade, teve em consideração as disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e do Anexo II da Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril. Em resultado da apreciação efectuada e para efeitos de
conformidade do EIA, a CA solicitou, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de Maio, informação complementar no âmbito da descrição do
Projecto, e dos descritores Ordenamento do Território, Socioeconomia, Qualidade do
Ar, Paisagem, Recursos Hídricos, Habitats e Ecossistemas e Património. Foi também
solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico (RNT), tendo o prazo do
procedimento ficado suspenso entre o dia 15 de Abril e o dia 18 de Julho de 2011, data
da recepção dos esclarecimentos solicitados pela CA. A informação complementar foi
apresentada na forma de Aditamento ao EIA, datado de Julho de 2011 e RNT
reformulado;

-

Apreciação do Aditamento ao EIA e do RNT reformulado: Tendo a CA considerado que
os elementos adicionais apresentados davam resposta aos esclarecimentos e
informação complementar solicitados, foi declarada a conformidade do EIA a 3 de
Agosto de 2011.

-

Realização de Consulta Pública e análise dos seus resultados: A Consulta Pública
decorreu num período de 40 dias úteis, de 22 de Agosto a 17 de Outubro de 2011. A
síntese dos resultados da Consulta Pública e respectiva análise consta do ponto 5 do
presente parecer e foi efectuada tendo por base o Relatório da Consulta Pública
elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o qual faz parte integrante do
presente parecer.

-

Solicitação de parecer a entidades externas à CA: A Comissão de Avaliação solicitou à
REFER, Rede Ferroviária Nacional, que se pronunciasse e formulassem parecer sobre o
EIA do projecto da Linha de Divor - Pegões, 400 kv. O parecer recebido foi analisado e
tido em consideração pela Comissão de Avaliação, encontrando-se cópia do mesmo no
Anexo II, do presente documento.

-

Visita técnica de reconhecimento dos locais de implantação do projecto: A visita técnica
decorreu no dia 11 de Outubro de 2011 e contou com a participação de representantes
da CA, do proponente e dos seus consultores.
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3.

-

Realização de reuniões, de sessões de trabalho da CA e troca de informação: Visando a
verificação da conformidade do EIA, bem como a integração no Parecer da CA das
diferentes análises sectoriais e específicas, dos pareceres externos e dos resultados da
Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objectivos
e descrição do projecto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação
dos impactes e definição das condicionantes ao Projecto e medidas de minimização e
ou de compensação.

-

Elaboração de Parecer final da CA e que se consubstancia no presente parecer, e que
integra os diferentes contributos recolhidos no âmbito do actual procedimento de AIA.

-

O Parecer Final, é remetido à Autoridade de AIA, com vista à elaboração da Proposta de
Declaração de Impacte Ambiental (DIA); O procedimento de AIA conclui-se com a
emissão da DIA pelo ministro responsável pela área do ambiente, sendo que a DIA
determina a decisão sobre o procedimento de AIA. De referir que o procedimento em
questão tem um prazo limite de 140 dias, prazo este que, se esgota a 10 de Janeiro de
2012.

PROJECTO EM AVALIAÇÃO

O projecto em avaliação é relativo ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da “Linha de Divor Pegões, a 400 kv”, desenvolvido em fase de Projecto de Execução.
3.1 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO
O projecto da Linha Divor – Pegões consiste na construção e funcionamento de uma nova linha
a 400 kv, que ligará a Subestação de Pegões da REN, já em construção, à futura Subestação de
Divor.
A Subestação de Pegões fica localizada na freguesia de Pegões, no concelho do Montijo e irá
alimentar a subestação de tracção da rede ferroviária de alta velocidade do troço Lisboa –
Madrid. Esta Subestação possibilitará ainda a criação de um nó eléctrico alternativo ao actual de
Palmela, introduzindo simultaneamente na estrutura da rede um acréscimo de fiabilidade na
ligação entre a região de fortes consumos da Grande Lisboa/Península de Setúbal.
Para possibilitar a integração da subestação de Pegões na estrutura da RNT está prevista a sua
ligação para oriente à futura subestação (SE) de Divor (localizada a norte de Évora) através da
construção da Linha Divor – Pegões, a 400 kv (objecto do presente procedimento de AIA) e
para ocidente às SE’s de Palmela e Fanhões (concelho de Loures), pelo desvio da linha
Marateca-Fanhões, também a 400 kV.
A concretização da Linha Divor – Pegões e o desvio da linha Marateca - Fanhões permitirá
completar uma malha a 400 Kv, desde a subestação da Falagueira, no concelho de Nisa junto
ao rio Tejo até à região de Pegões/Palmela, malha esta onde ficarão intercaladas as
subestações de Pegões, Estremoz, e Divor, essenciais quer para a alimentação da Rede
Ferroviária de Alta Velocidade quer para garantir a qualidade e a continuidade de serviço ao
consumo no interior do Alentejo.
A implantação deste projecto justifica-se pelo facto desta linha de muito alta tensão efectuar o
fornecimento de energia eléctrica ao troço português do eixo ferroviário de alta velocidade
Lisboa-Madrid, na zona Montijo-Pegões-Vendas Novas.
A Subestação de Pegões, para além de proporcionar uma melhoria da qualidade do
abastecimento eléctrico na região, permitirá fazer face ao crescimento dos consumos, mediante
uma solução com margem e flexibilidade de expansão e que constituirá uma alternativa
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ambientalmente mais equilibrada, pois permite uma redução importante nas necessidades de
extensão da rede de 60 kV.
Esta Subestação irá potenciar ainda um ponto de alimentação futura ao Novo Aeroporto de
Lisboa.
De acordo com o referido no EIA, a não realização do projecto compromete e inviabiliza a
ligação de comboio de alta velocidade entre Lisboa e Madrid.
3.2 ANTECEDENTES DO PROJECTO
De acordo com o EIA, não existem antecedentes do projecto.
3.3 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO
O projecto insere-se na NUT II, nas regiões de Lisboa e Alentejo e na NUT III, nas Sub-regiões
da Península de Setúbal e Alentejo Central. São abrangidos os distritos de Setúbal e de Évora,
nomeadamente os concelhos do Montijo, Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Arraiolos e Évora.
As freguesias interferidas pelo projecto são as indicadas no Quadro que se segue:
Quadro 1 – Concelhos e freguesias atravessados pelo projecto
Distritos

Concelhos
Évora
Arraiolos

Évora
Montemor-o-Novo

Vendas Novas
Setúbal

Montijo

Freguesias
Nossa Sr.ª da Graça do Divor
Gafonheira (S. Pedro)
Arraiolos
Cortiçadas de Lavre
Foros de Vale de Figueira
Silveiras
Nossa Sr.ª do Bispo
Nossa Sr.ª da Vila
Vendas Novas
Canha
Pegões

A Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) Divor – Pegões em análise desenvolve-se com uma
orientação geral nascente / poente, articulando a Subestação de Divor à subestação de Pegões.
A Linha em avaliação de Impacte Ambiental não intercepta quaisquer áreas sensíveis
classificadas.
3.4 CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Segundo o referido no EIA o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado em
conformidade com as orientações do “ Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte
Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidad e” e na
especificação técnica da REN, S.A. EQPJ/ET/DIA07.
No âmbito da elaboração do Projecto foi realizado um Estudo de Grandes Condicionantes para a
selecção de alternativas de soluções para o traçado da Linha.
A Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) Divor - Pegões em análise desenvolve-se no distrito de
Évora, interferindo com os concelhos de Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Arraiolos e Évora e
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no distrito de Setúbal no concelho do Montijo, com uma orientação geral nascente – poente, ao
longo de uma extensão de cerca de 70 km e é constituída por 165 apoios.
Este projecto desenvolve-se num território com a presença dominante de montados
alentejanos, áreas agrícolas e que termina em áreas que se incluem na charneca ribatejana,
marcada por um relevo quase plano, com ondulações orográficas muito suaves.
O corredor do projecto em estudo revela-se no essencial como silvopastoril e agrícola,
registando-se também alguns núcleos florestais, sobretudo na parte final do traçado, na zona
de Vendas Novas e Pegões, com pinhal, eucaliptal ou mistura de ambos. Nesta região é
dominante a planície suavemente ondulada, de uso agrícola relativamente extensivo, com
culturas arvenses ou pastagens e a presença constante de arvoredo dos montados, de baixa a
média densidade. O montado é por isso um elemento de referência sempre presente e um
traço de união na paisagem desta região alentejana.
A linha atravessa terrenos com características rurais, ocupados por montados de azinheira e
sobreiro, que proporcionam condições para o desenvolvimento da actividade silvopastoril, com
criação de gado bovino e ovino. A linha também atravessa terrenos agrícolas de sequeiro e
áreas de vinha, ao longo de todo o traçado. No final do mesmo a linha aproxima-se da
localidade de Piçarras.
Segundo o EIA o projecto foi concebido, tendo em consideração o traçado da linha de alta
velocidade, (disponibilizado em fase de Anteprojecto e de projecto da LMAT) de forma a
minimizar os impactes ambientais e por conseguinte foi desenvolvido de modo a manter-se
dentro do possível o mais próximo da ferrovia mas assegurando as distâncias mínimas de 100
metros aos limites dos taludes da plataforma.
O Projecto 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. Estão previstos 165 apoios constituídos
por estruturas metálicas treliçadas, esteira vertical, em aço e do tipo DL e que terão diferentes
alturas em função da topografia e dos obstáculos a vencer. 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.
As principais características técnicas do Projecto são as que se indicam:
 Linha simples trifásica com dois condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE)
dispostos em esteira horizontal nos apoios “Q”.
 Dois cabos de guarda sendo um do tipo ACSR 153 e o outro OPGW
 Apoios de linha simples de feixe duplo da família “Q” e apoios de linha dupla de feixe
duplo da família “DL”. Nos apoios P5, P6 e P61 a disposição será do tipo triângulo
rectângulo com a utilização dos dois braços intermédios e do braço superior do lado
direito do apoio. N o caso do apoio P62 o suporte dos cabos condutores serão em
amarração para permitir elevar a linha na sobre passagem do aproveitamento
hidroagrícola da barragem dos Minutos.
 Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160 BS (CEI-60305) e acessórios
adequados ao escalão da corrente de defeito máxima de 50kA
Segundo o EIA o projecto foi concebido, tendo em consideração o traçado da linha de alta
velocidade, (disponibilizado em fase de Anteprojecto e de projecto da LMAT) de forma a
minimizar os impactes ambientais e por conseguinte foi desenvolvido de modo a manter-se
dentro do possível o mais próximo da ferrovia mas assegurando as distâncias mínimas de 100
metros aos limites dos taludes da plataforma.
As actividades necessárias à fase de construção da linha são as seguintes:
- Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessórios (em fábrica)
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-

-

-

Instalação de estaleiros e parques de material;
Desmatagem da área de intervenção do projecto;
Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos;
Abertura da faixa de protecção – corredor de 45m de largura máxima
Piquetagem, marcação de caboucos dos apoios e abertura de caboucos para a
fundação dos maciços dos apoios (segundo o EIA a localização dos apoios resulta
sempre de contactos e acordos a estabelecer, caso a caso, com os proprietários
afectados). A abertura dos caboucos é realizada com recurso a retroescavadoras e a
circulação de maquinaria, envolve operações de betonagem no local com recurso
normalmente a betão pronto e ocorre numa área de aproximadamente 400 m 2, na
envolvente do local de implantação do apoio
Montagem das bases e construção dos maciços de fundação – inclui a instalação da
ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local c/ recurso a betão pronto. As
fundações dos apoios serão constituídas por quatro maciços independentes de betão
formado por uma sapata em degrau, uma chaminé prismática e armação. A sua área
enterrada não foi tabelada dado que o seu dimensionamento será feito caso a caso
atendendo às características geológicas dos locais de implantação dos maciços de
betão;
Montagem dos apoios - as estruturas metálicas serão transportadas para o local e
montadas junto de cada apoio numa área que poderá atingir 400 m2, e depois
levantadas com o auxílio de gruas e colocadas sobre os afloramentos dos maciços.
Nota: Ocorrendo nesta linha a localização de apoios em terrenos com algum declive,
segundo o EIA haverá que ter o mais ajustado critério de adaptação ao terreno para a
implantação do apoio. Admitindo-se nalguns casos no âmbito da definição de fundação

mais adequada, seja necessário o recurso à utilização de micro estacas para a
estabilização dos terrenos.
-

-

Montagem dos cabos e colocação de balizagem aérea – implica operações de
desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda. No
cruzamento e sobre passagens de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas
aéreas, linhas telefónicas entre outros, são montadas estruturas porticadas para
protecção dos mesmos durante os trabalhos de montagem.
Limpeza e reposição das condições iniciais – implica a remoção de todas as estruturas
de apoio à obra e proceder-se à limpeza dos terrenos de modo a repor as condições
iniciais.

Na fase de exploração da linha têm lugar acções programadas de manutenção, conservação e
de pequenas alterações que se traduzem em:
-

Actividades de inspecção e vistorias periódicas de 1 a 5 anos feitas por terra ou por ar.
Observação e execução do plano de manutenção da faixa de protecção;
Execução das alterações impostas pela construção de edificado ou de novas infraestruturas de qualquer natureza, ou substituição de componentes deteriorados;
Condução da linha integrada na RNT, detecção, registo e eliminação de incidentes

Na desactivação da linha há a considerar aspectos relacionados com a previsão da duração da
desmontagem da linha, condicionantes à localização de estaleiros e parques de material e todas
as actividades a desenvolver no estaleiro ou fora do mesmo, equipamentos a instalar na
desmontagem dos apoios e cabos, entre outros, e acções de limpeza dos terrenos com
reposição das condições naturais.
A presença da Linha implicará o estabelecimento de uma faixa de servidão de 45 m de largura,
sendo a sua principal condicionante a limitação de espécies a utilizar nas áreas de exploração
florestal, uma vez que nestas áreas serão excluídas espécies de crescimento rápido.
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De acordo com o referido no EIA o investimento previsto para a linha de Divor - Pegões é cerca
de 9.339.000,00 €, a duração da fase de construção será de cerca de 9 meses e a fase de
exploração será toda a vida útil da linha ou seja num período nunca inferior a 50 anos.
4.

PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES

Consideram-se como projectos associados as subestações de Divor (Segundo o referido no EIA
a entrada em funcionamento está prevista para Setembro de 2012) e a de Pegões (entrada em
funcionamento prevista a partir de Janeiro de 2012).
A Subestação de Divor terá 4 transformadores de potência 400/63/20 Kv-170 MVA e está
prevista a ligação da Linha Estremoz – Divor e futuramente de uma outra linha a 400Kv para
Pegões além das linhas a 60 KV da rede de distribuição e da ligação a uma subestação de
tracção da linha ferroviária de alta velocidade que se prevê venha a ser construída junto à
subestação de Divor.
A Subestação de Pegões localiza-se na freguesia de Pegões, no concelho do Montijo e irá
alimentar a subestação de tracção da rede ferroviária de alta velocidade. Esta subestação é
constituída por 1 posto de 400 Kv, 1 posto de 60Kv e Transformadores de 400Kv-170MVA.
5.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJECTO

No EIA, os impactes do projecto foram avaliados para os seguintes factores ambientais:
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Ecologia, Solos e Uso do Solo, Ordenamento do
Território, Socioeconomia, Qualidade do Ar, Património Arquitectónico, Arqueológico e Cultural
e Paisagem.
Os factores Ambiente Sonoro e Clima não foram objecto de análise dado que a CA nomeada,
não possui valências técnicas no âmbito destes factores ambientais.
Atendendo à tipologia e características do projecto local de implantação e às informações
contidas no EIA, Aditamento ao EIA, peças do Projecto de Execução e outras recolhidas durante
o procedimento de avaliação, a Comissão de Avaliação (CA) considerou considerar como:
 Muito relevantes e de importância determinante os factores ambientais – Ecologia, Ordenamento
do Território e Socioeconomia.
 Relevantes e importantes os factores ambientais – Património, Paisagem, Solos e Uso do Solo
 Pouco relevantes e de pouca importância – Recursos Hídricos e Qualidade do Ar.

Da documentação que constitui o EIA e da informação recolhida durante o procedimento de
AIA foi ainda possível identificar, decorrente da avaliação efectuada pela CA, os aspectos mais
relevantes que seguidamente se evidenciam.
5.1 FACTOR DA ÁGUA
-

Caracterização da Situação de Referência
a) Recursos Hídricos Superficiais
- Aspectos quantitativos
O traçado desenvolve-se nas bacias hidrográficas do Tejo e Guadiana,
respectivamente da jurisdição da ARH do Tejo, I.P. e da ARH do Alentejo, I.P.
A bacia hidrográfica do Tejo apresenta uma área de 80 630km 2, dos quais 24 650 km2
são em território português, desenvolvendo-se o traçado em pleno vale do médio
Tejo. A linha em estudo desenvolve-se numa zona com uma rede hidrográfica densa,
do tipo dendrítico, atravessando no seu desenvolvimento bacias hidrográficas das
linhas de água não navegáveis.
9/75

Linha Divor – Pegões, 400 Kv
Procedimento de AIA N.º 2404

Parecer da Comissão de Avaliação
Novembro 2011

O projecto intercepta 12 linhas de água, das quais 4 estão dentro dos limites da ARH
Alentejo, na bacia hidrográfica do Guadiana, e 8 estão dentro dos limites da ARH
Tejo, na bacia hidrográfica do Tejo.
Na área de jurisdição da ARH Tejo, o projecto intercepta as seguintes linhas de água:
2
– Ribeira do Divor com uma área de bacia de 758 km e uma extensão de
68,5km;
– Ribeira do Penedo, sem classificação decimal, cuja extensão e área de bacia
não são conhecidas;
2
– Rio Almansor, com uma área de bacia de 1081 km e uma extensão de 97,5
km;
2
– Ribeira das Caravelas com uma área de bacia de 29,8 km , e uma extensão de
9,7 km;
– Ribeira do Sobralinho sem classificação decimal, cuja extensão e área de bacia
não são conhecidas;
– Afluente do rio Almansor, com uma extensão de 4km, onde a área de bacia é
desconhecida;
– Ribeira do Espinheiro com um comprimento de 5,5km e uma área de bacia de
11,5 km2;
– Ribeira do Vale Coelhos, com um comprimento de 3,6km e uma área de bacia
de 6,0km2.
As galerias ripícolas das linhas de água interceptadas pelo traçado encontram-se
bastante degradadas, maioritariamente em função da pressão urbana e agrícola.
Segundo a carta de condicionantes, na área de jurisdição da ARH Tejo o traçado
atravessa zonas inundáveis adjacentes ao rio Almansor, ribeira do Divor e à ribeira
das Caravelas, contudo, as sapatas dos apoios localizam-se a mais de 60 m das linhas
de água e fora destas zonas. O apoio mais próximo é o apoio nº 13, que fica a uma
distância de 60m da ribeira do Divor, os restantes apoios, localizam-se a distâncias
entre os 105m e os 400m.
Para a caracterização da qualidade da água, de acordo com o SNIRH foram
identificadas duas estações de qualidade da água, Divor, com o código 21J/02,
localizada na Albufeira do Divor a 5,3km a montante do apoio 11, e a estação com o
código 20E/02, localizada na ribeira de Santo Estêvão a 22,5km de distância da linha.
Segundo os dados de qualidade da água das duas estações de qualidade de água
acima referidas, para o ano de 2008, verifica-se que todos os parâmetros se
enquadram dentro dos limites estabelecidos no Anexo XXI do Decreto-Lei 236/98, de
1 de Agosto, relativo à qualidade mínima para águas superficiais.
De acordo com os dados disponibilizados e uma vez que se está perante uma zona de
linhas de água de carácter sazonal, o período em que a qualidade da água é mais
crítica coincide com o final do período seco, devido à forte lixiviação de nutrientes, de
sedimentos finos e poluentes dos terrenos marginais decorrentes das primeiras
chuvadas.
b) Recursos Hídricos Subterrâneos
- Aspectos quantitativos
O traçado desenvolve-se em duas grandes unidades hidrogeológicas, a Bacia do TejoSado, mais concretamente no sistema aquífero Aluviões do Tejo, numa zona com
produtividades do sistema aquífero muito elevadas, e no Maciço Hespérico ou Maciço

10/75
Linha Divor – Pegões, 400 Kv
Procedimento de AIA N.º 2404

Parecer da Comissão de Avaliação
Novembro 2011

Antigo, numa zona que não atravessa nenhum sistema aquífero e onde predominam
os xistos e grauvaques.
O Maciço Antigo constitui a unidade geológica mais extensa a nível nacional, sendo na
zona de desenvolvimento da linha predominantemente ocupado por rochas meta
sedimentares e eruptivas com escassa aptidão aquífera. Estas rochas dão origem a
aquíferos, em geral livres, descontínuos, de produtividade baixa.
Relativamente ao sistema aquífero Aluviões do Tejo, as formações dominantes são as
Aluviões e os Terraços Fluviais. Nas Aluviões dominam as areias, argilas e na base
seixos e calhaus, quanto aos terraços Fluviais predominam depósitos basais com
seixos e calhaus, seguidos de um complexo formado por areias e argilas. Este sistema
aquífero caracteriza-se por ser poroso, livre a confinado ou semi-confinado. A
precipitação constitui a principal fonte de recarga, e as descargas dão-se ao longo das
principais linhas de água.
Hidraulicamente, os sistemas aquíferos intersectados pelo traçado são de elevada
produtividade, havendo captações que ultrapassam os 100l/s.
Relativamente à vulnerabilidade à poluição, a zona em estudo insere-se numa zona de
vulnerabilidade muito grande.
- Aspectos qualitativos
Para a caracterização da qualidade da água subterrânea e para a bacia do Tejo, o EIA
baseou-se nos dados fornecidos pelo SNIRH para 2 estações localizadas no concelho
de Vendas Novas com o código 445/AG53 localizada a 500m do apoio 157, e a
estação com o código 445/63 localizada no concelho do Montijo, a 3km de distância
da linha, nomeadamente do apoio 163.
Na análise dos dados para estas estações recorreu-se aos limites estabelecidos no
Anexo I (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 de Agosto, 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,
verifica-se que, na maioria dos parâmetros analisados estes excedem os Valores
Máximos Admissíveis.
Na área de jurisdição da ARH Tejo, não existem captações de água subterrânea para
abastecimento público e no que respeita à utilização de água para rega, foram
identificados dois furos e um poço a distâncias superiores a 230m da linha. Acresce
que no que se refere à utilização de água para rega esta é bastante significativa, uma
vez que a linha se desenvolve numa zona onde a actividade agrícola detém uma
grande expressão, destacando-se as áreas de vinha.
Na área de jurisdição da ARH do Alentejo, e de acordo com os dados disponíveis,
verifica-se nos pontos monitorizados o incumprimento do parâmetro Azoto amoniacal,
assim como dos Nitratos, que apresentam pontualmente valores acima do VMA
estabelecidos no Anexo I (Qualidade das águas doces superficiais destinadas à
produção de água para consumo humano) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
A qualidade da água no sistema aquífero monitorizado não permite a sua utilização
para consumo humano.
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-

Avaliação de Impactes Ambientais
a) Recursos Hídricos Superficiais
- Aspectos quantitativos

Fase de Construção
Durante a fase de construção da linha, as acções potencialmente geradoras
impactes nos cursos de água superficiais e subterrâneos são a instalação
estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de terraplenagem, incluindo
desmatação, a realização de escavações para fundação dos apoios, a abertura
novos acessos, a utilização de máquinas e equipamentos e a ocupação temporária
definitiva de leitos de cheia.

de
de
a
de
ou

Na bacia hidrográfica do Tejo o traçado em análise atravessa várias linhas de água,
estando as principais (Ribeira do Divor, Rio Almansor, Ribeira das Caravelas, Afluente
do rio Almansor, Ribeira do Espinheiro e Ribeira do Vale Coelhos), mencionadas no
Índice Hidrográfico e Classificação Decimal de Cursos de Água de Portugal. As
restantes linhas de água (Ribeira do Penedo e Ribeira do Sobralinho) não apresentam
Classificação Decimal. Segundo a carta de condicionantes, o traçado atravessa zonas
inundáveis adjacentes ao rio Almansor, ribeira do Divor e à ribeira das Caravelas,
contudo, as sapatas dos apoios localizam-se a mais de 60 m das linhas de água e fora
destas zonas. O apoio mais próximo é o apoio nº 13, que fica a uma distância de 60m
da ribeira do Divor, os restantes apoios, localizam-se a distâncias entre os 105m e os
400m, pelo que não ocorrerão impactes negativos na rede hidrográfica.
Na bacia hidrográfica do Guadiana, a localização dos apoios encontra-se afastada das
linhas de água (mais próximo a 45 m e os restantes a mais de 100m), pelo que se
prevê apenas impacte ao nível da circulação das máquinas afectas à obra, as quais
poderão potenciar a erosão do solo, a destruição de alguma vegetação, e o aumento
de sólidos suspensos nas linhas de água.
O EIA prevê que os estaleiros/parques de materiais ocupem áreas
infraestruturadas, pelo que não se perspectiva afectação dos recursos hídricos.

já

Fase de Exploração
Verificando-se que os apoios da linha se encontram afastados das linhas de água e
respectivos leitos de cheia, não se perspectiva durante a fase de exploração da linha,
qualquer interferência com o normal escoamento destas.
Considera-se, assim, que dadas as características do projecto, não se prevêem
impactes no que se refere aos aspectos quantitativos

Fase de Desactivação
A única acção potencialmente geradora de impactes na hidrologia da região será a
circulação da maquinaria afecta à obra e à desmontagem total ou parcial dos apoios,
podendo afectar o normal escoamento das linhas de água.
Estes impactes serão da mesma natureza dos decorrentes da fase de construção,
sendo considerados negativos, de magnitude reduzida, directos e reversíveis.
- Aspectos qualitativos

Fase de Construção
Relativamente à qualidade da água, as acções decorrentes da fase de construção,
nomeadamente a desmatação, a movimentação de máquinas, as terraplanagens e
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escavações, provocarão o aumento do teor de sólidos em suspensão nas águas de
escorrência, que poderão ter consequências na qualidade das águas superficiais. Os
impactes gerados são negativos, reversíveis e muito pouco significativos, se forem
devidamente aplicadas as medidas de minimização estabelecidas no presente
documento.
No que se refere à produção de efluentes há apenas a referir as águas residuais
domésticas resultantes das instalações sanitárias do estaleiro. Estas instalações serão
do tipo WC químico ou serão ligadas à rede pública de esgotos ou então serão
conduzidos a uma fossa estanque e posteriormente recolhidos pelos serviços
municipais ou por um empresa licenciada e conduzidos a tratamento adequado, pelo
que não há a ocorrência de impactes de impactes negativos.
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 também ser responsável pela ocorrência de impactes
negativos, minimizáveis se forem adequadamente cumpridas as medidas de
minimização estabelecidas neste documento.
Os impactes na qualidade da água superficial, decorrentes da fase de construção,
serão negativos, indirectos e de magnitude reduzida, temporários e reversíveis.

Fase de Exploração
Na fase de exploração o principal impacte ao nível da qualidade da água prende-se
com eventuais operações de manutenção da linha. Estes impactes serão negativos,
indirectos e de magnitude reduzida.

Fase de Desactivação
Na eventual desactivação e desmontagem da Linha, a única acção geradora de
impactes na qualidade da água será a desmontagem, total ou parcial dos maciços,
que pode gerar um ligeiro acréscimo de material e atingir as linhas de água. Este
impacte será negativo, muito pouco significativo, directo e reversível.
b) Recursos Hídricos Subterrâneos

Fase de Construção
Não são expectáveis impactes negativos ao nível dos recursos hídricos subterrâneos,
nos aspectos quantitativos e qualitativos, dado que as profundidades de escavação
são reduzidas, não há a construção de aterros e só acidentalmente ocorrerão
derrames de substâncias poluentes.

Fase de Exploração
Considerando a reduzida área impermeabilizada pelo apoio da linha, não se
perspectiva qualquer tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos
aquíferos subterrâneos, ou do escoamento subterrâneo.
-

Impactes Cumulativos ao nível do factor “Àgua”
No que se refere aos impactes cumulativos, e tendo em conta a Linha Ferroviária de Alta
Velocidade Lisboa – Madrid (RAVE), considera-se que os impactes decorrentes da construção
do projecto são negativo, mas muito pouco significativos.

-

Condicionantes e Medidas de Minimização
As Medidas de Mitigação de Impactes propostas para os descritores em causa afiguram-se
correctas e com adequada fundamentação. A saber:
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Fase de Construção
Além das medidas de carácter geral preconizadas, tais como o Acompanhamento ambiental
da Obra, são propostas medidas sectoriais para a fase de construção e pré-construção, tais
como:
- Assegurar a ligação à rede de saneamento local dos efluentes domésticos provenientes
do estaleiro. Quando tal não for possível, devem ser adoptados WC químicos ou fossas
estanques e posteriormente encaminhadas para tratamento;
- Os estaleiros não se deverão localizar nos seguintes locais:
▪ Áreas de Domínio Hídrico;
▪ Áreas inundáveis;
▪ Perímetros de protecção de captações;
▪ Zonas de máxima infiltração;
▪ Áreas classificadas como REN e RAN.
- Proceder à 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 dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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 pargas de terra devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade;
- 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;
- 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;
- As linhas de água na proximidade das frentes de obra e estaleiros deverão ser
inspeccionadas regularmente e limpas de forma a anular eventuais obstruções
induzidas pela obra.
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- Nos acessos (caminhos a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água
deverão ser implementadas passagens hidráulicas de secção dimensionada para uma
cheia centenária.
- A construção dos apoios em zonas declivosas deve ser precedida por acções que visem
a redução dos escoamentos nas zonas mobilizadas.
- As intervenções próximas das redes de drenagem e regadio devem evitar a deposição
de materiais nas valas e a ruptura de condutas.
- Caso as esavações das fundações interceptem níveis freáticos estes terão de ser
rebaixados por bombagem e os caudais bombeados preferencialmente para valas
abertas no solo.
- Deverão ser requeridos todos os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH).

Fase de Exploração
O EIA não preconiza medidas específicas para a fase de exploração, considera apenas
que deverá proceder-se à verificação das medidas implementadas durante a fase de
construção.

Fase de Desactivação
O EIA não considera medidas específicas para a fase de desactivação da linha.
-

Programa de Monitorização
No que respeita ao Programa de Monitorização, não são propostas acções que visem a
monitorização dos Recursos Hídricos e Qualidade da Água, durante a vida útil do projecto, o
que se considera adequado face à tipologia das intervenções e aos impactes identificados.

-

Considerações finais
Considera-se que a Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto abrange de forma
sistemática, desenvolvida, clara e homogénea os descritores relativos aos Recursos Hídricos
e Qualidade da Água. A metodologia seguida na abordagem e tratamento destes descritores
considera-se adequada, tendo sido utilizada a informação e bibliografia adequada face à
natureza do projecto.
Face aos exposto neste Parecer considera-se que os impactes negativos ao nível fo factor
água são negativos mas pouco significativos e minimizáveis desde que implementadas as
condicionantes e as medidas de minimização que constam deste Parecer

5.2 ECOLOGIA
-

Caracterização da Situação de Referência
A área em estudo não se encontra incluída em qualquer Área Classificada de interesse para
a conservação, estando a cerca de 3 km da IBA – Important Bird Area de Arraiolos.
A maior parte da área de intervenção encontra-se fortemente humanizada e ocupada com
classes de usos do solo vincadamente definidas, entre Pegões e a zona de Montemor-oNovo, através de montado denso de sobro, por vezes com pinhal. Ocorrem entre
Montemor-o-Novo e Évora formações dispersas de sobro com algum azinho, em regime de
exploração extensiva cerealífera e/ou outras em rotação com o pousio e pastagem, aqui e
ali interrompidas por vegetação.
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De uma forma genérica, o coberto vegetal natural encontra-se bastante depauperado. Em
termos fitossociológicos, o estrato arbóreo é dominado por Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947 e o
arbustivo pela classe Cisto-lavanduletea (Braun-Blanquet et al. 1961)
As zonas de maior valor conservacionista são constituídos pelo habitat 6310 Montados de
Sobreiro e por aglomerados florestais presentes nas margens das Linhas de água.
Para o corredor em estudo, e no que diz respeito ao estatuto de conservação das espécies
faunísticas que podem ocorrer na área, destacam-se os mamíferos, com 7 espécies de
morcegos com elevado estatuto de conservação (2 espécies “Criticamente em Perigo”, 1
“Em Perigo”, e 4 “Vulneráveis”) e ainda o rato-de-cabrera (Vulnerável). A avifauna possui 6
espécies com estatuto de “Vulnerável” e 1 espécie com o estatuto “Em Perigo” (águiacaçadeira).
Após as considerações e sugestões efectuadas pelo ICNB aquando da solicitação de
elementos adicionais ao EIA pela Comissão de Avaliação (“ O EIA não entrou em

consideração com estudos sobre ecologia espacial do sisão (Tetrax tetrax) e a abetarda
(Otis tarda), espécies relevantes para a Conservação da natureza links dos estudos:
- http://seguimentodeaves.domdigital.pt/sisao/
- http://seguimentodeaves.domdigital.pt/abetarda/

Os resultados destes estudos demonstraram que a área abrangida pelo projecto da linha
Divor - Pegões é cruzada por estas espécies, podendo a mesma vir a causar mortalidade.
Assim deverá o aditamento atender a esta questão no que concerne à adopção de medidas
de minimização (sugere-se que os Dispositivos Anti-colisão a instalar sejam do tipo “ placas
rotativas”, em substituição das “espirais” propostas pelo EIA. ”), verificou-se que as
mesmas foram tidas em conta no Relatório de Aditamento (Julho de 2011),
nomeadamente no que respeita à Situação de Referência (avifauna). No entanto refira-se
que a figura 3.37 do relatório referido na frase anterior é relativa ao sisão e não à
abetarda (como está escrito).
No caso da cegonha, e devido a esta espécie, na região, utilizar frequentemente os apoios
da linha eléctrica como locais para a construção de ninhos, foi efectuado no EIA uma
prospecção de colónias de nidificação que se encontrassem próximo do traçado da linha,
tendo sido identificados quatro locais de nidificação.
-

Avaliação de Impactes, Medidas de Minimização e Programa de Monitorização
Relativamente à flora e para as três fases deste projecto (construção, exploração e
desactivação) estarão associados impactes negativos, apesar de sempre moderados,
reduzidos ou pouco significativos.
Outros resultados obtidos nos trabalhos do EIA, permitem inferir que a avifauna - através
das aves de rapina diurnas e nocturnas, das espécies aquáticas e algumas aves estepárias,
(como o sisão) e os quirópteros serão os grupos mais afectados pela instalação da linha
eléctrica, nomeadamente através de impactos directos e significativos decorrentes da
colisão.
Assim, preconiza-se a instalação de dispositivos anti-colisão (BFD-Bird Flight Diverter) nas
áreas de traçado mais próximas das barragens de Divor e Minutos e da IBA de Arraiolos.
Concretamente, O EIA propõe a sinalização com BFD’s dos seguintes troços da linha: entre
os apoios P9 e P14; P25 e P43; P57 e P76B; P78 e P89. Pela análise dos estudos sobre
movimentos de sisão e abetarda, acima referidos, torna-se relevante a proposta de
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sinalizar também o troço compreendido entre os apoios P128 e P165, de forma a minimizar
o risco de colisão destas duas espécies de aves.
Relativamente à sugestão apresentada pelo ICNB ao proponente do projecto no sentido de
de testar a eficácia de um novo dispositivo ( FBF-“Firefly Bird Flapper”) foi aceite a resposta
dada pelo proponente no Aditamento ao EIA, já que se encontra actualmente em fase de
estudo (avaliação de eficácia; determinação de impactes na paisagem e ambiente sonoro)
a sua eventual aplicação futura. Todavia, a hipótese destes dispositivos (FBF) serem
instalados nesta linha deverá ficar em aberto.
Como medida minimizadora, deverá proceder-se à colocação de suportes para ninhos de
cegonha nos seguintes apoios:
▪
▪
▪
▪

P9 a P14 – (P9, P10, P11, P12, P13 e P14);
P25 a P43 – (P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37,
P387, P39, P40, P41, P42 e P43);
P66 a P70 – (P66, P67, P68, P69 e P70);
P78 a P89 – (P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88 e P89).

Para a fase de exploração deverá implementar-se um Plano de Monitorização para as Aves
e para os Morcegos, Os resultados deste programa serão importantes para averiguar a
eficácia das medidas de minimização preconizadas e da necessidade de implementar
medidas adicionais.
Relativamente ao Programa de Monitorização da Ecologia – Avifauna e Quirópteros”
proposto no EIA e apesar do mesmo estar correctamente delineado, considera-se que a
duração do mesmo (incluindo a prospecção de cadáveres de aves e de quirópteros) se
deverá estender para 3 anos e não 2 anos como proposto no EIA, de modo a se obter um
volume de dados suficientes para cumprimento dos objectivos preconizados no referido
Programa. Por consequência, os relatórios de monitorização previstos (parcelares e anuais)
deverão igualmente estender-se ao 3º ano de trabalhos.
-

Considerações Finais
No seguimento da análise efectuada aos documentos do EIA que constituem este processo
de AIA, verifica-se que, na generalidade, o conteúdo dos mesmos, quanto ao factor
ambiental “Ecologia (flora e fauna” está de acordo com as directrizes do ICNB sobre esta
matéria e alvo de protocolo de trabalho entre o ICNB e a REN, SA.
Todavia, torna-se premente a proposta de sinalizar o troço da linha eléctrica compreendido
entre os apoios P128 e P165, de forma a minimizar o risco de colisão de aves,
nomeadamente de sisão e abetarda.
Será também relevante considerar análises e conclusões que surjam de estudos e testes
que decorrem ou venham a ser conduzidos sobre o novo dispositivo anti-colisão (FBF“Firefly Bird Flapper”), com o objectivo destes dispositivos (FBF) poderem vir a serem
instalados nesta linha ou ainda no decurso da obra ou durante a fase de exploração.
No que se refere ao “Programa de Monitorização da Ecologia – Avifauna e Quirópteros”
preconizado no EIA considera-se que a duração do mesmo (incluindo a prospecção de
cadáveres de aves e de quirópteros) deverá estender-se para 3 anos de modo a se obter
um volume de dados suficientes para cumprimento dos objectivos preconizados no referido
Programa sendo que deverão ser entregues cópias ao ICNB dos relatórios de
monitorização previstos.
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Relativamente aos factores ambientais analisados no EIA relativos à Linha Eléctrica DivorPegões, a 400 kv o parecer do ICNB é favorável condicionado às medidas minimização
propostas no EIA, devidamente adaptadas ao acima proposto.
Assim do ponto de vista dos factores ambientais analisados (Ecologia) considera-se que
não existem inconvenientes à implementação do projecto da Linha Divor – Pegões se
cumpridas as medidas de minimização e os Programas de Monitorização propostos e
constantes no ponto 10 do presente documento.
5.3 SOLOS, USO DO SOLO E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO
5.3.1. Solos
-

Área de Jurisdição da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo
-

Caracterização da Situação de Referência
O EIA apresenta uma correcta caracterização da situação de referência analisando o tipo
de solos presente num corredor ao longo dos vários troços do projecto.
Assim, de acordo com o EIA e relativamente ao concelho do Montijo temos, por apoio, os
seguintes tipos de solos:
 165 e 164 – solos podzolizados
 163 – solos incipientes
 150, 149, 148 - solos podzolizados
A área de afectação na fase de obra será para cada apoio de 400 m 2 e de cerca de 100
m2 na fase de exploração, considerando que a aproximação à área de implantação do
projecto se fará, maioritariamente, por caminhos existentes. Sendo que a afectação dos
400 m2, na fase de construção é temporária e reversível, enquanto na fase de exploração
a afectação dos cerca de 100 m 2, é permanente e irreversível.

-

Análise de Impactes Ambientais
O EIA apresenta uma quantificação da área dos solos afectados por tipologia,
verificando-se que as áreas directamente afectadas pelos apoios dos postes em fase de
obra são relativamente diminutas face ao corredor em estudo.
Será na fase de construção, com as actividades inerentes à instalação dos apoios e
consequente abertura de caboucos e execução dos maciços de fundação, a circulação de
maquinaria na área envolvente ao local de implantação do apoio, que ocorrerão os
principais impactes, sendo que na fase de exploração as acções esperadas de
manutenção da linha eléctrica não serão susceptíveis de causar impactes nos solos.
Para além da mobilização do solo, poderão ainda ocorrer impactes ao nível da erosão
associados à desmatação e escavação, ao colocar os solos expostos aos agentes
erosivos, nomeadamente o vento e águas pluviais.
Assim, e uma vez que se tratam de intervenções pontuais, localizadas na área de
implantação dos apoios, os impactes são considerados negativos, pouco significativos no
caso da afectação de solos de reduzido valor agrícola, e moderadamente significativos
para afectação de solos de médio a elevado valor agrícola. Esses impactes serão
temporários, pois nas áreas utilizadas na fase de obra para a movimentação de
maquinaria e montagem dos apoios, está prevista a sua recuperação.
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No corredor resultante da projecção das linhas sobre os solos não são considerados
impactes pois o coberto vegetal manter-se-á (com excepção das espécies florestais de
crescimento rápido que terão de ser eliminadas de forma a garantir as necessárias
distâncias de segurança), não havendo lugar a afectações directas do solo.
A instalação do estaleiro de obra irá também provocar impactes no solo, quer através da
sua compactação, quer através da possibilidade de poluição do solo através de derrame
de óleos ou combustível. Considerando-se esses impactes como negativos, e pouco
significativos, se forem devidamente cumpridas as condicionantes à implantação do
estaleiro na escolha dos locais a utilizar bem como das medidas de minimização
constantes do EIA.
Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes, uma vez que as áreas
envolventes aos apoios tendem a regressar à situação inicial, recuperando a vegetação
existente. Sendo que as operações de manutenção e reparação envolvem basicamente
meios humanos não provocando acções susceptíveis de provocar impactes nos solos.
-

Considerações finais
Relativamente ao descritor Solos, face à situação de referência descrita no EIA e às
características do projecto, nada há a opor à sua implementação, desde que sejam
adoptadas as medidas de minimização propostas no EIA e constantes no ponto 10 do
presente documento.

5.3.2. Uso do Solo e Ocupação Actual do Solo
-

Área de Jurisdição da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo
-

Caracterização da Situação de Referência
No que se refere ao uso do solo, a carta apresentada, relativa à área e corredor em
estudo, identifica tipologias de ocupação do solo pertencentes a três grandes classes de
territórios: Áreas Florestais, Áreas Edificadas e Áreas Agrícolas.
Assim, constata-se que para o concelho do Montijo ocorrem as seguintes ocupações:
N.º dos apoios

Área ocupada pelos
apoios na fase de
construção (m²)

Área ocupada pelos
apoios na fase de
exploração (m²)

Florestal

133 – 137

2 000

412

Agrícola

138

400

83

Florestal

139

400

97

Agrícola

140-142

1 200

216

Florestal

143-150

3 200

661

Agrícola

163

400

71

Florestal

164-165

800

70

Classe de usos
do solo

-

Análise de Impactes Ambientais
Os impactes negativos decorrem do melhoramento ou abertura de acessos necessários à
obra, da ocupação do solo pela implantação dos apoios da linha, e da instalação do
estaleiro. Esses impactes serão mais significativos na fase de construção, reduzindo-se
substancialmente na fase de exploração, dada a reduzida ocupação do solo necessária
para cada apoio.
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Assim para a instalação de cada apoio será necessário criar uma área para movimentação
de maquinaria e montagem do apoio de cerca de 400 m², com a consequente alteração
do uso de solo. No entanto, após a fase de construção essa ocupação será reduzida, em
cerca de 79%, permanecendo apenas a área do apoio propriamente dito que é de cerca
de 100 m².
Considera-se que os impactes associados à instalação dos apoios são negativos e
moderadamente significativos para a maioria das classes de uso do solo, assumindo
maior significado nas áreas que apresentam uso agrícola.
Considera-se ainda que estes impactes só serão permanentes e irreversíveis nas zonas de
implantação dos apoios, sendo temporários e reversíveis nas zonas envolventes dos
mesmos pois a afectação ocorrerá apenas em fase de obra.
Quanto aos acessos aos locais de instalação dos apoios, poderão ocorrer duas situações
de afectação de uso do solo, sendo a mais desfavorável a abertura de novos acessos e a
mais favorável a utilização de caminhos já existentes, reduzindo desta forma os impactes
no uso actual do solo. Correspondendo assim a impactes não significativos no caso da
utilização de acessos existentes a negativos e moderadamente significativos no caso de
acessos a construir.
Ocorrerá ainda uma afectação indirecta do uso do solo associado à implementação de
uma faixa de protecção, correspondendo a um corredor de 45 metros (22,5 m para
ambos os lados a partir do eixo central da mesma), onde poderá ser necessário proceder
ao corte ou decote de exemplares de espécies florestais de forma a garantir as
necessárias distâncias de segurança.
Relativamente à instalação dos estaleiros, é intenção do proponente escolher áreas já
infra-estruturadas, pelo que os impactes esperados serão negativos mas pouco
significativos.
-

Considerações finais
Na área de jurisdição da CCDR LVT, no que se refere ao factor ambiental uso do solo,
face à situação de referência descrita no EIA e às características do projecto, nada há a
opor à sua implementação, desde que sejam adoptadas as medidas de minimização
propostas no EIA e constantes no ponto 10 do presente documento.

-

Área de Jurisdição da CCDR Alentejo
-

Caracterização da Situação de Referência
As principais classes de uso do solo existentes no corredor da linha são a silvopastoril, a
agrícola e a florestal na parte final do traçado. Nos concelhos de Vendas Novas e de
Pegões, predomina o pinhal, o eucaliptal e a mistura de ambos.
No Alentejo é dominante o uso agrícola relativamente extensivo, com culturas arvenses
ou pastagens e a presença constante de montados, de baixa a média densidade.
As áreas edificadas existem nas imediações de áreas cultivadas, de eixos de circulação
rodoviária e em montes agrícolas. O troço da linha Divor-Pegões que atravessa a região
Alentejo, aproxima-se de dois aglomerados urbanos – Piçarras (a 30 m do apoio 161) e
Fazendas do Cortiço (a 300 m do apoio 71).
Assim, a caracterização do uso actual do solo afecto à área de influência do projecto,
considerou o seguinte:
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-

Áreas Edificadas: Habitações e edificações de apoios agrícolas, armazéns, espaços
comerciais e aglomerados populacionais representativos.

-

Áreas Agrícolas: Espaços agro-silvo-pastoris, vinha, sistemas de culturas
permanentes, cultivo de hortícolas, frutícolas, culturas arvenses em sequeiro e em
regadio e pastagens.

-

Áreas Florestais: Áreas de montado de sobro (predominante, e com menor
representatividade de azinho), inclui ainda pastagens com menor relevância, pinhal,
eucaliptais e matos.

As classes de uso do solo presentes no corredor da linha são os seguintes:
Concelho
Évora
Arraiolos
Évora
Arraiolos

Montemor-o-Novo

Vendas Novas

-

Classe de Uso do Solo
no corredor associado
Agrícola
Florestal
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Florestal
Agrícola
Edificadas

Localização
P1 – P14
P15 – P18
P19 – P25
P26 – P27
P28 – P34
P35 - P36
P37 – P38
P39 – P56
P57 – P64
P65
P66 – P72
P73-P76A
P66 – P72
P73 – P76A
P76B – P77
P78 – P84
P85
P86 – P93
P94
P95 - P98
P99 - P107
P108 – P118
P119 – P132
P160 – P161
P162

Análise de Impactes Ambientais

Fase de Construção
Na generalidade, os impactes negativos associados à Linha Divor-Pegões ocorrem na fase
de construção, sendo que a implantação da linha implica intervenções físicas no terreno,
designadamente:
-

Remoção de vegetação e decapagem do solo na envolvente e no local de
implantação dos apoios, numa área até 400 m2;

-

Abertura de caboucos com recurso a retroescavadora e circulação de maquinaria
pesada na área de implantação do apoio e respectiva envolvente, sendo o volume
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médio de escavação, por apoio, de cerca de 16 m 3, dos quais uma parte será
reutilizada no enchimento dos caboucos.
-

Construção dos maciços de fundação e montagem das bases, que envolve
operações de betonagem no local, na área de implantação do apoio numa
envolvente de 400 m2.

-

Montagem das estruturas dos apoios que inclui o transporte e o levantamento das
estruturas metálicas. As peças serão transportadas para o local e levantadas com
auxílio de gruas. Esta operação decorrerá numa área de 400 m2 envolvente ao local
de implantação do apoio.

-

Abertura de uma faixa de protecção da linha, com 45 m de largura, de modo a
garantir distâncias de segurança. Nesta faixa apenas se pretende proceder à
desflorestação das espécies de crescimento rápido, como pinheiros e eucaliptos,
sendo que para as restantes apenas se procederá ao respectivo decote, caso seja
necessário.

-

Instalação de estaleiros de obra e abertura de acessos temporários aos locais de
montagem dos apoios. O EIA refere que será, sempre que possível, privilegiada a
utilização de caminhos existentes.

As áreas de uso do solo a afectar com a implementação da Linha Divor-Pegões, por
concelho, para as fases de construção e de exploração do projecto, são as que se
apresentam no quadro abaixo.

Concelho

Évora
Arraiolos
Évora
Arraiolos

Montemor-o-Novo

Vendas Novas

Classe de
Uso do Solo
no Corredor
em Estudo
Agrícola
Florestal
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Agrícola
Florestal
Florestal
Florestal
Agrícola
Edificadas
Florestal
Total

Localização
no Projecto
(Apoios)
P1 – P14
P15 – P18
P19 – P25
P26 - P27
P28 – P34
P35 - P36
P37 – P38
P39 – P56
P57 – P64
P65
P66 – P72
P73 – P76A
P76B – P77
P78 – P84
P85
P86 – P93
P94
P95 – P98
P99 - P107
P108 – P118
P119 - P132
P151 – P159
P160 – P161
P162
P164 – P165

Área Ocupada pelos Área Ocupada pelos
Apoios
Apoios
Fase de construção
(m2)

Fase de exploração
(m2)

5.600
1.600
2.800
800
2.800
800
800
7.200
3.200
400
2.800
2.000
800
2.800
400
3.200
400
1.600
3.600
4.400
5.600
3.600
800
400
800
58.400,0

1.239,65
207,98
425,99
109,36
499,06
130,98
142,56
1.374,32
865,60
83,96
486,90
419,85
279,34
497,34
112,43
615,18
59,70
225,49
605,51
951,48
1.187,06
847,51
290,10
145,05
70,98
11.797,4
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Analisado o quadro, e face aos impactes identificados durante a fase de construção, a
implantação dos apoios afectará, no total, nesta fase, cerca de 58.400 m 2. Contudo,
aproximadamente 46.202,6 m2 serão devolvidos ao seu uso actual, reduzindo-se a
magnitude do respectivo impacte, que se prevê de negativo, pouco significativo a
significativo, consoante a área a ocupar seja permanente ou temporária e, ainda,
consoante a ocupação das diferentes classes de uso do solo a afectar, existirá no entanto
uma afectação permanente de 11.797,4 m 2 de uso actual do solo (fase de exploração).
Na área sob jurisdição da CCDR Alentejo, as áreas de uso actual do solo afectadas pela
implantação da linha são as que se indicam:
Classes de uso do solo
Agrícola
Florestal
Edificadas

Extensão da linha
(m)
26.713
30.802
(ver quadro infra)

Área constituída como servidão
da linha (m2)
760.140
1.756.035
13.300

A principal classe de ocupação de solo a afectar pela instalação de apoios corresponde a
áreas florestais (áreas de montado de sobreiro e azinheira), seguida das áreas agrícolas,
conforme o quadro acima indica.
Relativamente às áreas edificadas verifica-se que o corredor da linha Divor - Pegões se
aproxima a dois aglomerados urbanos, a povoação de Piçarras (a cerca de 30 m desta,
no P161) e a Fazendas do Cortiço (a cerca de 300 m desta, no P71). São ambos
aglomerados populacionais de pequena dimensão e do tipo concentrado, com áreas
agrícolas e apoios agrícolas na sua envolvente. Existem ainda edificações dispersas ao
longo do corredor da linha, sendo que a situação em que há maior proximidade da linha
às mesmas ocorre nas imediações dos apoios 68 e 69, ficando a linha distanciada cerca
de 20 m de um apoio agrícola. Verifica-se ainda a existência de edificações dispersas ao
longo do corredor da linha, sendo que no quadro abaixo se quantificam as mesmas,
tendo sido também consideradas as áreas limítrofes, designadamente:
Identificação
Monte Divor
Edificações
Almansor de Baixo
Edificação
Edificação
Monte do Cabido
Encarnado
Edificação

Localização ao corredor da
linha e distância
400m do P11 e P12, a 350 m da
4 habitações e 3 apoios agrícolas
linha (fora do corredor)
2 apoios agrícolas em ruínas
80 m para P12, 20 m da linha
130 m para o P29, 100 m da
1 habitação e 1 apoio agrícola
linha
1 habitação
110 m do P32 e 110 da linha
200 m do P32 e 200 m da linha
2 habitações e 1 apoio agrícola
(fora do corredor)
Tipologia

3 habitações e 2 apoios agrícolas

100 m do P38 e 100 m da linha

1 habitação e 2 apoios agrícolas

70 m do P56 e 50 m da linha
150 m para o P61, 150 m da
linha
150 m do P61, 150 m da linha
(fora do corredor)
60 m do P67, 60 m da linha
A 120 m do P61, 120m da linha
40 m para o P67 e para a linha
20 m da linha entre o P68 e P69
60 m do P71 e 60 m da linha

Horta da Caravela

2 habitações e 1 apoio agrícola

Caravela da Horta

1 habitação e 1 apoio agrícola

Edificação
Horta do Leal
Monte do Sobral
Horta do Cortiço
Monte dos Valegões

1 apoio agrícola
2 habitações e 1 apoio agrícola
Habitação e apoio agrícola
1 apoio agrícola
1 habitação e 1 apoio agrícola
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Identificação
Monte do
Zambujalinho
Edificação
Casa Branca
Quinta do Gago
Edificações
Monte do Freixo do
Meio
Vale de Figueira de
Baixo
Gamoal do Meio

Localização ao corredor da
linha e distância
400 m para o P76A e 300 m da
2 habitações
linha (fora do corredor)
150 m do P76B e 150 m da linha
1 habitação
(fora do corredor)
400 m do P76B e 400 m da linha
4 habitações e 2 apoios agrícolas
(fora do corredor)
1 habitação e 1 apoio agrícola
150 m do P79 e 110 m da linha
2 apoios agrícolas
200 m do P94 e 120 m da linha
500 m do P94 e 500 m da linha
2 habitações e 4 apoios agrícolas
(fora do corredor)
Tipologia

3 habitações

100 m do P97 e 80 m da linha

4 habitações e 5 apoios agrícolas 180 m do P141 e 180 m da linha
250 m a 600 m do P159 e 220 m
Piçarras
90 habitações e 14 apoios agrícolas a 600 m da linha (dentro e fora
do corredor)
50 m a 400 m do P162 e 30 m a
Piçarras
22 habitações e 8 apoios agrícolas
400 m da linha
400 m a 500 m do P162 e 400 m
Fazenda das Piçarras 10 habitações e 5 apoios agrícolas
a 500 m da linha (fora do
corredor)
Piçarras
4 habitações
70 m do P163 e 70 m da linha
Relativamente à localização dos estaleiros, embora o EIA refira que será privilegiada a
ocupação de áreas já infra-estruturadas, como parques industriais, os respectivos
impactes gerados serão negativos, directos, mas pouco significativos. Previamente à fase
de construção deverá a REN, SA apresentar à Autoridade de AIA a carta de localização
dos estaleiros e da eventual abertura de caminhos.
Concluindo, verifica-se que a área de ocupação de uso actual do solo necessária à
instalação dos apoios não é relevante (cerca de 5,8 ha numa extensão de 70 km de
linha), pelo que os impactes previstos na fase de construção sobre a ocupação de solo
serão negativos, directos, certos, de magnitude moderada, localizados, reversíveis,
minimizáveis e moderadamente significativos. Têm um carácter permanente apenas na
área efectivamente ocupada por cada apoio, sendo temporários na restante área
intervencionada.

Fase de Exploração
Os impactes negativos sobre o uso actual do solo, gerados na fase de exploração,
surgem na sequência das seguintes acções:
-

Remoção de vegetação nas áreas para implantação dos apoios, as quais ficam sem
cobertura vegetal durante toda a fase de exploração da infra-estrutura;

-

Eventual desbaste de vegetação que se desenvolve no corredor da linha durante a
fase de exploração da mesma, nas zonas de eucaliptal e de pinhal;

-

Criação de uma faixa de protecção, de 45 m de largura, onde não será permitida a
arborização e impossibilidade de mecanização da actividade agrícola nas imediações
dos apoios;

-

Desenvolvimento de campos electromagnéticos e pelo potencial acréscimo de ruído
produzido na proximidade da linha às áreas urbanas.
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Durante a fase de exploração da linha Divor-Pegões os impactes sobre o uso do solo
resultam das restrições ao seu uso sob o corredor definido, numa faixa de 45 m de
largura centrada no eixo da linha, pelo que os mesmos terão significado e magnitude
diferentes consoante a classe de espaço a afectar.
A ocupação irreversível do solo na área de implantação dos apoios (por apoio será de
cerca de 120 m2), que tem origem na fase de construção e assume carácter permanente
na fase de exploração, dará origem a impactes mais ou menos significativos, também
consoante a classe de uso de solo a afectar. Assim, as classes a afectar pelo traçado da
Linha Divor - Pegões serão as seguintes:

Classe de Uso do
Solo

A

Área ocupada pelos apoios
Fase de construção (m2)

Fase de exploração (m2)

Agrícola

25.600

5.247,18

Florestal

33.200

5.106,83

Edificadas

----

----

Total

58.800,0

10.354,01

área total afectada de forma permanente, durante a fase de exploração, será de cerca
1,33 ha.
Assim, os impactes gerados nesta fase, e considerando a área que será afectada de
forma definitiva, serão negativos, directos, irreversíveis, de magnitude reduzida (dada a
possibilidade de utilização do solo, na maior parte das situações), compensáveis e pouco
significativos.
Nesta fase poderá haver necessidade de proceder ao corte/decote de algumas espécies
de crescimento rápido localizadas no corredor de 45 m centrado no eixo da linha, de
forma a garantir as distâncias de segurança legalmente exigidas, ocorrendo uma perda
parcial da produção florestal, mas que se estima pouco significativa, atendendo à área
ocupada por esta classe de uso do solo nos concelhos atravessados pelo projecto.

Fase de Desactivação
Na fase de desactivação da Linha Divor – Pegões e respectivos apoios, prevê-se que as
acções a desenvolver serão semelhantes às desenvolvidas na fase de construção e
correspondem à remoção dos apoios e de todas as estruturas associadas. O impacte
expectável será moderadamente significativo, considerando que as áreas a intervir serão
as mesmas da fase de construção.
-

Considerações finais
Analisado o EIA, na área de jurisdição da CCDR Alentejo, não se prevêem impactes
negativos significativos sobre os factores ambientais Solos e Uso actual do solo, à
excepção dos impactes correspondentes à afectação de áreas de montado de sobro
(aproximadamente 0,294 ha) e, ainda, à ocupação de áreas de RAN e de REN. A maioria
destes impactes, poderão ser minimizados se aplicadas as medidas preconizadas no EIA,
as medidas gerais do sítio da APA e as constantes do presente parecer, referentes à
Ocupação Actual do Solo, REN, RAN, e Estaleiros, pelo que poderá emitir-se parecer
favorável ao projecto da “Linha Divor-Pegões, a 400 kV”, condicionado ao cumprimento
dos condicionamentos e medidas de minimização constantes no ponto 10 do presente
documento.
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5.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
-

Área de Jurisdição da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo
A área de intervenção é abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do Território da
Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) e pelo Plano Director Municipal do Montijo
(PDMM).
Em termos de condicionantes legais o projecto abrange zonas previstas nas Medidas
Preventivas do Novo Aeroporto de Lisboa, RAN, REN, Montado de Sobro e Domínio Hídrico
Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
(PROTAML)
A área de intervenção do projecto em apreço encontra-se abrangida pelo PROTAML,
ratificado pela RCM n.º 68/2002, publicado no Diário da Republica n.º 82, I Série – B, de 8
de Abril.
Segundo o Esquema do Modelo Territorial, o projecto abrange uma área inserida na Unidade
Territorial 15 – Nascente Agro-Florestal, recaindo em “Área Agro-Florestal.
A unidade territorial 15 – “Nascente Agro-Florestal” caracteriza-se por uma exploração agroflorestal extensiva associada ao montado de sobro verificando-se algumas intrusões
significativas de áreas de exploração agrícola intensiva de regadio e ocupações urbanas
extensivas muito específicas, determinadas pela procura de novas formas de habitar que
pretendem conciliar o modo de vida urbano com uma localização em espaço rural de grande
qualidade ambiental.
Da análise não se detectaram desconformidades com este Plano Regional, particularmente
no que concerne às orientações territoriais devendo no entanto ser tido em conta o parecer
da AFN, face ao montado de sobro.
Plano Director Municipal (PDM) do Montijo
No que se refere ao PDM do Montijo, e de acordo com a Planta de ordenamento, a área de
intervenção recai nas seguintes categorias de Espaço:
- Espaço Agrícola – Área Agrícola da RAN e Área Agrícola Não Incluída na RAN
- Espaço Florestal – Área de Floresta de Produção.
Atento ao conteúdo do regulamento do PDM do Montijo, tratando-se de infra-estruturas
energéticas, não se vislumbra qualquer disposição que impeça a realização do projecto nas
classes de espaços atravessadas, devendo relativamente a este IGT, ter em conta os
pareceres da ERRALVT e da AFN.
Medidas Preventivas (MP) do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL)
O EIA procede ao enquadramento correcto da área do projecto nas zonas previstas nas
Medidas Preventivas do Novo Aeroporto de Lisboa.
As Medidas Preventivas do NAL foram aprovadas pelo Decreto n.º 19/2008, de 1 de Julho,
prorrogadas por mais um ano pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2010 de 19
de Julho, não se encontrando neste momento em vigor.
Assim, e apesar de não existir neste momento enquadramento legal, uma vez que as
medidas Preventivas deixaram de vigorar desde Julho do pretérito ano, julga-se importante
proceder à análise do projecto apresentado face a estas MP.
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De acordo com o n.º 5 do art.º 4.º, na zona 10, onde se incluem as zonas de 2 a 9, os actos
e actividades previstos nas alíneas e) e f) do n.º 3 do artigo 1.º seriam apenas permitidos
para o desenvolvimento das actividades agrícolas e florestais, ficando sujeitos a parecer da
câmara municipal respectiva e das entidades específicas que deveriam emitir parecer
consoante o estipulado no presente diploma.
A área do projecto estaria inserida na zona 6A, onde de acordo com o disposto no n.º 4 do
art.º 4.º do referido diploma, o projecto em causa estaria assim dependente de parecer
vinculativo da ANA, S.A., por ser uma área de protecção com vista a assegurar o
estabelecimento da superfície horizontal externa do futuro aeroporto (superfície operacional
determinada pelo anexo 14 à Convenção sobre Transporte Internacional Civil — ICAO,
situada à cota 194m).
Nesta zona, a cota mínima do elemento mais elevado de qualquer construção não poderia
ultrapassar uma cota de 150 m acima da cota de 49 m e ter uma altura relativa de
construções vizinhas acima de 30 m.
Considerando que para a instalação do projecto em causa impõe-se a construção de infraestruturas de energia eléctrica e o derrube de árvores (alíneas b) e e) do n.º 3 do artigo
1.º), à luz do Decreto n.º 19/2008, de 1 de Julho, caso estivesse em vigor, careceria de
parecer vinculativo da CM do Montijo e da ANA S.A..
Regime Jurídico da REN (RJREN)
O concelho do Montijo não tem carta de REN publicada, pelo que se aplicará à pretensão o
disposto no art.º 42.º do DL n.º 166/2008 de 22 de Agosto.
De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 42.º “ carecem de autorização da comissão de

coordenação e desenvolvimento regional a realização dos usos e acções previstos no n.º 1
do artigo20º nas áreas identificadas no Anexo III do citado DL, que dele faz parte
integrante, que ainda não tenham sido objecto de delimitação ”.
Verifica-se no entanto, que a área do projecto (constante na carta de ecossistemas que não
se encontra publicada) se insere em “cabeceiras de linhas de água ”, actualmente designadas
de “áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos ”, tipologia esta que não consta
do Anexo III do citado DL, pelo que não há nada a obstar em matéria de REN, devendo no
entanto ser tido em conta a análise da ARH-Tejo relativamente ao sistema biofísico em
causa.
-

Considerações Finais
Na área de Jurisdição da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, tendo em consideração os
objectivos que este projecto prossegue em termos de melhoria da qualidade de serviço e a
necessária implementação para alimentação eléctrica ao troço português do eixo ferroviário
Lisboa-Madrid na zona Montijo-Pegões-Vendas Novas, não havendo incompatibilidade com o
PROTAML, PDM e RJREN, considera-se que do ponto de vista do ordenamento do território
poderá emitir-se parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização e condicionamentos constantes no ponto 10 do presente documento.

-

Área de Jurisdição da CCDR Alentejo
Os instrumentos de gestão territorial aplicáveis à área do projecto são:
 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), publicado pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto;
 Plano Regional de Ordenamento Florestal - Alentejo Central, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de Abril.
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 Plano Director Municipal de Évora (PDM), (revisão) Regulamento n.º 47/2008, de 25 de
Janeiro.
 PDM de Arraiolos, Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 18/2003, de 13 de
Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/2006, de 22 de Novembro, alterado por
adaptação pelo Aviso n.º 25803, de 10 de Dezembro.
 PDM de Montemor-o-Novo, publicado pela RCM n.º 8/94, de 2 de Fevereiro, alterado
pela RCM n.º 2/2007, de 5 de Janeiro, alterado por adaptação pelo Aviso n.º
1391/2011, de 13 de Janeiro.
 PDM de Vendas Novas, publicado pela RCM n.º 137/99, de 29 de Outubro, alterado por
adaptação pelo Aviso n.º 25679/2010, de 18 de Março.
 Medidas Preventivas (MP) TGV – Linha de Alta Velocidade do Eixo Lisboa-Madrid,
publicadas pela RCM n.º 11/2009, de 27 de Janeiro.
Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), 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. Por outro lado, o projecto
agora em avaliação tem como objectivo a alimentação eléctrica ao troço português do eixo
ferroviário de alta velocidade Lisboa-Madrid.
Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Central, os apoios
que, na fase de exploração, incidem sobre áreas que integram este plano são os abaixo
indicados:
Concelho

Descrição

Apoios

Área afectada

Évora

PROF Alentejo Central Corredor Ecológico

23 a 25, 31, 32 a
34, 36

517,36 m2

Arraiolos

PROF Alentejo Central Corredor Ecológico

26, 27, 35

169,06 m2

Montemor-o-Novo

PROF Alentejo Central Corredor Ecológico

37 a 40, 57 a 60,
74 a 118

4.551,41 m2

Vendas Novas

PROF Alentejo Central Corredor Ecológico e Áreas
com Risco de Incêndio

119 a 132

1.089,38 m2

Total

6.327,21 m2

A implementação da Linha Divor-Pegões afectará, definitivamente, 6.327,21 m 2 pela
colocação dos apoios em áreas integrantes do PROF Alentejo Central, designadamente,
Corredor Ecológico e Áreas com Risco de Incêndio.
A instalação da linha em apreciação implicará o estabelecimento e a manutenção de uma
faixa de servidão que terá 45 m de largura, havendo interferência com os corredores
ecológicos deste plano. O regulamento do PROF Alentejo Central é omisso relativamente às
regras de ocupação noutros âmbitos que não o florestal. Nesta faixa de 45 m de largura
serão afectados 1.542.815,0 m2 (154,28 ha).
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De acordo com o Plano Director Municipal (PDM) de Évora, o corredor da linha Divor-Pegões
afectará as seguintes classes de espaços:
-

Espaços de Protecção Ambiental e Espaços Canais;

-

Percursos Patrimoniais e Ambientais.

Segundo o Plano Director Municipal de Arraiolos, serão afectadas as seguintes classes de
espaços:
-

Espaços Agrícolas;

-

Espaços Agro-silvo-pastoris;

-

Espaços Culturais e Naturais – Áreas de Conservação da Natureza.

No concelho de Montemor-o-Novo são atravessadas as seguintes classes de espaço, de
acordo com o respectivo Plano Director Municipal:
-

Espaços Agrícolas;

-

Espaços Agro-Florestais;

-

Espaços Culturais – Sítios Arqueológicos – Outros Sítios.

De acordo com o Plano Director Municipal de Vendas Novas, o corredor da linha DivorPegões afectará as seguintes classes de espaços:
-

Espaços Canais: Rede Rodoviária – Estrada Nacional e Rede Ferroviária;

-

Espaços Agrícolas: Áreas Agrícolas – RAN e Áreas Agrícolas com culturas
permanentes;

-

Espaços Agro-silvo-pastoris;

-

Espaços Culturais e Naturais: Áreas da Estrutura Biofísica Fundamental;

-

Espaços Canais: Rede hídrica – Linhas de água;

-

Espaços Urbanos: Área urbana;

-

Espaços Urbanizáveis: Espaços urbanizáveis correntes.

As condicionantes identificadas no corredor de 400 m associado à Linha Divor-Pegões são os
seguintes:
-

Plano Director Municipal de Évora
 Reserva Agrícola Nacional (RAN);
 Reserva Ecológica Nacional (REN)
 Recursos e Valores Naturais – Recursos Hídricos – Leitos de Cheia e Zonas
Inundáveis);
 Espaços Canais/Rede de Acessibilidades - Rede Ferroviária - Ramal
Reguengos/Ramal Mora;
 Espaços Canais/Rede de Acessibilidades - Rede Ferroviária Linha do Comboio de
Alta Velocidade, Corredor Eixo Lisboa/Madrid (Corredor em Estudo);
 Infra-estruturas e Equipamentos Colectivos – Abastecimento de Agua – Poço;
 PROF – Alentejo Central Corredores Ecológicos

-

Outras Condicionantes para além das do PDM de Évora
 Corredor de estudo da RAVE;
 Estrada Nacional (EN) 527-1;
 Adutora;
 Rede de Abastecimento de água;
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Ribeira do Divor;
Antiga Linha de Férrea (km 132,33);
Ribeira do Penedo;
EN 370;
Telecom, Infra-estrutura enterrada.

-

Plano Director Municipal de Arraiolos
 RAN
 REN
 PROF Alentejo Central (corredores ecológicos)

-

Outras Condicionantes para além das do PDM de Arraiolos
 EM 529;
 Linha Média Tensão LBT 30;

-

Plano Director Municipal de Montemor-o-Novo
 RAN
 REN
 Infra-estruturas – ETAR
 PROF Alentejo Central (corredores ecológicos)

-

Outras Condicionantes para além das do PDM de Montemor-o-Novo
 2 Marcos Geodésicos;
 3 Pontos de Água de Combate a Incêndios Florestais;
 Rio Almansor;
 Estrada Municipal (EM);
 EN 4 (km 92,47);
 Telecom, Infra-estrutura enterrada;
 EM 1056;
 Ribeira das Caravelas;
 Ribeira de Sobralinho;
 Rede Viária (E.P) – EN2;
 Telecom, Infra-estrutura aérea;
 EN114;
 Ribeira de Canha;
 EN 380 (km 7,72).

-

Plano Director Municipal de Vendas Novas
 RAN;
 REN;
 Montado de Sobro;
 PROF Alentejo Central (Corredores Ecológicos).
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-

Outras Condicionantes do projecto para além das do PDM de Vendas Novas
 Montado de Sobro;
 Linha ferroviária de Vendas Novas (km 61,88);
 Ribeira de Canha;
 Telecom, Infra-estrutura aérea;
 EM 251-1 (km 11,3);
 EN 4 (km 48,4);
 Rede ferroviária (linha do Alentejo) (km 47,11);
 Telecom, Infra-estrutura enterrada;
 EM 1059;
 LAT (Futura LN Marateca-Fanhões);
 Telecom, Infra-estrutura enterrada.

Relativamente à afectação de áreas de REN, na fase de exploração, por concelho, tem-se:
Subsistemas de REN no concelho de Évora

Apoios e áreas ocupadas

Cabeceiras de Linhas de Água

4, 5, 8, 9, 20

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

11

Áreas com Riscos de Erosão

15, 16
673,54 m2

Total

Subsistemas de
Montemor-o-Novo

REN

no

concelho

de

Cabeceiras de Linhas de Água
Linhas de Água

Apoios e áreas ocupadas
40 a 45, 54, 55, 71, 72, 115, 118
48, 57, 61, 66, 82, 111

Áreas com Riscos de Erosão

49, 51

Áreas de Máxima Infiltração

76B, 77, 78, 86, 91, 93, 95, 96, 100
e 102

Cabeceiras de Linhas de Água+Áreas com Riscos de
Erosão

39, 116

Cabeceiras de Linhas de Água+Áreas de Máxima
Infiltração

90

Linhas de Água+Áreas com Riscos de Erosão

50

Linhas de Água+Áreas de Máxima Infiltração

85, 92, 94

Áreas de Máxima Infiltração+ Áreas com Riscos de
Erosão

87 a 89 e 97 a 99

Total

3.321,65 m2
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Subsistemas de REN no concelho de Vendas
Novas

Apoios e áreas ocupadas

Cabeceiras de Linhas de Água

150, 151, 153, 154, 155 a 157, 158,
159, 160

Áreas com Riscos de Erosão

121 a 123, 126, 128, 129, 131, 152

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

130

Zonas Ameaçadas pelas Cheias+Áreas com Riscos de
Erosão

119, 120

Áreas com Riscos de Erosão+ Zonas Ameaçadas
pelas Cheias

127

Total

1.999,98 m2

O total de área REN afectada nos concelhos da jurisdição da CCDR Alentejo é de 5.999,22
m2 (72 apoios).
Relativamente à afectação de áreas de RAN por concelho, tem-se:
Áreas de RAN por concelho

Apoios e áreas ocupadas

Évora

11, 21, 22, 24, 28, 29 e 31 – 470 m2

Montemor-o-Novo

59 a 64, 66, 69, 71, 100 a 106 – 1.300 m2

Vendas Novas

130 – 110 m2

Total de área de RAN afectada

1.880 m2 (23 apoios)

Relativamente a outras condicionantes existentes na área do projecto, tem-se:
Concelho de Évora

Apoios

Corredor da RAVE

P5 e P6

Estrada Nacional (EN) 527-1

P6 (60 m)

Adutora

P11 (64 m)

Rede de Abastecimento de água

P13 (96 m)

Ribeira do Divor

P13 (180 m)

Antiga Linha de Férrea (km 132,33)

P15 (40 m)

Ribeira do Penedo

P18 (200 m)

EN 370

P20 (105 m)

Telecom, Infra-estrutura enterrada

P20 (85 m)

Concelho de Arraiolos

Apoios

EM 529

P36 (50 m)

Linha Média Tensão (LMT) e Linha Baixa
Tensão (LBT) 30

P36 (30 m)
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Concelho de Montemor-o-Novo
2 Vértices Geodésicos

Apoios
P70 e P87 (ambos fora do perímetro de
protecção)

P73, P74 e P75 (todos dentro do limite de
protecção dos 500 m e fora dos 250 m); P76A
3 Pontos de Água de Combate a Incêndios
(dentro do limite de protecção dos 500 m e
Florestais
fora dos 250 m); P93 e P94 (dentro do limite
de protecção dos 500 m e fora dos 250 m).
Rio Almansor

P37 (56 m)

Estrada Municipal (EM)

P44 (135 m)

EN 4 (km 92,47)

P44 (115 m)

Telecom, Infra-estrutura Enterrada

P44 (104 m)

EM 1056

P45 (25 m)

Ribeira das Caravelas

P61 (116 m)

Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos

61 a 63

Ribeira de Sobralinho

P65 (154 m)

Rede Viária (E.P) – EN2

P68 (157 m)

Telecom, Infra-estrutura Aérea

P68 (96 m)

EN114

P76B (60 m)

Telecom, Infra-estrutura Aérea

Sobreposição

Ribeira de Canha

P82 (215 m)

EN 380 (km 7,72)

P115 (35 m)

Concelho de Vendas Novas
Montado de Sobro

Apoios
119 a 130, 132, 151 a 159 (2940 m2)

Linha ferroviária de Vendas Novas (km 61,88)

P130 (115 m)

Ribeira de Canha

P130 (115 m)

Telecom, Infra-estrutura Aérea

P134 (74 m)

EM 251-1 (km 11,3)

P134 (210 m)

EN 4 (km 48,4)

P151 (230 m)

Rede ferroviária (linha do Alentejo) (km 47,11)

P151 (45 m)

Telecom, Infra-estrutura enterrada

222 m

EM 1059

P153 (90 m)

LAT (Futura LN Marateca-Fanhões)

P158 – P159

Telecom, Infra-estrutura enterrada

P162 (31 m)

Nas áreas de REN serão colocados 72 apoios que correspondem a um total de 5.995,22m2.
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De acordo com o Regime Jurídico da REN, o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto,
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
de Outubro, as áreas de REN a afectar pela colocação de apoios está sujeita a comunicação
prévia.
Durante a fase de construção prevê-se uma afectação total de 19.984,07 m 2 de área de
REN, na fase de exploração da linha serão afectados, permanentemente, cerca de 5.995,22
m2 de área de REN.
Relativamente às áreas de RAN, a Linha Divor-Pegões 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 de Março: “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.”
Não obstante a situação anteriormente descrita, de acordo com o regime jurídico da RAN

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 em
sede de AIA haverá que solicitar parecer à respectiva Entidade Regional da RAN.
Na fase de construção da linha, serão afectados 6.266,7 m 2 de solos pertencentes à RAN, e
na fase de exploração serão afectados, permanentemente, cerca de 1.880 m 2 de solos de
RAN.
Domínio Público Hídrico - O corredor da Linha Divor-Pegões desenvolve-se atravessando
algumas linhas de água nos concelhos de Évora, Montemor-o-Novo e Vendas Novas;
contudo, os apoios estão localizados fora das respectivas faixas non aedificandi, pelo que
não haverá interferência com esta condicionante.
Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos - De acordo com o EIA, os apoios 61 a 63
incidem sobre área integrante do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos, ocupando uma
área efectiva de 226,52 m 2; na faixa de servidão de 45 m correspondente incidirão 5 ha
sobre esta condicionante. Remete-se para uma consulta à Direcção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural a avaliação da compatibilidade do projecto com esta condicionante.
Sobreiros e Azinheiras - No concelho de Vendas Novas e de acordo com o EIA são
atravessados 0,294 ha de área de montado de sobro e azinho, para a qual está prevista a
implantação de 21 apoios (119 a 130, 132, 151 a 159). Refere a Adenda ao Aditamento ao
EIA que não se prevê o abate de qualquer exemplar de sobreiros e/ou azinheiras para
implantação dos apoios, para criação de acessos e para a definição das faixas de protecção
da linha; a colocação destes 21 apoios deverá ser ajustada no local com o objectivo de
minimizar a afectação de exemplares arbóreos. Na eventualidade de durante a fase de
construção ser necessário o corte de algum exemplar será cumprida a legislação aplicável
procedendo-se a um pedido de autorização prévia de abate.
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Relativamente à autorização para utilização de áreas RAN dar-se-á cumprimento ao RJRAN
decorrente da Avaliação de Impacte Ambiental do projecto, conforme condicionante ao
projecto constante do presente parecer.
Vértices Geodésicos - No corredor da Linha Divor-Pegões localizam-se dois vértices
geodésicos nas imediações dos apoios 70 e 87, contudo, estes apoios localizam-se a mais de
15 m destes, pelo que não existirão quaisquer incompatibilidades.
Rede Rodoviária e Rede Ferroviária - O traçado da linha eléctrica intersecta vias
rodoviárias, da rede fundamental, complementar e municipal, e ainda o corredor da RAVE.
Deverão ser respeitadas as respectivas faixas de servidão non aedificandi, pelo que este
aspecto deverá constituir uma condicionante ao projecto.
Pontos de Água - A Linha Divor-Pegões intersecta 3 pontos de água para combate a
incêndios localizados no concelho de Montemor-o-Novo, junto aos apoios 73, 74, 75, 76A,
93 e 94, sendo que todos se localizam dentro do limite de protecção dos 500 m, mas fora
dos 250 m.
Linhas de Baixa Tensão (LBT) e Linhas de Média Tensão (LMT) - O corredor da linha
em avaliação intersecta LBT e LMT próximo do apoio 36, a 30 m desta.
O projecto em avaliação terá que respeitar as servidões associadas a todas estas infraestruturas, bem como terá que garantir o cumprimento das distâncias de segurança
legalmente exigidas, estes aspectos constituirão uma condicionante do projecto.
5.5 SOCIOECONOMIA
-

Área de Jurisdição da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo
A fase de construção associada ao projecto segundo o referido no EIA deverá demorar cerca
de 9 meses, enquanto a fase de exploração, que inclui toda a vida útil da Linha com
trabalhos de manutenção e conservação, se prevê um período nunca inferior a 50 anos,
dado o tipo de infra-estrutura, de vida útil longa.
O tipo de efeitos provocados pela instalação da Linha destaca, a colocação de apoios e a
criação de acessos durante a fase de implantação, a afectação do solo da base dos apoios e
a passagem da Linha que deverá assegurar as distâncias de segurança.
Considerando uma área média de 400 m2 associada à implantação dos apoios, no concelho
do Montijo prevê-se uma ocupação de cerca de 8.400m2 na fase de construção do projecto,
sendo contudo devolvidos ao uso actual cerca de 80% da área ocupada no decorrer da fase
de construção (1.615m2), diminuindo a magnitude do impacte ambiental associado à
ocupação do solo. O impacte é, por isso, considerado como negativo, directo, certo,
temporário (para as áreas ocupadas temporariamente) e permanente (para as áreas
ocupadas efectivamente pelos apoios), parcialmente reversível, de magnitude reduzida a
elevada (em função da ocupação efectiva das parcelas), de valor moderado a elevado e
minimizável e compensável. Este impacte é, assim, classificado de significativo a pouco
significativo, face à ocupação temporária a permanente das áreas associadas e com classes
de uso de solo definidas.
Relativamente à presença da Linha, para os usos Florestais existem as seguintes limitações:
se na área florestal existirem exemplares de espécies de crescimento rápido (p.e. eucalipto),
terão que ser asseguradas as distâncias de segurança à Linha, com recurso a limpeza e
abate das mesmas, na área de faixa de protecção com 45m de largura.
Releva-se o caso dos Apoios P140 a 141, abrangendo uma área de pinhal a suprimir face à
sua implantação, sendo que na envolvente existe uma área agrícola com Olival. Neste local e
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ainda relativamente ao Apoio P141, na área da Herdade de Gamoal do Meio, a presença de
habitações e apoios agrícolas situam-se a 100m e a 80m para a Linha.
Considerando predominância de áreas de montado de sobro e azinho nos usos identificados
como áreas Florestais, é expectável que estas não apresentem, na sua globalidade, riscos
associados para o correcto funcionamento da Linha, sendo previsível a manutenção do seu
uso, excepto na área de implantação dos Apoios. Refere-se ainda a adopção no Projecto de
distâncias ao solo e aos obstáculos como árvores muito superiores aos valores de segurança
de referência regulamentar, permitindo assim a manutenção da situação existente. Para os
restantes usos do Solo identificadas no corredor em estudo não foram verificadas
incompatibilidades, pelo que à excepto das áreas de implantação dos Apoios é previsível a
manutenção das classes do uso do solo.
Em termos de Travessias, Cruzamentos e Paralelismos e Edificações, as situações verificadas
sistematizam-se em:
-

Travessias
 No vão entre o P133-P134 faz-se a travessia da EM251-1 (km11,3) e da Ribeira do
Vale Coelhos;
 No vão entre o P150-P151 faz-se a travessia da EN4 (km48,4).

-

Não se verificam cruzamentos e paralelismos

-

Edificações
Em termos de edificações, no que se refere à sua tipologia, localização e distância ao
traçado da linha, verifica-se:
 Habitações e Apoios Agrícolas - 100 m para o P141 e 80 m para a Linha (Gamoal
do Meio).

O EIA identifica os riscos a ter em conta associados à presença e funcionamento da linha,
incluindo os que decorrem de circunstâncias adversas e externas, analisando e apresentando
soluções de minimização para os mesmos.
Do ponto de vista dos impactes sobre a população interessada, considera-se que:
 Poderá verificar-se uma predisposição maioritariamente negativa da população perante
o Projecto, dado que o mesmo é indissociável do Projecto da Linha de Alta Velocidade
(RAVE), uma vez que ambos os projectos constituirão a supressão de parcelas
significativas do território, com especial enfoque para a Linha de Alta Velocidade,
contribuindo assim para a manutenção das assimetrias territoriais identificadas;
 A possibilidade da manutenção dos Usos do Solo no alinhamento vertical da Linha,
desde que não constitua a manutenção do uso do solo um “risco” para o correcto
funcionamento da Linhas, excepto nas áreas da implantação dos Apoios.
 Uma vez que se trata de impactes permanentes, acresce o efeito relativo à perda das
áreas onde incidem os apoios da Linha associado à desvalorização económica que a
presença da Linha provoca do ponto de vista do valor da paisagem.
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Face ao exposto destacam-se os impactes no uso do solo na sua relação com as actividades
económicas com que se identificam, que podem resultar e derivar das seguintes situações:
 Por acção directa, com a eliminação total do uso do solo actualmente existente na área
de colocação dos apoios;
 Por acção indirecta, com a alteração da intensidade de exploração do uso do solo
existente na área da faixa de protecção (limitação de exploração de espécies de
crescimento rápido).
-

Considerações Finais
Na área de jurisdição da CCDR LVT, os impactes resultantes da implantação da Linha são
pouco significativos, devendo contudo, serem integradas as medidas propostas no EIA,
designadamente as medidas de carácter geral M19, M23, M24, M25, M28 e M30, e as
medidas sectoriais M50 e M56.

-

Área de Jurisdição da CCDR Alentejo
- Caracterização da situação de referência
O corredor da Linha Divor-Pegões desenvolve-se no distrito de Évora, nos concelhos de
Arraiolos (freguesias de Gafanhoeira e Arraiolos), Évora (freguesia de N.ª Sr.ª da Graça
do Divor), Montemor-o-Novo (freguesias de Cortiçadas de Lavre, Foros de Vale de
Figueira, Silveiras, N.ª Sr.ª do Bispo, N.ª Sr.ª da Vila) e de Vendas Novas (freguesia de
Vendas Novas). Relativamente à NUTS, o projecto desenvolve-se na NUTS II – Alentejo,
na NUTS III – Alentejo Central.
As freguesias de N.ª Sr.ª da Graça do Divor, N.ª Sr.ª da Vila, N.ª Sr.ª do Bispo, a Foros
de Vale de Figueira e Vendas Novas, atravessadas pelo projecto apresentam, ganhos de
população, sendo que as freguesias de Arraiolos, Ganfanhoreira, Silveiras e Cortiçadas do
Lavre, apresentam perda de população.
- Avaliação de Impactes Ambientais

Fase de Construção
▪

Os principais impactes negativos sobre a componente social da área afecta ao
projecto, gerados nesta fase, decorrerão de:

▪

Desenvolvimento de campos electromagnéticos e pelo potencial acréscimo de ruído
produzido na proximidade da linha às áreas urbanas;

▪

Abertura de acessos temporários. A abertura de acessos provisórios ocorrerá em
diversos locais do corredor da linha e nas proximidades de áreas edificadas,
esclarecendo o proponente que a acessibilidade é favorável às principais zonas de
intervenção, reduzindo-se deste modo o impacte negativo associado.

▪

Instalação de estaleiros e de depósitos de material. As afectações associadas às
áreas de estaleiros são temporárias, ocorrendo apenas durante a fase de
construção.

▪

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.

A instalação de apoios em terrenos agrícolas ou zonas florestais poderá gerar impactes
negativos decorrentes das afectações temporárias das actividades agrícolas.
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
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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.
Deste modo, o projecto dará origem a impactes negativos, certos, directos, temporários
ou permanentes, consoante a afectação do local for temporária ou permanente, e de
magnitude moderada, parcialmente reversíveis, de valor moderado a elevado,
minimizável e compensável.
Considerando a dispersão das áreas edificadas, os impactes negativos, associados à fase
de construção previstos para o factor Socioeconómico, serão pouco significativos, face à
reversibilidade e à duração dos mesmos e, ainda, à existência de uma prévia negociação
entre as partes associada a este tipo de projectos, mais concretamente entre a REN, SA e
os proprietários dos terrenos afectados.
A povoação de Piçarras será afectada pela passagem da linha nas proximidades de
algumas habitações (um apoio agrícola a cerca de 30 m da linha, e valores
compreendidos entre os 50 m e os 70 m de maior proximidade a habitações), os
impactes negativos gerados serão significativos pela perturbação que esta povoação
poderá sentir sobre a sua qualidade de vida.
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 será
expectável que tenha significado.

Fase de Exploração
Os impactes expectáveis nesta fase estarão essencialmente associados à perda de
rendimento dos proprietários dos terrenos que serão afectados pela ocupação dos
apoios; serão impactes negativos, directos, certos, permanentes, reversíveis, de
magnitude moderada a elevada, minimizáveis mas minimizáveis pela atribuição, aos
proprietários, da correspondente indemnização, pelo que serão moderadamente
significativos, atendendo à área agrícola (5.784,7 m 2) e florestal (7.925,8 m2) e que se
prevê que sejam efectivamente afectadas pela colocação dos apoios.
Sobre as áreas edificadas, os impactes negativos expectáveis, face à distância destas à
linha, serão negativos, directos, certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude
elevada, de valor moderado a elevado, ou seja, significativos. Referem os
Esclarecimentos Adicionais ao EIA que o projecto da linha Divor-Pegões assegura as
distâncias de segurança ao solo e aos obstáculos, muito superiores aos valores de
segurança definidos no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão
RSLEAT. Refere ainda o mesmo documento que, com base em cálculos efectuados pelo
projectista, a área edificada mais próxima da linha (cerca de 30 m da linha junto ao
P162) estará sujeita a uma influência de um campo eléctrico de 0,49 kV/m, valor muito
abaixo dos limites fixados na Legislação e anteriormente referidos. Não obstante, com o
objectivo de minimizar este impacte gerado na fase de exploração, considera a CCDR
Alentejo que deverá ser efectuada a ripagem do traçado da Linha Divor – Pegões, de
forma a assegurar um afastamento mínimo desta a habitações, na ordem dos 100 m;
este aspecto constitui uma condicionante do projecto.
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Globalmente, consideram-se os impactes gerados sobre a socioeconomia, na fase de
exploração, negativos, embora se resumam a situações muito pontuais, de reduzida
magnitude, reversíveis e minimizáveis, não constituindo um impacte com significado.

Fase de Desactivação
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 presença, para a população, bem como na área de influência da mesma,
pelo que o impacte negativo gerado deixará de existir. Contudo, o desmantelamento de
infra-estruturas dará origem a impactes negativos, sobre o factor Socioeconomia, embora
pouco significativos.
- Considerações finais
Na área de jurisdição da CCDR Alentejo e no seguimento da análise do EIA, conclui-se que
sobre o factor ambiental socioeconomia os impactes ambientais identificados os quais se
referem à aproximação da linha a habitações (distâncias mais preocupantes são aquelas que
se aproximam de habitações, valores entre os 50 m e os 70 m), serão negativos, directos,
certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude elevada, de valor moderado a elevado, ou
seja, significativos. Estes impactes, poderão contudo ser minimizados se aplicadas as
medidas preconizadas no EIA, as medidas gerais do sítio da APA bem como as proposta e
constantes no presente parecer.
Relativamente a este factor poderá emitir-se parecer favorável condicionado ao projecto
“Linha Divor-Pegões, a 400 kV”, desde que cumpridos os condicionamentos e medidas de
minimização constantes no ponto 10 do presente documento.
5.6 QUALIDADE DO AR
-

Caracterização da Situação de referência
De acordo com informação constante no Aditamento ao EIA, relativamente à situação de
referência na área de intervenção do projecto, verifica-se que as estradas nacionais e
municipais localizadas na área de influência do projecto são as responsáveis pela emissão
de poluentes típicos resultantes do tráfego rodoviário (monóxido de carbono (CO), óxidos
de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV), partículas totais em suspensão
(PTS)).
Os receptores sensíveis identificados no corredor da linha são a povoação de Piçarras e
algumas habitações e apoios agrícolas.

-

Avaliação de Impactes Ambientais

Fase de Construção
Durante a fase de construção da Linha Divor-Pegões poderá ocorrer a emissão de algumas
poeiras, mas devido ao reduzido tráfego de veículos e de máquinas afectos à obra, o
respectivo impacte será negativo, pouco significativo e localizado.

Fase de Exploração
Não são expectáveis impactes nesta fase.
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Fase de Desactivação
Nesta fase os impactes expectáveis serão semelhantes aos gerados na fase de construção,
pelo que serão negativos mas pouco significativos.
-

Considerações finais
Relativamente ao factor ambiental os impactes resultantes da implantação da Linha não
obstam à concretização do projecto.

5.7 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO
-

Caracterização da Situação de referência
No decorrer da avaliação do Estudo e atendendo aos dados recolhidos durante a visita de
campo da Comissão de Avaliação (CA), verificou-se que a informação apresentada carecia
de rectificação, nomeadamente porque alguns elementos patrimoniais não tinham sido
correctamente inseridos na cartografia, ou surgiam erradamente identificados.
Os trabalhos efectuados no âmbito deste Descritor iniciaram-se com a pesquisa
documental (bibliografia, fontes e bases de dados). Refira-se, neste ponto, que não foram
consultados de forma exaustiva todos processos que se encontravam disponíveis no
IGESPAR IP, nomeadamente sobre o Povoado do Cabido no Concelho de Montemor-oNovo, bem como os processos relativos aos levantamentos efectuados no âmbito do EIA
do troço da RAVE.
Numa segunda fase a equipa que elaborou o EIA procedeu à execução do trabalho de
campo com o reconhecimento das ocorrências inventariadas durante a pesquisa
documental e à prospecção sistemática de um corredor de 100 metros centrado no eixo da
linha. Para além desta acção efectuou-se, segundo o EIA, uma prospecção selectiva do
corredor de 400 metros que consistiu, igualmente, na identificação e actualização dos
dados patrimoniais inventariados e no reconhecimento de eventuais áreas com interesse
arqueológico. Para a concretização deste trabalho, para além de alguma recolha de
informação oral, foram ainda tidos em conta aspectos fisiográficos e toponímicos.
Para cada um dos elementos inventariados foi criada uma ficha individual onde surge uma
descrição e uma fotografia da realidade detectada durante o trabalho de campo.
Importa salientar que a opção em criar duas numerações diferenciadas (1ª fase - Estudo
das Grandes Condicionantes e 2ª fase - EIA) dificultou bastante a análise geral do Estudo.
Do trabalho realizado concluiu-se que o projecto atravessa áreas de grande riqueza
patrimonial, destacando-se, sobretudo, os vestígios relacionados com o período
cronológico correspondente ao Neo-Calcolítico evidenciando-se, entre eles, a presença de
diversos monumentos megalíticos. De destacar ainda que a maioria destas ocorrências
situam-se nos concelhos de Évora e Montemor-o-Novo.
Relativamente aos elementos patrimoniais detectados no corredor, a equipa inventariou
um total de 19 ocorrências distribuídas da seguinte forma:
-

9 Povoados/Habitats (Neo-Calcolítico e Neolítico);

-

4 Antas;

-

4 Vestígios diversos (Neo-Calcolítico, Romano, Medieval);

-

1 Estrutura de cronologia indeterminada;

-

1 Estrutura hidráulica.
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Junto ao corredor de implantação da Linha (a norte dos apoios 44 e 45) existe um núcleo
de menires – Menires da Pedra Longa, classificados como Imóvel de Interesse Público pelo
Decreto nº 1/86 de 3 de Janeiro de 1986.
Importa salientar que a maior parte do projecto desenvolve-se encostado ao limite sul do
corredor tendo obrigado a que, durante a avaliação, tivesse sido necessário cruzar a
cartografia produzida na primeira fase do Estudo (Grandes Condicionantes) dado esta
apresentar informação bastante mais completa para algumas zonas do corredor, tendo-se
detectado, por exemplo, que não tinha sido devidamente assinalado na cartografia do EIA
(corredor - 2ª fase), o Elemento Patrimonial nº 66 – Anta da Amendoeira, localizada junto
ao apoio nº 25, bem como o n.º 29 - Habitat Milhanos 2 junto ao apoio nº 18. Durante a
visita de campo verificou-se, igualmente, que não tinha sido identificado um importante
sítio pré-histórico, o Povoado do Monte Cabido (Sítio do Cabido 1 CNS:7123) junto aos
apoios n.º 38 e n.º 39.
Ainda relativamente às ocorrências erradamente identificadas, destaque-se a inventariação
do Convento de Santa Cruz do Rio Mourinho, supostamente localizado entre os apoios nº s
97 e 98 mas que, na realidade, se encontra na freguesia de Santiago do Escoural.
Resta ainda referir que na Cartografia e fichas associadas verificaram-se alguns erros de
atribuição, por exemplo a ocorrência nº 12 surge como Horta do Leal II quando,
efectivamente, parece corresponder antes à ocorrência Monte Valegões por verificação dos
topónimos locais.
Concluindo, considera-se importante a implementação de medidas de minimização para a
Fase Prévia ao Licenciamento e para a Fase de Construção, de modo a garantir, entre
outras questões, a salvaguarda de elementos patrimoniais que possam não ter sido
devidamente identificados.
-

Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização
As principais acções associadas à construção da linha que podem produzir impactes ao
nível do património são sobretudo as movimentações de terras com a instalação de
estaleiros e respectivos acessos, escavação de caboucos (cerca de 400 m2) destinados às
fundações dos apoios, bem como a abertura de acessos necessários a esta actividade.
Igualmente numa faixa que corresponde a uma largura de 45 m centradas no eixo da linha
poderá ser necessário deslocar maquinaria para proceder ao corte ou decote de árvores
que não permitem, pela sua altura, manter uma distância de segurança às linhas. Esta
circulação deverá ser acautelada também relativamente aos Elementos Patrimoniais
presentes.
O EIA estabelece duas áreas distintas em termos de afectação: Área de Incidência Directa
– sob o traçado e até 20 metros a partir do eixo da linha e Área de Incidência Indirecta de
20 até 200 metros.
Entre as 19 ocorrências patrimoniais que foram contabilizadas, o EIA identifica Impactes
Indirectos em 11 ocorrências: n.ºs 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, e Impactes Directos
em apenas 4 ocorrências: n.º 12 – Monte Valegões (Mancha de dispersão de cronologia
romana), n.º 13 – Horta do Leal II (Recinto de pedra de cronologia indeterminada); n.º 15
- Horta do Zambujalinho 1 (Povoado Neo-Calcolítico) e n.º 19 – Represa de água de época
relativamente recente.
Após análise do EIA, conclui-se que não existem apenas impactes directos nas ocorrências
anteriormente descriminadas, sobretudo porque a linha se desenvolve em grande medida
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junto ao limite Sul do corredor. Assim, considerou-se igualmente a possibilidade de
ocorrerem impactes directos nas seguintes ocorrências:
▪

N.º 1 – Chaminé 7 (Habitat Neo-Calcolítico) junto do Apoio 4;

▪

N.º 4 – Monte da Chaminé 4 (Habitat de cronologia indeterminada) junto do Apoio 6;

▪

N.º 7 – Valada de Almansor 3 junto do Apoio 20;

▪

N.º 66 inventariada no âmbito do Estudo das Grandes Condicionantes com a
designação de Anta da Amendoeira junto ao Apoio 25;

▪

N.º 9 – Anta da Herdade do Silval 3 junto do Apoio 32;

▪

Monte do Cabido Encarnado, ocorrência não identificada no EIA mas que se situa
junto dos apoios 38 e 39;

▪

N.º 16 – Freixo do Meio 9 (mancha de ocupação do Neolítico);

▪

N.º 17 – Freixo do Meio 13 (mancha de dispersão de materiais arqueológicos de
cronologia incerta).

O EIA concluiu que a grande maioria das ocorrências patrimoniais inventariadas na área se
situam a uma distância que garante uma certa segurança relativamente às fundações dos
apoios a construir. No entanto, da análise efectuada pelo IGESPAR, tendo em consideração
algumas imprecisões do Estudo, a má visibilidade do terreno e a ausência de uma
avaliação completa relativamente à real dimensão e importância patrimonial dos sítios
arqueológicos, julga-se não estar totalmente garantida essa segurança relativamente ao
Património, tornando-se necessário reforçar as medidas de minimização tanto para a fase
prévia ao licenciamento, como para a fase de construção, de modo a assegurar não só a
salvaguarda dos elementos patrimoniais já detectados na área considerada de afectação
directa, bem como de todos aqueles que possam não ter sido devidamente identificados
ou ainda que venham a surgir durante a fase de construção.
Tendo em consideração a proximidade do projecto às ocorrências considera-se que os
impactes são directos negativos, permanentes e significativos sobretudo pela intrusão
certa dos apoios em termos de enquadramento paisagístico, tendo em especial atenção o
caso dos monumentos megalíticos e a forma irreversível como estes serão afectados,
limitando, por exemplo, uma possível valorização e fruição quer em termos culturais como
turísticos. Também a circulação de viaturas necessárias à construção dos apoios e
restantes actividades poderão resultar em impactes directos e negativos, caso não sejam
implementadas as medidas de minimização preconizadas neste parecer, sobretudo a
sinalização de todas as ocorrências a menos de 100 metros da obra e de todos os acessos
por ela utilizados.
Considera-se, ainda, que os impactes são de reduzida magnitude e de probabilidade
incerta, por se presumir (apenas com o conhecimento que se possuí na data), que estes
sítios arqueológicos não serão destruídos pela construção das fundações dos apoios ou
abertura de acessos.
Dado que durante a elaboração do EIA ainda não se conheciam os locais de implantação
dos estaleiros de obra, é necessário a realização de acções de prospecção arqueológica
previamente à fase de licenciamento, conforme determinado nas Medidas de Minimização
que integram o presente documento.
Importa ainda salientar que grande parte das áreas que foram alvo de prospecção,
apresentavam visibilidade reduzida encontrando-se também algumas zonas vedadas, não
permitindo, por essa razão, uma correcta caracterização em termos arqueológicos,
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reforçando assim a necessidade da adopção de outras medidas de minimização não
previstas no EIA.
É ainda de mencionar que a cerca de 500m do corredor de implantação da Linha (a norte
dos apoios 44 e 45) como já referido, existe o núcleo de menires – Menires da Pedra
Longa, que se encontram classificados como Imóvel de Interesse Público. Actualmente,
este conjunto situa-se no interior de uma propriedade privada sem acesso público. Apesar
disso foi possível verificar durante a visita da CA que este conjunto se insere numa área
bastante arborizada e com um tipo de relevo que permite, em grande medida, a
manutenção do enquadramento paisagístico sem que os impactes sejam, por essa razão,
significativos.
Reitera-se, como princípio, que se deverá procurar, em primeiro lugar, a não afectação de
elementos patrimoniais procedendo, sempre que possível, a acertos de projecto,
nomeadamente com a relocalização dos apoios da linha.
Tendo em consideração as razões apontadas não se consideram as Medidas de
Minimização contidas no EIA devendo ser adoptadas antes as que constam no ponto 10 do
presente documento.
-

Considerações Finais
Do ponto de vista patrimonial, não existem inconvenientes à implementação do projecto
da Linha Divor – Pegões uma vez que, os impactes nas ocorrências patrimoniais
identificadas serão minimizáveis se cumpridas as medidas de minimização preconizadas e
constantes no ponto 10 do presente documento.

5.8 PAISAGEM
-

Caracterização da Situação de Referência – Estrutura Geral da Paisagem
O corredor da linha eléctrica, atravessa um vasto território alentejano onde domina o
montado, terminando em áreas da charneca ribatejana. A paisagem revela-se no essencial
como silvopastoril e agrícola, registando-se também alguns núcleos florestais, sobretudo
na parte final do traçado, na zona de Vendas Novas e Pegões, com pinhal, eucaliptal ou a
mistura de ambos. Nesta região é dominante a planície suavemente ondulada, de uso
agrícola relativamente extensivo, com culturas arvenses ou pastagens e a presença
constante de arvoredo dos montados, de baixa a média densidade. O montado é por isso
um elemento de referência sempre presente e um traço de união na paisagem desta
região alentejana. Importa destacar também as linhas de vegetação ripícola que se
evidenciam nos cursos de água que correm nesta região, com a presença dominante do
freixo, do salgueiro e por vezes do choupo, que ajudam a definir os contornos da paisagem
e contribuem para a sua valorização visual. Assinala-se a presença de três cursos de água:
rio Almansor (afluente da ribeira de Santo Estêvão e do rio Sorraia), a ribeira do Divor e a
ribeira de Lavre; pertencentes à bacia hidrográfica do rio Tejo. O rio Almansor é
atravessado pelo traçado quatro vezes. O corredor cruza ainda a bacia hidrográfica do rio
Guadiana, através de um dos seus afluentes, o rio Degebe, nos primeiros 3km. Na parte
final do traçado, a paisagem identifica-se com a charneca ribatejana, claramente marcada
por um relevo quase plano, com ondulações orográficas muito suaves. As linhas de água
traduzem-se num conjunto de valas de escoamento dos terrenos, que se unem em
sequência até que constituem ribeiras ou rios. Estas linhas surgem muito afastadas e
apresentam um traçado muito simplificado, quase rectilíneo. Esta forma de
desenvolvimento dos cursos de água, que representam eixos de captação das águas que
drenam dos terrenos da charneca, proporciona o desenvolvimento de faixas marginais
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alagadas, onde é possível o estabelecimento de culturas agrícolas mais exigentes em água
como o arroz, o milho ou o tomate.
- Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada
pela identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em
termos paisagísticos, e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu (2004), a área
de estudo insere-se em quatro Grandes Grupos de Paisagem: O – Ribatejo; Q – Terras
do Sado e R – Alentejo Central. Hierarquizadas dentro destes três grandes grupos
surgem as seguintes Unidades de Paisagem e ainda as subunidades associadas:
▪ Unidade de Paisagem 103 – Serra de Monfurado - dentro da área de estudo tem
representatividade apenas numa pequena parcela na zona central. Apresenta um
relevo colinar, mais pronunciado que na envolvência, a que se associa maior
densidade, diversidade e porte da vegetação, com predomínio de montado muito
denso e antigo, no geral bem conservados.
▪ Unidade de Paisagem 99 – Montados e campos abertos do Alentejo Central - unidade
mais expressiva em área, sendo dominante a planície suavemente ondulada, com
usos extensivos, baseados em sistemas arvenses de sequeiro e pastagens, com
árvores quase sempre presentes, dispersas, em baixa densidade, no geral.
Encontram-se dispersos, assentos de lavoura (montes), no geral conjuntos edificados
concentrados e localizados em situações paisagísticas interessantes, por vezes
rodeados por pequenas áreas de olival, pomar e horta. Na envolvente de Évora,
verifica-se a modificação da paisagem, com presença de propriedades de pequenas
dimensões, com vinhas além de outras culturas presentes na restante unidade. As
galerias ripícolas são no geral bem constituídas destacando-se nelas os freixos,
mesmo em linhas de água pouco importantes. Inclui as subunidades:
-

Subunidade I – Montados e silvopastoricia (Monte da Chaminé);
Subunidade Ia – Periferia urbana e rural de Évora e Montemor-o-Novo;
Subunidade II – Vinha (Monte da Chaminé);
Subunidade III – Pastagens e Ribeira do Divor;
Subunidade IV – Área Urbana e Agrícola de Nossa Senhora da Graça do Divor;
Subunidade V – Montados e silvopastoricia (antiga linha férrea);
Subunidade VI – Núcleo florestal de Andorinhos;
Subunidade VII – Áreas agrícolas do Monte das Oliveirinhas ao Monte dos
Alfeirões;
Subunidade VIII – Montados;
Subunidade IX – Área Agrícola das Pedras Alvas e Amoreira;
Subunidade X – Montados e silvopastoricia (Monte do Sobral);
Subunidade XI – Áreas agrícolas dos montes e Herdade da Caravela, de
Reguenguete e de Amoreira da Torre;
Subunidade XII – Vinhas do Cortiço;
Subunidade XIIa – Área agrícola de Fazendas do Cortiço;
Subunidade XIII – Área Agrícola de Monte Valegões e Cabeço Mouro, Monte dos
Alfundões e Vidigal;
Subunidade XIV – Área Agrícola do Zambujalinho e Casa Branca;
Subunidade XV – Área Agrícola do Monte do Raimundo e Videira;
Subunidade XVI – Monte do Freixo do Meio;
Subunidade XVII – Área Agrícola de Vale de Figueira;
Subunidade XVIII – Área de Montados e Silvopastoricia;
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- Subunidade XIX – Montado e Mata Ribeirinha;
- Subunidade XX – Áreas Agrícolas em Sequeiro.
▪ Unidade de Paisagem 86 – Charneca Ribatejana - corresponde a uma extensa
charneca, com um relevo ondulado muito suave, a que está associado o montado de
sobro. No essencial, trata-se de uma paisagem florestal, cortada por pequenos e
médios vales. Apresenta baixa densidade populacional e povoamento concentrado.
Domina a grande propriedade, sobretudo com uma exploração do solo extensiva,
tanto ligada ao montado como a plantações estremes. Ocorrem, manchas de regadio,
aproveitando a grande disponibilidade de água subterrânea. Apesar das suas
particularidades não se podem considerar como paisagens especialmente raras,
assemelhando-se nomeadamente às charnecas da bacia do Sado. Inclui as
subunidades:
- Subunidade XXI – Áreas de Montado (margem direita rio Almansor);
- Subunidade XXIa – Área florestal e exploração pecuária de Caneira;
- Subunidade XXII – Áreas de Montado e Silvopastoricia (margem esquerda rio
Almansor);
- Subunidade XXIII – Áreas Agrícolas em Regadio – vale do rio Almansor;
- Subunidade XXIV – Áreas de Montado e Silvopastoricia;
- Subunidade XXIVa – Periferia urbana e rural de Vendas Novas
- Subunidade XXV – Área Florestal de Gamoal;
- Subunidade XXVI – Mata de Sobreiros;
- Subunidade XXVII – Área Agrícola de Gamoal;
- Subunidade XXVIII – Área Florestal junto a Craveira;
- Subunidade XXIX – Montado de Sobro e Pinheiros.
▪ Unidade de Paisagem 92 – Areias de Pegões - a planura e os solos arenosos que
dominam esta unidade de paisagem, característicos da bacia sedimentar do Sado. A
construção é dispersa e ocorrem inúmeras estruturas e infra-estruturas (estradas,
auto-estradas, linha de caminho de ferro, linhas de alta tensão). Regista-se uma certa
diversidade de usos agrícolas ou florestais sem que seja clara a razão para a sua
disposição espacial, coexistindo usos tão diversos como a vinha, as culturas hortícolas,
os pomares, o montado de sobro e o pinhal ou eucaliptal. Trata-se de uma paisagem
com uma fraca identidade, com um carácter indefinido por resultarem de alterações
recentes e corresponderem a uma situação de transição. Inclui a subunidade:
- Subunidade XXX – Área Urbana e Agrícola de Piçarras;
- Subunidade XXXa – Área Florestal Mista;
▪ Unidade de Paisagem 94 – Charneca do Sado - predomina a planície arenosa,
coberta por montado de sobro e pinheiro manso, mas onde se destacam os vales,
em que são frequentes os sistemas agrícolas de regadio. Distingue-se da “Charneca
Ribatejana”, a norte, pela presença mais significativa do pinheiro manso.
- 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
um buffer de 3km (3000m para cada lado) em relação ao traçado previsto para a
directriz da Linha. No que respeita a esta análise, a área de estudo, de acordo com a
cartografia, define-se da seguinte forma:
A Qualidade Visual da Paisagem apresenta-se diversa na área de estudo. Genericamente
é um território que tende para um predomínio de ocorrência de áreas de Elevada
Qualidade Visual. As áreas dominantes classificam-se entre Média a Elevada Qualidade.
Destaca-se, pela sua dimensão e continuidade, a norte de Vendas Novas, a mancha
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correspondente a áreas de Elevada Qualidade Visual, entre os apoios P135 e P107 e que
corresponde a áreas de montado (margem direita rio Almansor) e áreas agrícolas em
Regadio no vale do rio Almansor. Entre os apoios P1 e P30, o território atravessado pela
linha classifica-se como tendo Média Qualidade Visual, que corresponde genericamente a
culturas arvenses em regime de sequeiro. Pontualmente, ocorrem áreas de Baixa, Média
Baixa e Elevada Qualidade Visual ao longo da área de estudo, embora com menor
expressão em termos de área.
A Subestação de Divor situa-se em área de Média. A Subestação de Pegões situa-se em
área de Baixa a Média, no entanto, praticamente toda a sua envolvente imediata,
classifica-se como tendo Elevada Qualidade Visual.
A Capacidade de Absorção Visual tende para Elevada a Muito Elevada no território em
análise. A área desde a Subestação de Divor até sensivelmente próximo de Montemor-oNovo, apresenta Elevada a Muito Elevada, pontualmente Média e Baixa. A Norte de
Montemor-o-Novo, na extensão compreendida entre o apoio P76B e o apoio P69,
verifica-se um predomínio claro de áreas com Baixa Capacidade de Absorção e mesmo
Muito Baixa, ou seja exposta a um maior número potencial de observadores. Assim,
qualquer ocorrência de projecto, que tenha lugar ou se desenvolva na referida área e
extensão, impõe-se com maior impacte visual. A restante área até à Subestação de
Pegões, de acordo com a cartografia, revela ter maior capacidade de absorção que a
extensão nascente até Montemor-o-Novo, registando-se a ocorrência de áreas
significativas, com uma exposição visual a observadores muito reduzida ou mesmo nula,
tendo em consideração os pontos onde potencialmente se encontrarão observadores
considerados na análise visual. A maioria dos apoios nesta extensão insere-se em áreas
de Elevada a Muito Elevada, pelo que é expectável que o impacte visual, globalmente
não seja significativo.
A Subestação de Divor situa-se em área de Muito Elevada. A Subestação de Pegões situase em área de Elevada a Muito Elevada Capacidade de Absorção Visual.
A Sensibilidade Visual do território em análise e na área de estudo, revela ter, de acordo
com a cartografia, Baixa Sensibilidade Visual. A generalidade dos apoios, na extensão
nascente, até à proximidade de Montemor-o-Novo, situam-se em áreas de Baixa
Sensibilidade Visual; pontualmente Média. A Norte de Montemor-o-Novo, na extensão
compreendida entre o apoio P67 e o apoio P84, a generalidade dos apoios situa-se em
área de Média Sensibilidade Visual. Pontualmente, os apoios implantam-se em área de
Elevada Sensibilidade Visual ou Paisagística, adquirindo assim maior impacte visual.
Destacam-se os apoios P76A, P72 e P71.
A Subestação de Divor e a Subestação de Pegões situam-se em área de Baixa a Muito
Baixa Sensibilidade Visual.
-

Impactes na Paisagem
A implantação de uma LMAT induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na
Paisagem. Os seus efeitos reflectem-se em alterações directas e físicas do território, com
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim
também a leitura da paisagem. Isto por, as linhas constituírem estruturas lineares
contínuas, determinando um uso permanente e condicionado do solo, numa extensão
apreciável. Os impactes ditos estruturais, têm previsivelmente maior extensão, magnitude
e significado em zonas de declives mais acentuados, no atravessamento de linhas de água
e zonas de festo e em zonas com maior presença de coberto vegetal eventualmente a
desarborizar e a desmatar. Os impactes da implantação da linha na Paisagem decorrem
sobretudo, e em primeira instância, da intrusão visual e seccionamento do campo visual
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dos observadores, em particular nas situações de cruzamento de vales ou festos, que a
instalação e a presença dos apoios e dos cabos introduzirá no território atravessado,
reforçada nas extensões onde se regista a presença da balizagem. Os impactes
identificados são:

Fase de construção
Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, cuja
magnitude de ocorrência temporal e espacial, dependem da intensidade da acção, ou seja,
do grau de desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como
do grau de visibilidade para a área de intervenção. Assim, os impactes identificados são:
▪

Desorganização espacial e funcional da paisagem devido à presença e circulação de
máquinas pesadas e deposição de materiais. Impacte negativo, certo, local,
temporário, reversível, magnitude reduzida a média e pouco significativo a
significativo (estaleiros).

▪

Desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e
envolvente dos apoios (100 a 200m2/apoio para possibilitar a movimentação de
maquinaria). Impacte negativo, directo, certo, local, permanente, parcialmente
reversível, reduzida a média magnitude e pouco significativo (área de implantação dos
apoios) a significativo (acessos que não sejam desactivados).

▪

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

▪

Alteração da topografia: introdução de aterros e escavações associados aos apoios e
acessos. Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível a irreversível (situações
de maior declive), reduzida a média magnitude e pouco significativo a significativo
(situações de maior declive).

▪

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

▪

Montagem dos apoios, cabos, balizagem aérea. Alteração de vistas e intrusão visual.
Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude média e pouco
significativo a significativo (na proximidade de povoações).

Localização das áreas mais sensíveis:
Durante a fase de construção, os impactes visuais terão previsivelmente maior significado
nas áreas que apresentem maior proximidade e acessibilidade visual às áreas ou locais
pontuais de intervenção, bem como a um maior número de observadores potenciais. As
áreas mais expostas às situações de alteração da paisagem mais graves ao longo da
linha em estudo, identificadas no EIA para a fase de construção, são as seguintes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EM527 após sobrepassagem da A6
EM527-1 e Monte da Silveirinha
Monte da Chaminé
Monte do Divor
Ecopista (sob o traçado)
Herdade de Vale de Sobrados e EN370
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Montes do Silval
Alcanede e EM529
Montes de Almansor de Baixo e Cabido Encarnado
EN4 e CM1056
Horta do Leal e Caravela da Horta
Monte do Sobral
EN2 (sob o traçado)
Periferia de Fazendas do Cortiço e Monte Valegões
Casa Branca
Montes Zambujalinho e Boa Vista
EN114
Monte do Raimundo
Monte do Freixo do Meio
Monte de Figueira de Baixo
Montes Novo e Velho do Portaleiro
Monte do Espinheiro
EN380 (sob o traçado)
EN251-1
Periferia e envolvência de Piçarras e CM1059.

Registam-se ainda os pontos ou áreas mais expostas às situações onde a desarborização:
EN4 e CM1056, Horta do Leal, Monte do Sobral, EN2 (sob o traçado), periferia de
Fazendas do Cortiço e Monte Valegões, EN380 (sob o traçado), periferia de Craveiras,
periferia de Piçarras e CM1059.

Fase de exploração:
Durante esta fase, os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual
que a presença da infra-estrutura introduz no território. Serão tanto mais gravosos quanto
mais visíveis se apresentarem a linha e os apoios, constituindo-se as extensões mais
próximas de povoações e vias de circulação aquelas que induzirão um impacte mais
elevado. Porém, o impacte far-se-á igualmente sentir quando estas ocorrências tenham
lugar em áreas onde os valores naturais são relevantes no sentido da necessidade de
preservação da sua identidade e integridade física e visual, associados normalmente a
áreas de Elevada a Muito Elevada Qualidade Visual. Os impactes identificados são:
▪ Presença da Linha, apoios: O impacte visual maior far-se-á sentir junto das
povoações mais próximas e nas vias atravessadas, considerando-se ser maior em
distâncias inferiores a 500m. Impacte negativo, certo, directo, local, permanente,
irreversível, de magnitude reduzida a média e pouco significativo a significativo.
▪ Presença da faixa de protecção: a manutenção da faixa de protecção constituir-seá 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. Impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível, de magnitude
reduzida a média (áreas florestais) e pouco significativo a significativo (áreas
florestais).
As áreas expectavelmente mais sensíveis à alteração da paisagem devido à presença
permanente da infra-estrutura e considerando as características homogéneas das unidades
e subunidades de paisagem identificadas no EIA, são as seguintes:
- Magnitude Média e Significância Média:
▪ I – Montados e silvopastoricia (Monte da Chaminé) - EM527 após A6 e Monte
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

da Chaminé;
III – Pastagens e Ribeira do Divor - Monte do Divor;
VII – Áreas agrícolas de Graça do Divor ao Monte do Cabido - Monte. da
Silveirinha, EN370 e Herdade de Vale de Sobrados;
X – Montados e silvopastoricia (Monte do Sobral) - Monte do Sobral e EN2
(sob o traçado);
XI – Áreas agrícolas dos montes e Herdade da Caravela - Monte da Caravela
da Robusta e Fonte do Prior;
XV – Área Agrícola do Monte do Raimundo - Monte do Raimundo;
XXIII – Áreas Agrícolas em Regadio – vale do rio Almansor - EN251-1.

- Magnitude Elevada e Significância Média:
▪ VII – Áreas agrícolas de Graça do Divor ao Monte do Cabido - EM529;
▪ XIV – Área Agrícola do Zambujalinho e Casa Branca - EN114;
▪ XX – Áreas Agrícolas em Sequeiro - Montes Novo e Velho do Portaleiro e
Monte do Espinheiro.
- Magnitude Elevada e Significância Elevada:
▪ VII – Áreas agrícolas de Graça do Divor ao Monte do Cabido - Montes do
Silval, Alcanede, Almansor de Baixo e Cabido Encarnado;
▪ XI – Áreas agrícolas dos montes e Herdade da Caravela - Horta do Leal e
Caravela da Horta;
▪ XIII – Área Agrícola de Monte Valegões e Cabeço Mouro - Monte Valegões;
▪ XIV – Área Agrícola do Zambujalinho e Casa Branca - Casa Branca, Montes do
Zambujalinho e Boa Vista;
▪ XVI – Monte do Freixo do Meio - Herdade do Freixo do Meio;
▪ XXX – Área Urbana e Agrícola de Piçarras - Periferia e envolvência de Piçarras
e CM1059.

Fase de Desactivação
O desmantelamento desta infra-estrutura envolverá a remoção da linha e dos apoios.
Associado a estas operações haverá a circulação de veículos, máquinas e gruas e nestes
termos, os impactes consideram-se semelhantes à fase de construção, embora a sua
avaliação não possa ser objectiva, dado o desfasamento temporal entre o momento actual
e o momento da sua desactivação (ano de 2062), não sendo inclusive possível considerar
por desconhecimento, a situação futura da envolvente das estruturas que constituem o
projecto em análise. Porém, e em particular em relação à remoção eventual e futura das
referidas estruturas e cabos, tal como qualquer remoção de um factor intrusivo na
paisagem, e neste caso são vários e ao longo de uma extensão apreciável, após estas
operações, considera-se como um impacte positivo, certo, directo, local, permanente,
reversível, de magnitude média e significativo.
-

Impactes Cumulativos
Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos a presença na área, de
outras infra-estruturas de igual tipologia ou outras perturbações que contribuam para a
alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. A implantação e
presença de outras linhas eléctricas aéreas, não privilegiando a utilização dos mesmos
apoios e desenvolvendo-se em corredores relativamente próximos, assumem no seu
conjunto um impacte negativo muito significativo. O impacte visual negativo decorre da
presença permanente dos cabos eléctricos e respectivos apoios, que se constituirão como
uma intrusão visual na paisagem, produzindo simultaneamente um efeito de
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seccionamento do campo de visão. A alteração do uso do solo e em particular quando não
são aproveitados os aceiros florestais existentes, devido às necessárias faixas de protecção
dos 45m e à diferente e restrita utilização do espaço, são impactes que se manifestam não
só ao nível estrutural e funcional da paisagem, mas também ao nível visual pelo
desaparecimento ou modificação do coberto vegetal, mais agravado quando duas destas
faixas se localizam próximas. Em algumas situações de declive mais acentuado, acresce
ainda a transformação do relevo natural devido à implantação dos apoios, com
consequente presença de novos taludes artificiais associados às respectivas plataformas e
abertura dos caminhos que lhe dão acesso. São impactes que no seu conjunto, repercutirse-ão numa alteração significativa da imagem e modo de apreensão da paisagem actual,
dificultando a percepção da paisagem no seu todo. Para área de estudo estão previstos
outros projectos de tipologia diferente, como a ligação de comboio de Alta Velocidade
entre Lisboa e Madrid (RAVE) e os projectos complementares das subestações do Divor e
Pegões, e que ainda que, a sua construção possa não ocorrer em simultâneo, serão infraestruturas e estruturas visíveis de forma permanente de algumas das povoações,
prevendo-se cumulativamente uma maior perda da actual qualidade visual da paisagem. A
implementação destas infra-estruturas e estruturas e as áreas perturbadas (subestações,
acessos, estaleiros, etc.) associadas aos vários projectos, que se prolongarão no tempo e
num vasto território, contribuirão inevitavelmente para a redução da qualidade visual da
Paisagem e expectavelmente para uma alteração e perda significativa da identidade e do
carácter actual da paisagem, conferindo-lhe um maior grau de artificialização.
As áreas expectavelmente mais sensíveis à alteração da paisagem, do ponto de vista do
efeito cumulativo dos impactes visuais, identificadas no EIA, são as seguintes:
- Magnitude Elevada e Significância Elevada:
▪ EM527 após sobrepassagem da A6;
▪ Monte da Silveirinha;
▪ EN370;
▪ Herdade de Vale de Sobrados.
- Magnitude Muito Elevada e Significância Elevada:
▪ Monte da Chaminé;
▪ EM549;
▪ Monte Valegões;
▪ EN114.
- Magnitude Muito Elevada e Significância Muito Elevada:
▪ Monte do Divor;
▪ Montes do Silval, Alcanede, Almansor de Baixo e Cabido Encarnado;
▪ Horta do Leal e Caravela da Horta;
▪ Casa Branca e Monte do Zambujalinho;
▪ Periferia e envolvência de Piçarras e CM1059.

-

Considerações Finais
Os efeitos do projecto sobre a paisagem durante a construção estão relacionados com a
degradação visual inerente à situação de várias zona em obras, com a destruição do coberto
vegetal, com a circulação de viaturas e alteração das vistas. A tipologia de impactes sobre a
Paisagem é idêntica e ocorrem de forma generalizada ao longo de toda a extensão da directriz da
linha e, no seu conjunto são considerados negativos e de significado variável, sendo
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permanentes no que se refere à alteração das vistas, na fase de exploração. Quanto aos
impactes visuais sobre observadores potenciais, terão previsivelmente maior magnitude e
significado nas zonas com maior presença e proximidade de observadores potenciais. 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 visual mais elevado. Neste
contexto, importa atender às situações mais sensíveis, a proximidade a povoações e vias de
comunicação e as áreas de Elevada Qualidade Visual. Nas estradas, que se desenvolvem
paralelamente e relativamente próximo do corredor da Linha, ou a cruzam, o impacte visual farse-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
infra-estruturas, e onde se verifique a necessidade de colocação da balizagem diurna. Assim, e
tendo em consideração o atrás exposto, o parecer é favorável condicionado à aplicação das
medidas de minimização expressas no presente documento.

6.

SÍNTESE

DOS

PARECERES

FORMULADOS

PELAS

ENTIDADES

EXTERNAS

CONSULTADAS
No âmbito do processo de avaliação de Impacte Ambiental, a Comissão de Avaliação nomeada
para o efeito e em conformidade com o disposto no ponto 9 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro, procedeu à consulta de entidades/organismos públicos com
competências para a apreciação do projecto.
No âmbito do pedido de parecer a entidade externas, foram solicitados pareceres à Direcção
Regional de Cultura (DRC) do Alentejo, Direcção Regional de Cultura (DRC) de Lisboa e Vale do
Tejo e à REFER - Rede Ferroviária Nacional, EPE.
No seguimento desta consulta, foram recebidos dois (2) pareceres provenientes da Direcção
Regional de Cultura do Alentejo e da REFER - Rede Ferroviária Nacional, EPE.
Indicam-se de seguida as observações e considerações dos pareceres recepcionados pelas
entidades/organismos acima referidas:
- Direcção Regional de Cultura do Alentejo – informa que o corredor associado ao traçado
da Linha engloba áreas onde estão assinalados testemunhos patrimoniais sendo de relevar
os megalíticos. Mais informa que as questões relacionadas com a salvaguarda do
Património Histórico/Arqueológico são contempladas, estando devidamente assinalados em
cartografia os vários sítios dessa natureza. Esta entidade não obsta assim à concretização
da Linha de Energia Divor – Pegões, a 400 kV requer no entanto a necessidade de impor a
seguinte medida de minimização para a fase de construção:
 Acções de acompanhamento arqueológico permanente durante a fase de
construção, nomeadamente das acções de desmatação e de todas as obras que
impliquem mobilizações de solos, assim como as medidas de minimização
específicas para cada uma das ocorrências patrimoniais identificadas.
- REFER - Rede Ferroviária Nacional – Refere a proximidade da linha de muito alta tensão ao
corredor da RAVE e a sobrepassagem com infra-estruturas ferroviárias, nomeadamente
informa e salienta o seguinte:
 O troço 5 aproxima-se do traçado da linha de Alta Velocidade e os troços 1 e 2C
desenvolvem-se paralelamente à mesma;
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 Salienta que a Linha de Energia de muito alta tensão do projecto Divor - Pegões terá
de garantir uma distância mínima de 100 m do corredor do Eixo Ferroviário de Alta
Velocidade Lisboa – Madrid.
 O projecto em análise da Linha de Energia atravessa o corredor da Linha de Alta
Velocidade em três pontos: vãos P5-6, P. 57-58 e P 76A-76B. Sendo que no Resumo
não Técnico se refere que no vão entre os apoios P5 e P6 a distância ao solo é de
31,3 m, considera a REFER que essa distância ao solo deve ser igual para as
restantes travessias.
 As infra-estruturas ferroviárias Linha do Alentejo e Linha de Vendas Novas são
atravessadas pelo projecto respectivamente nos Vãos P 150-151 e P 130-131,
devendo ser cumpridas as distâncias mínimas (16,0 m) ao solo indicadas no Quadro
2 do RNT devem bem como o disposto nos artigos 97º, 98º, 103º e 105º do
Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão.
A REFER emite parecer favorável ao projecto desde que sejam cumpridas as
recomendações acima expostas.

Considerações Finais
Da análise efectuada às observações e pareceres emitidos pelas entidades consultadas, verificase que estas não se opõem à concretização do projecto e emitem parecer favorável ao mesmo.
Ressalva-se no entanto requerem o cumprimento das recomendações expostas nos pareceres
emitidos pelas mesmas bem como o cumprimento de Legislação específica, no sentido de
salvaguardar as áreas/locais de qualquer natureza (infra-estruturas, equipamentos, entre
outros) intersectados/interferidos e abrangidos por regimes de servidão, e/ou protecção
específica.
A CA refere que a informação incluída nos diversos pareceres externos recebidos foi devidamente
contemplada no presente parecer com a inclusão de medidas de minimização consideradas relevantes
para assegurar o cumprimento dos vários aspectos a salvaguardar.

7.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

A consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, entre o dia 22 de Agosto e o dia 17 Outubro
de 2011 tendo sido recebidos doze (12) pareceres apresentados por:
Autarquias:
- Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira
- Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Entidades
-

ANA – Aeroportos de Portugal, SA
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
BRISA – Concessão Rodoviária, SA
DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia
EP – Estradas de Portugal, SA
Estado Maior da Força Aérea
Turismo de Portugal, IP
AFN – Autoridade Florestal Nacional
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Cidadãos
- Sociedade Agrícola do Freixo do Meio
As exposições apresentadas fizeram uma apreciação do projecto e identificando situações de
interferências com outros projectos, servidões e condicionantes.
A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo não se opõe à concretização do projecto no entanto
identifica algumas situações de proximidade com edificações, locais com impactes visuais de
média, elevada e muito elevada magnitude e significância e a afectação no concelho de três
pontos de água de apoio ao combate de incêndios florestais. Face aos impactes identificados e
expectáveis esta entidade requer a alteração do traçado da linha na área da Herdade do Freixo
do Meio e a adopção de medidas de minimização para mitigar os impactes ambientais assim
como a implementação de planos de monitorização preconizados no EIA para a ecologia
(avifauna e quirópteros) e para o ruído com inclusão da identificação dos locais de
monitorização propostos por esta autarquia e ainda a inclusão de planos de monitorização dos
campos eléctromagéticos.
A autarquia faz apreciação detalhada do projecto no âmbito do seu território identificando os
usos do solo e as edificações existentes nas proximidades da linha, que são, em síntese, as
seguintes:
- Casas de habitação e apoios agrícolas – Monte do Cabido Encarnado a 100 m do apoio
(AP) 38 e a 100 m da linha;
- Habitações e Apoios agrícolas – Horta do Leal, Horta da Caravela, Caravela da Horta,
entre 100 a 150 m para o P61 e para a linha;
- Apoio agrícola a 40 m para o P67 e a 40 m da linha;
- Apoio agrícola - Horta do Carriço, a 10 m da linha entre os apoios P68 e P69.
- Habitação e apoio agrícola – Monte dos Valegões, a 30 m para o P71 e a 30 m da linha;
- Apoio agrícola – Monte do Zambujalinho, a 70 m do P76A e a 50 m da linha;
- Habitação e apoio agrícola, a 80 m para o P79 e a 50 m da linha;
- Habitação e apoio agrícola, a 90 m para o P82 e a 70 m da linha;
- Habitações e Apoios agrícolas – Vale de Figueira de Baixo, a 100 m para o 997 e 50 m da
linha.
Sobre o património considera a câmara que, embora alguns elementos patrimoniais se situem
sob a linha (Nº 13, 15 e 19), não se prevê que venham a ser afectados, uma vez que a
movimentação de terras ocorrerá apenas no local de colocação dos apoios. A autarquia salienta
a degradação da zona envolvente decorrente da presença da linha.
No que se refere aos efeitos dos campos electromagnéticos a autarquia considera que dada a
proximidade de algumas habitações à linha e apoios, a infra-estrutura deve ser monitorizada
junto às habitações, com a disponibilização dos dados on-line, devendo ser incluída a avaliação
deste parâmetro no Plano de Monitorização do projecto.
O Plano de monitorização do ruído não identifica os locais onde será feita a monitorização.
Assim, deverão ser incluídos, pelo menos, os locais onde foram efectuadas as medições para a
caracterização da situação de referência, bem como locais próximos das habitações
identificadas no projecto (edificações junto aos apoios 61, 79 e 82).
O EIA identifica os impactes paisagísticos no Monte do Freixo do Meio, como sendo de
importância muito elevada. Tendo em conta a relevância, para o concelho de Montemor-oNovo, das actividades desenvolvidas nesta herdade (turismo, agricultura biológica, eventos,
etc.), nomeadamente em termos de emprego, a câmara considera que o traçado da linha deve
ser alterado de forma a não interceptar a herdade.
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Baseando-se no EIA, a autarquia identifica ainda os pontos críticos relativos aos impactes
visuais cumulativos com o projecto da linha ferroviária de alta velocidade, a saber:
-

Monte do Cabido Encarnado e EM 529 (Magnitude muito elevada e significância elevada);
EN4, CM 1056 e caminho para a Barragem dos Minutos (Magnitude elevada e
significância média);
Horta do Leal e Caravela da Horta (Magnitude muito elevada e significância muito
elevada)
Monte da Caravela da Robusta e Fonte do Prior (Magnitude média e significância média)
EN2 (Magnitude elevada e significância média)
Periferia das Fazendas do Cortiço (Magnitude elevada e significância média)
Monte dos Valegões (Magnitude muito elevada e significância muito elevada)
Casa Branca, Monte do Zambujalinho e EN 114 (Magnitude muito elevada e significância
elevada)

No concelho de Montemor-o-Novo existem três pontos de água de apoio ao combate a
incêndios, que serão afectados. Esta informação deverá ser disponibilizada à entidade que
coordena o combate a incêndios florestais.
Esta Câmara recomenda deste modo que sejam tidas em consideração a adopção das seguintes
medidas e condicionantes com vista a mitigar os impactes ambientais resultantes da
concretização da obra.
-

-

Seja alterado o traçado da linha na área da Herdade do Freixo do Meio de modo a que a
mesma não seja interceptada;
Sejam implementadas as medidas de mitigação propostas no EIA e documentos
complementares;
Sejam implementados os planos de monitorização previstos no EIA para a Ecologia –
Avifauna, Quirópteros e Ruído, sendo que este último plano deverá incluir, pelo menos,
os locais onde foram efectuadas as medições para a caracterização da situação de
referência, bem como os locais próximos das habitações identificadas no projecto
(edificações junto aos apoios 61, 79 e 82);
Seja incluído um plano de monitorização dos campos electromagnéticos que monitorize a
infra-estrutura junto às habitações com a disponibilização dos dados on-line;
Seja disponibilizada, à entidade que coordena o combate a incêndios florestais,
informação sobre a previsível afectação de 3 pontos de água de apoio ao combate a
incêndios.

A Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira não se opõe ao projecto, mas contesta a sua
localização, solicitando que o traçado da linha se afaste da povoação (pelo menos 1 km), de
habitações rurais (pelo menos 200m) e da Herdade do Freixo do Meio. Propõe que a linha seja
deslocada para Sul e siga paralelamente ao corredor da linha ferroviária de alta velocidade.
A Sociedade da Herdade do Freixo do Meio face aos impactes expectáveis que tornarão o seu
projecto inviável, solicita a rejeição do Estudo de Impacte Ambiental / emissão duma
Declaração de Impacte Ambiental desfavorável à implementação da linha.
As entidades que se pronunciaram no âmbito da Consulta Pública, informaram o seguinte:
-

ANA, Aeroportos de Portugal, SA – requer o cumprimento das condicionantes aeronáuticas
designadamente as Medidas Preventivas do Novo Aeroporto de Lisboa e ainda o
Balizamento de todos os elementos da linha considerados obstáculos à navegação aérea.

-

ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações – Informa não existirem quaisquer
servidões radioléctricas constituídas ou em vias de constituição que imponham
condicionantes sobre a área adjacente ao traçado da linha em análise.
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-

Estado Maior da Força Aérea – informa não existirem interferências do projecto com
servidões de unidades militares ou com os seus feixes hertzianos no entanto refere a
necessidade do cumprimento das normas expressas na Circular de Informação Aeronáutica
10/2003, de 6 de Maio do Instituto Nacional de Aviação Civil relativas à sinalização diurna
e nocturna.

-

DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia – refere a existência de sobreposição da
área em estudo com área afecta ao pedido de Prospecção e Pesquisa da empresa
EUROCOLT Resources Unipessoal, LDA (MNPP0229) referente a Ouro, Prata, Cobre
Chumbo, Zinco e metais associados e solicita a adopção de medidas mitigadoras e
implementação de programas de monitorização que permitam verificar a necessidade de
implementar medidas adicionais.

-

EP – Estradas de Portugal – informa sobre a sobrepassagens das seguintes infra-estruturas
rodoviárias:
- ER 370 km 78+000 (Évora) [vão entre os apoios 19 e 20]
- EN4 Km 92+470 (Montemor-o-Novo [vão entre os apoios 44 e 45]
- EN2 km 515+000 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 68 e 69]
- EN 114 km 156+300 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 76A e 76B ]
- EN 380 (Desclassificada) km 7+500 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 114 e
115]
- EN4 km 48+400 (Montijo) [vão entre os apoios 150 e 151]
e salienta a necessidade de:
▪ Submeter, aos serviços da EP- Estradas de Portugal, SA., o projecto para apreciação e
aprovação das matérias da sua competência.
▪ Cumprir o disposto no artigo 6º do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro e no artigo 9º do DL
13/94, de 15 de Janeiro.
▪ Salvaguardar as disposições contidas nos artigos 91º e 92º do Decreto Regulamentar
n.º1/92, de 18 de Fevereiro, que aprova o Regulamento de Segurança de Linhas
Eléctricas de Alta Tensão.
▪ Sinalizar os trabalhos, tanto de dia como de noite, de harmonia com o regulamento de
sinalização temporária de obras e obstáculos na via pública (DL n.º 22-A de 01 de
Outubro e posteriores actualizações).
▪ Tomar as providências necessárias de forma a garantir a segurança e continuidade do
trânsito, ficando da responsabilidade do proponente todos os prejuízos que possam
resultar da obra, quer para a estrada, quer para terceiros.
▪ Sempre que o atravessamento aéreo duma estrada sob jurisdição da EP – Estradas de
Portugal, implicar o abate ou decote de árvores para cumprir o artigo 28 do RSLEAT,
avaliar conjuntamente com a EP- Estradas de Portugal a proposta de intervenção no
sentido de ponderar a pertinência de desviar a linha eléctrica ou assumir o abate de
árvores, dependendo do valor patrimonial do(s) exemplares(s) em causa e do seu
estado vegetativo. Neste último caso poderá ser requerida uma plantação de
compensação, previamente consensualizada com a EP.
▪ Eliminar a mancha de Acacia spp existente na zona de atravessamento da EN4, cerca
do km 48+400 [vão entre os apoios 150 e 151], dado trata-se duma espécie invasora
que ficará dentro da zona de protecção da linha.

-

Turismo de Portugal – refere a existência de dois empreendimentos turísticos
potencialmente afectados pela implementação do Projecto – Monte da Chaminé (Évora) e
Moinho do Álamo (Montemor-o-Novo), pelo que requer a adopção de medidas de
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minimização “adequadas” e a consulta à Câmara Municipal de Montemor-o-Novo no
sentido de se obter informação acerca do empreendimento da Herdade do Freixo do Meio,
para o qual deverão igualmente ser adoptadas medidas mitigadoras.
-

DGADR, Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – informa não ter
projectos existentes ou previstos que decorram na área de implementação do projecto,
recomenda no entanto a consulta à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo.

-

BRISA Concessão Rodoviária, SA - informa não existirem interferências com infraestruturas existentes ou previstas sob a sua jurisdição.

-

AFN, Autoridade Florestal Nacional – informa que a ocupação florestal da zona em estudo
é caracterizada pela presença de pinhal, eucaliptal, sobreiros e azinheiras. Refere o
cumprimento das disposições legais e vigente para protecção de áreas florestais,
nomeadamente:
-

No troço 4B, onde serão instalados os apoios P43 e P46 há montado de sobro e que
sendo os sobreiros e azinheiras espécies protegidas ainda que surjam isoladas deverá
ser cumprida a legislação referente à sua protecção Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25
de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de
Junho.

-

No caso de vir a ser efectuado o corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em
áreas superiores a 2 ha, ou de eucaliptos em áreas superiores a 1 ha deverá ser
cumprido o estipulado nos Decreto-Lei n.º 173 e 174/88, de 17 de Maio que
estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores.

-

No quadro das medidas extraordinárias de protecção fitossanitária indispensáveis ao
controlo da madeira do pinheiro, o corte de resinosas está sujeito às restrições legais
constantes no DL n.º 95/2011, de 8 de Agosto.

-

O cumprimento da legislação relativa a medidas e acções a desenvolver no âmbito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006,
de 28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de
Janeiro, nomeadamente o cumprimento da alínea c) do artigo 15º “…. Providencie a

gestão de combustível numa faixa correspondente à projecção dos cabos condutores
exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos
lados.”
-

O cumprimento das disposições estabelecidas nos Planos Municipais de Defesa da
Floresta contra incêndios (PMDFCI) dos concelhos abrangidos.

Esta entidade para além de alertar para o cumprimento da legislação em vigor recomenda
ainda que sejam tidas em consideração a adopção das seguintes medidas de minimização
para a fase de construção:

8.

-

Reduzir ao mínimo indispensável o corte de arvoredo e preservar os exemplares de
sobreiros/azinheiras;

-

Os locais de implantação de todas as infra-estruturas de apoio à obra deverão ser
criteriosamente seleccionados de modo a preservar as áreas com ocupação florestal.

ANÁLISE AOS COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES E QUESTÕES LEVANTADAS NO
ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA

O projecto a que se refere este EIA é constituído por uma infra-estrutura eléctrica,
nomeadamente uma linha de muito alta tensão (LMAT) com cerca de 70 km de comprimento
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que se irá desenvolver entre a futura subestação de Divor Estremoz, e a futura Subestação de
Pegões.
De um modo geral no âmbito da Consulta Pública, os pareceres recebidos, não obstam à
concretização do presente projecto, tecendo para além de recomendações espelhadas, quando
enquadráveis, no presente documento, algumas propostas de alterações ao traçado, adopção
de medidas de compensação e de mitigação de impactes, entre outras que se prendem com o
cumprimentos de Legislação específica, no sentido de salvaguardar as áreas/locais de qualquer
natureza (infra-estruturas, zonas de equipamentos, áreas e/ou espaços ao abrigo de protecção
especial), intersectados/interferidos e abrangidos por regimes de servidão, protecção específica
e/ou medidas preventivas. Apenas a sociedade Agrícola da Herdade do Freixo do Meio requer a
inviabilização do projecto.
No que concerne a algumas propostas apresentadas no âmbito da consulta pública e que por
não se revestirem de relevância suficiente ou por não existir suporte legal para condicionar ou
inviabilizar a concretização da obra, as mesmas foram apenas parcialmente atendidas pela
Comissão de Avaliação no presente parecer, nomeadamente:
▪

A Sociedade Agrícola da Herdade do Freixo do Meio requer a inviabilização do projecto
alegando que esta Herdade para além da área do monte (instalações principais), integra
áreas de produção em agricultura biológica, percursos pedestres, turismo rural, áreas de
lazer e apresenta importância na preservação da biodiversidade, manutenção dos
ecossistemas, para além do valor da paisagem.

▪

A Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira, solicita que o traçado da linha se afaste
da povoação pelo menos 1 km, de habitações rurais e 200m e da Herdade do Freixo do
Meio e ainda que a linha seja deslocada para Sul e siga paralelamente ao corredor da
linha ferroviária de alta velocidade.

▪

A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, solicita que o traçado na Herdade do Freixo do
Meio seja alterado uma vez que esta Herdade apresenta actividades de agricultura
biológica certificada.

Após análise das questões apontadas pelas entidades acima referidas no que se refere à
Herdade do Freixo do Meio, esclarece-se que teriam de ter sido identificados impactes
negativos devidamente fundamentados e que se revestissem de magnitude elevada e de
grande significância para fundamentar um parecer desfavorável ao projecto da linha tal como
requerido, situação que não se verifica. Acresce ainda que esta Herdade desenvolve-se numa
área muito extensa, com cerca de 400 ha, sendo que a mesma seria sempre atravessada pela
linha.
Quanto ao pedido de alteração do traçado da linha para sul, para que a mesma se desenvolva
junto ao corredor previsto para a linha Ferroviária de Alta Velocidade, considera-se não ser
viável uma vez que a linha de energia nesta zona está condicionada à não interferência com o
polígono do Campo de Tiro de Vendas Novas. Considera-se no entanto ser possível mitigar os
impactes com a inclusão de medidas de alguns condicionamentos ou medidas de minimização
ao projecto.
Relativamente às questões acima referidas considera-se que, os impactes resultantes da
implantação linha possam vir a ser parcialmente mitigados, se equacionada a hipótese de
alguns reajustamentos ao desenvolvimento da linha que acautelem um maior afastamento à
povoação de Foros de Vale da Figueira, às habitações em meio rural e ainda na área inclusa da
Herdade do Freixo do Meio, pelo que no presente parecer a CA acautelou estas questões com a
inclusão das seguintes condicionantes:
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- Proceder à ripagem do traçado da Linha Divor-Pegões, a 400 kV, de modo a garantir,

sempre que tecnicamente possível, um afastamento mínimo de 100 m da linha eléctrica a
habitações, desde que essa alteração não implique impactes ambientais adicionais.
- Proceder aos ajustamentos e alterações ao traçado da linha tecnicamente possíveis na

área da Herdade do Freixo do Meio de modo a minimizar os impactes ambientais na
mesma.
- Proceder aos ajustamentos e alterações ao traçado da linha se tecnicamente possível, de

modo que a linha se afaste o mais possível da localidade de Foros de Vale da Figueira,
desde que essa alteração não implique impactes ambientais adicionais.
Em face da análise efectuada aos pareceres e comentários tecidos no âmbito da Consulta
Pública, considera-se não haver matéria para a não concretização do projecto desde que
cumpridas as medidas e condicionantes propostas.
A CA refere que os contributos recebidos no âmbito da Consulta Pública foram tidos em consideração na
avaliação do presente parecer bem como na definição das medidas de minimização consideradas
relevantes.

9.

CONCLUSÃO

O projecto em avaliação pretende licenciar e construir uma nova linha a 400 kV, ligando a
futura Subestação de Divor à futura Subestação de Pegões.
Os factores ambientais analisados foram: Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Ecologia
(flora e fauna), Solos e Uso do Solo, Ordenamento do Território, Socioeconomia, Qualidade do
Ar, Património Arquitectónico, Arqueológico e Cultural e Paisagem.
No âmbito do factor ambiental Recursos Hídricos e Qualidade da água os impactes
ambientais decorrem essencialmente na fase de construção, sendo pouco significativos desde
que cumpridas as condicionantes e as medidas de minimização que constam deste Parecer.
Relativamente ao factor ambiental Ecologia, os impactes previdíveis sobre a flora durante
as fases de construção, exploração e desactivação serão negativos, moderados, reduzidos e
pouco significativos. A avifauna, nomeadamente as aves de rapina diurnas e nocturnas, as
espécies aquáticas e algumas aves estepárias, (como o sisão) e os quirópetros serão os grupos
mais afectados pela instalação da linha eléctrica, sendo que os impactes decorrentes da colisão
com a linha, serão negativos, directos e significativos. Considera-se no entanto que não existem
inconvenientes à implementação do projecto da Linha Divor – Pegões se cumpridas as medidas
de minimização e Programas de Monitorização constantes no presente documento.
Relativamente aos factores ambientais Uso do Solo e Ocupação actual do Solo, os
impactes ocorrem essencialmente na fase de construção e decorrem das acções relacionadas
com escavações e movimentações de terras, desmatação, desarborização e limpeza do solo,
instalação dos estaleiros, construção dos elementos do projecto e de vias de acesso. Estes
impactes serão negativos pouco significativos e de magnitude reduzida à excepção dos
impactes correspondentes à afectação de áreas de montado de sobro (aproximadamente 0,294
ha) e ainda, à ocupação de áreas de RAN e de REN, sendo no entanto susceptíveis de
minimização. Na fase de exploração em face da ocupação irreversível do solo na área de
implantação dos apoios, que tem origem na fase de construção os impactes negativos assumem
nesta fase carácter permanente e serão mais ou menos significativos, consoante a classe de
uso de solo a afectar. A maioria destes impactes, poderão ser minimizados se aplicadas as
medidas preconizadas no EIA, as medidas gerais do sítio da APA e as constantes do presente
parecer, referentes à Ocupação Actual do Solo, REN, RAN, e Estaleiros.
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No que se refere à Socioeconomia conclui-se que os impactes ambientais identificados
prendem-se com questões referentes à aproximação da linha a habitações os quais serão
negativos, directos, certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude elevada, de valor
moderado a elevado, ou seja, significativos. Estes impactes, poderão contudo ser minimizados
se cumpridas as medidas preconizadas proposta e constantes no presente parecer.
Relativamente ao factor Património Arqueológico e Arquitectónico, considera-se que
os impactes nas ocorrências patrimoniais serão negativos, de reduzida magnitude, e de
probabilidade incerta, por se presumir (apenas com o conhecimento que se possuí à data), que
os sítios arqueológicos detectados não serão destruídos pela construção das fundações dos
apoios ou abertura de acessos. Os impactes serão ainda minimizáveis se cumpridas as medidas
de minimização proposta neste parecer sendo que aquando da implementação do projecto
deverá evitar-se a não afectação de elementos patrimoniais procedendo, sempre que possível,
a acertos de projecto, nomeadamente com a relocalização dos apoios da linha
No que se refere ao factor Paisagem, os impactes no seu conjunto são considerados
negativos e de significado variável, sendo permanentes no que se refere à alteração das vistas,
na fase de exploração. Os impactes visuais sobre observadores potenciais, terão maior
magnitude e significado nas zonas com maior presença e proximidade de observadores
potenciais. Os impactes poderão ser minimizados se aplicadas as medidas de minimização
expressas no presente documento.
No que diz respeito aos pareceres decorrentes da Consulta Pública, de um modo geral
nenhum dos pareceres apresentados se opõe ao projecto. São, no entanto, identificados
impactes negativos, propostas condicionantes, recomendações e medidas de minimização, para
os mesmos. A CA considera que estes contributos foram tidos em consideração na avaliação
efectuada e na definição das medidas de minimização consideradas relevantes.
Assim, como resultado da análise global efectuada ao presente projecto e em concreto aos
factores ambientais analisados, a CA não identificou questões impeditivas à execução do
mesmo.
Neste sentido, no âmbito da avaliação efectuada e ponderados todos os factores em presença,
a CA propõe a emissão de parecer favorável ao projecto da Linha Divor - Pegões, 400 kv,
condicionado ao cumprimentos dos termos e condições que se explicitam no presente parecer,
incluindo medidas de minimização, condicionante e elementos a apresentar, programa de
acompanhamento ambiental de obra e programas de monitorização expressos no ponto
seguinte deste documento.
10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E
DE COMPENSAÇÃO E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
10.1
1.

CONDICIONANTES AO PROJECTO
Obtenção da autorização para ocupação de solos incluídos na Reserva Agrícola
Nacional (RAN) junto da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, dando
cumprimento ao ponto 7, do artigo 23º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março,
referente ao regime jurídico da RAN, designadamente: Quando a utilização em causa

esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia
favorável da entidade regional da RAN prevista nos n.os 9 e 10 do artigo 13.º do
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 referido
no n.º 1.
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2.

Obtenção da autorização para ocupação de áreas incluídas no Aproveitamento
Hidroagrícola dos Minutos.

3.

Antes do licenciamento do projecto deverá ser apresentado à Autoridade de AIA,
cartografia a uma escala que permita identificar e quantificar os exemplares de
quercíneas a abater.

4.

Antes do licenciamento do projecto deverá ser apresentado à Autoridade de AIA,
informação relativa à identificação e à quantificação dos subsistemas de REN a afectar
com a execução deste.

5.

Ao cumprimento das disposições legislativas:
-

Em matéria de Protecção de áreas florestais, nomeadamente:
a) Protecção de sobreiros, azinheiras e de outras espécies florísticas com
estatuto de protecção que, eventualmente, venham a ser afectadas pelo
projecto, nomeadamente do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25
de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004,
de 30 de Junho;
b) No caso de vir a ser efectuado o corte prematuro de exemplares de
pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha, ou de eucaliptos em áreas
superiores a 1 ha deverá ser cumprido o estipulado nos Decreto-Lei n.º
173 e 174/88, de 17 de Maio que estabelece a obrigatoriedade de
manifestar o corte ou arranque de árvores.
c) No quadro das medidas extraordinárias de protecção fitossanitária
indispensáveis ao controlo da madeira do pinheiro, o corte de resinosas
está sujeito às restrições legais constantes no DL n.º 95/2011, de 8 de
Agosto.
d) Relativas a medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (DL 124/2006, de 28 de
Junho alterado e republicado pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro)
nomeadamente o cumprimento da alínea c) do artigo 15º “….
Providencie a gestão de combustível numa faixa correspondente à
projecção dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de
largura não inferior a 10 m para cada um dos lados.”
e) O cumprimento das disposições estabelecidas nos Planos Municipais de
Defesa da Floresta contra incêndios (PMDFCI) dos concelhos abrangidos.

6.

-

Contidas regulamento de sinalização temporária de obras e obstáculos na via
pública (DL n.º 22-A de 01 de Outubro e posteriores actualizações), no que se
refere à sinalização dos trabalhos, tanto de dia como de noite.

-

Constantes na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) nº 10/2003, de 6 de
Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil relativas à sinalização diurna e
nocturna, no que respeita a limitações em altura e balizagens de obstáculos
artificiais à navegação aérea, bem como das limitações relativas às Medidas
Preventivas do Novo Aeroporto de Lisboa. As balizagens constantes no nº 7 a)
da referida Circular deverão ser cumulativas e não opcionais.

-

Contidas nos artigos 91º e 92º do Decreto Regulamentar n.º1/92, de 18 de
Fevereiro, que aprova o Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta
Tensão.

Deverão ser requeridos todos os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH).
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7.

Obtenção de parecer de aprovação por parte da Direcção Geral de Energia e Geologia
(DGEG) face à existência de interferência da linha com a área afecta ao pedido de
Prospecção e Pesquisa da empresa EUROCOLT Resources Unipessoal, LDA
(MNPP0229) referente a Ouro, Prata, Cobre Chumbo, Zinco e metais associados.

8.

Obtenção de autorização da entidade que coordena o combate a incêndios florestais
(Autoridade Nacional de Protecção Civil) relativamente à previsível afectação de 3
pontos de água de apoio ao combate a incêndios.

9.

Obtenção de parecer de aprovação por parte da Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Alentejo, relativamente à existência de acções da respectiva competência
na área de intervenção do projecto.

10. Submeter o projecto da linha aos serviços da EP - Estrada de Portugal, para

apreciação e obtenção de parecer de aprovação das matérias da sua competência,
face à existência de sobrepassagens da linha nas seguintes infra-estruturas
rodoviárias:
- ER 370 km 78+000 (Évora) [vão entre os apoios 19 e 20]
- EN4 Km 92+470 (Montemor-o-Novo [vão entre os apoios 44 e 45]
- EN2 km 515+000 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 68 e 69]
- EN 114 km 156+300 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 76A e 76B ]
- EN 380 (Desclassificada) km 7+500 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios
114 e 115]
- EN4 km 48+400 (Montijo) [vão entre os apoios 150 e 151].

Nota 1: Cumprimento do expresso no artigo 6º do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro e
no artigo 9º do DL 13/94, de 15 de Janeiro.

Nota 2: Deverão ser adoptadas as necessárias diligências de forma a garantir a
segurança e continuidade do trânsito, ficando da responsabilidade do proponente
todos os prejuízos que possam resultar da obra, quer para a estrada, quer para
terceiros.
11. Sempre que o atravessamento aéreo duma estrada sob jurisdição da EP – Estradas de

Portugal, implicar o abate ou decote de árvores para cumprir o artigo 28 do RSLEAT,
deverá ser consultada a EP – Estradas de Portugal no sentido de ser avaliado
conjuntamente com esta empresa a proposta de intervenção no sentido de ponderar a
pertinência de desviar a linha eléctrica ou assumir o abate de árvores, dependendo do
valor patrimonial dos exemplares em causa e do seu estado vegetativo. Neste último
caso poderá ser requerida uma plantação de compensação, previamente
consensualizada com a EP.
12. O traçado da linha de Energia Divor - Pegões terá de garantir uma distância mínima

de 100 m do corredor do Eixo Ferroviário de Alta Velocidade Lisboa – Madrid.
13. As infra-estruturas ferroviárias Linha do Alentejo e Linha de Vendas Novas são

atravessadas pelo projecto da linha respectivamente nos Vãos P 150-151 e P 130-131,
devendo ser cumpridas as distâncias mínimas de 16 m ao solo em conformidade com
o indicado no EIA e no Quadro 2 do Resumo não Técnico (RNT), bem como o
disposto nos artigos 97º, 98º, 103º e 105º do Regulamento de Segurança de Linhas
Eléctricas de Alta Tensão.
14. A Linha de Energia atravessa o corredor da Linha de Alta Velocidade em três pontos,

nomeadamente nos vãos P5-P6, P57-P58 e P76A-P76B, devendo para todas as
travessias ser garantida uma distância mínima ao solo de 31,3 m.
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15. Obtenção de respectivo parecer de aprovação por parte das entidades responsáveis

em caso de interferências com as seguintes infra-estruturas, equipamentos, serviços
ou áreas de servidão:
- Rede Ferroviária Linha do Comboio de Alta Velocidade, Corredor Eixo
Lisboa/Madrid (Corredor em Estudo);
- Estradas Municipais: EM 1056, EM 1059, EM 251-1;
- Linha ferroviária de Vendas Novas;
- Rede Ferroviária - Ramal Reguengos/Ramal Mora;
- Marcos Geodésicos;
- Pontos de Água de Combate a Incêndios Florestais;
- Telecom, Infra-estruturas aéreas e enterradas nos concelhos de Vendas Novas
e de Montemor-o-Novo;
- LAT (Futura LN Marateca-Fanhões);
- Linha Média Tensão LBT 30;
16. Assegurar que os apoios não são colocados no leito e margens de linhas de água,

considerando uma faixa de 30m nos cursos de água navegáveis e 10m nos cursos de
água não navegáveis.
17. Assegurar ao máximo a preservação das estruturas vegetais existentes nas margens

doas linhas de água e caso esta seja afectada/destruída, deverá proceder-se à sua
reabilitação.
18. Proceder à ripagem do traçado da Linha Divor-Pegões, a 400 kV, de modo a garantir,

sempre que tecnicamente possível, um afastamento mínimo de 100 m da linha
eléctrica a habitações, desde que essa alteração não implique impactes ambientais
adicionais.
19. Proceder aos ajustamentos e alterações ao traçado da linha tecnicamente possíveis na

área da Herdade do Freixo do Meio de modo a minimizar os impactes ambientais na
mesma.
20. Proceder aos ajustamentos e alterações ao traçado da linha se tecnicamente possível,

de modo que a linha se afaste o mais possível da localidade de Foros de Vale da
Figueira, desde que essa alteração não implique impactes ambientais adicionais.
21. Previamente ao início da obra deverá realizar-se uma campanha de prospecção

arqueológica em todas as áreas que não foram prospectadas e que sejam afectadas
pelo projecto como é o caso das zonas que se encontravam vedadas. Inclui-se, nestas
áreas, as que são destinadas a estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de
terras, bem como as zonas dos novos acessos ou acessos a melhorar. Os resultados
obtidos no decurso desta prospecção poderão determinar 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 com os vestígios
patrimoniais que possam ser detectados, de modo a garantir a sua preservação;
22. Os estaleiros, parques de materiais, manchas de empréstimo e depósito de terras

ficam interditos em todos os locais onde foram ou vierem a ser detectadas ocorrências
patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes actualizada a apresentar à Autoridade
de AIA para análise e aprovação.
23. Proceder à monitorização dos campos electromagnéticos que monitorize a infra-

estrutura junto às habitações situadas mais próximas da linha com a disponibilização
dos dados on-line.
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24. Ao cumprimento das medidas de minimização e implementação dos programas de

monitorização propostos no presente documento.
10.2

ELEMENTOS A APRESENTAR

Previamente ao Licenciamento
1.

Submeter à Autoridade de AIA para parecer de aprovação o seguinte:
a) Uma nova Carta de Condicionantes do Património actualizada (após ter sido

revista a situação de referência) acompanhada pelas respectivas fichas de
inventário com todas as ocorrências existentes no corredor devidamente
referenciadas utilizando, para tal, a numeração usada na cartografia da 1ª fase
(Grandes Condicionantes Ambientais). Deverá ser tida em consideração nesta
nova carta a correcção das lacunas detectadas no EIA, a consulta da Base de
Dados do IGESPAR IP, bem como de todos os processos relativos aos trabalhos
arqueológicos desenvolvidos para o troço do TGV – Poceirão - Caia
(nomeadamente o RECAPE que está em fase de conclusão), dado que este
projecto coincide, em grande medida, com a Linha Divor - Pegões. A esta tarefa
deverá seguir-se um trabalho de campo destinado à relocalização de todos os
elementos patrimoniais que não tenham sido anteriormente avaliados e que se
situem na zona de afectação do projecto.
b) Incluir no Caderno de Encargos/Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra,

todas as medidas referentes ao Património que constam no Parecer da CA, bem
como uma Carta de Condicionantes actualizada (com a localização de todas as
ocorrências patrimoniais) à escala de projecto;
c) Submeter à Autoridade de AIA, para aprovação, a planta de localização de

estaleiros e de acessos. Os acessos a construir de novo ou os que carecerem de
melhoramento deverão garantir um afastamento mínimo de cerca de 10 metros
do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais constantes da Carta de
Condicionantes actualizada.
d) Apresentar à Autoridade de AIA, para aprovação da CCDR Alentejo, as alterações

ao projecto decorrentes do cumprimento da condicionante referente à ripagem
do traçado da linha para assegurar um maior afastamento da mesma a
habitações existentes na proximidade da linha.
Previamente ao início da obra
2.

Deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para aprovação, a Carta de
Condicionantes à “Implantação de Estaleiros, Parque de Materiais e Apoios à Obra ”,
o Plano de Acessos à Obra e os locais de deposição de resíduos provenientes da
desmatação e das terras excedentárias. O Plano de acessos deverá conter os
seguintes elementos:
- Identificação de condicionantes;
- Representação gráfica dos acessos novos e a manter;
- Identificação das actividades a realizar para a abertura de novos acessos;
- Identificação das medidas de minimização aplicáveis.

Durante a fase de obra
3.

Deverão ser apresentadas à Autoridade de AIA para aprovação medidas cautelares,
abrangentes e detalhadas, que observem a salvaguarda e protecção da vegetação
existente - medidas de protecção à zona radicular, fogo, químicos, soterramento,
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excesso de água, danos físicos e mecânicos, a observar nas diferentes fases de vida
e de desactivação do projecto.
4.

10.3

Caso se venha a verificar ser necessário levar terras a vazadouro, deverá ser
comunicado à Autoridade de AIA os locais de destino das terras.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Fase de Construção
Fase Prévia à Execução das Obras
1. Na implantação dos apoios: P6, P11, P14, P19, P21, P31, P37, P46, P47, P56, P57, P59,
P66, P85, P86, P87, P88, P92, P96, P97, P98, P99, P105, P107, P110, P113, P116,
P118, P122, P127, P133, P134, P141, P142, P144, P145, P150, P152, P153, P155,
P157, P159, P160, P161, P163 deverá assegurar-se a não afectação estrutural directa
ou indirecta das linhas de água ou linhas de drenagem (barrancos).
2. No sentido de minimizar os impactes visuais da linha, na zona do rio Almansor:
a) Entre o Apoio P81 e o Apoio P82 deverá, se tecnicamente possível, proceder-se à
transposição do rio com uma orientação perpendicular a este e ainda à
relocalização dos apoios P82 e P83 de modo a que os mesmos se localizem mais
junto à linha sul do limite do corredor.
b) Entre o Apoio P130 e o Apoio P131 deverá, se tecnicamente possível, proceder-se
à transposição do rio com uma orientação perpendicular a este.
c) De modo a assegurar um maior afastamento da linha a Almansor de Baixo, se
tecnicamente possível deverá proceder-se ao ajustamento/relocalização dos apoios
P28 a P30 de modo a que a linha se desenvolva o mais possível junto no limite
norte do corredor.
d) De modo a assegurar um maior afastamento da linha em relação ao Monte
Valegões proceder, se tecnicamente possível, ao ajustamento/relocalização do
Apoio P72, de modo a que este seja implantado o mais próximo do limite norte do
corredor.
e) De modo a assegurar um maior afastamento da linha em relação ao Monte Gamoal
do Meio, o troço da linha compreendido entre os Apoios P140 e P142, deverá se
tecnicamente possível, ser implantado mais próximo do limite sul do corredor.
f) Assegurar a não afectação do recinto em pedra correspondente à ocorrência n.º
13 – Horta do Leal II, durante a instalação do apoio 59.
3. Deverá proceder-se à sinalização e vedação permanente de todas as ocorrências
patrimoniais referenciadas na nova Carta de Condicionantes que se situem a menos de
100m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e
pessoal afecto;
4. Tendo em conta os elementos a apresentar previamente ao licenciamento (nova carta
de condicionantes), poderá se necessário proceder-se ao ajustamento de alguns apoios
que possam ter impactes não previstos sobre o património, nomeadamente os apoios
n.º 4, 6, 20, 25, 32 e 76, de modo a garantir um afastamento maior relativamente às
ocorrências: n.º 1 – Chaminé 7 (Habitat Neo-Calcolítico) junto do Apoio 4; n.º 4 –
Monte da Chaminé 4 (Habitat de cronologia indeterminada) junto do Apoio 6;
Ocorrência n.º 66 inventariada no âmbito da 1ª fase com a designação de Anta da
Amendoeira, junto ao Apoio 25; n.º 9 – Anta da Herdade do Silval 3 junto do Apoio 32;
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e ainda a ocorrência n.º 15 - Horta do Zambujalinho 1 (Povoado Neo-Calcolítico) junto
ao apoio 76. Este afastamento poderá evitar a necessidade, de uma escavação
arqueológica, caso os trabalhos de acompanhamento detectem vestígios que importa
salvaguardar.
5. Contactar as entidades locais (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) de modo a
serem as mesmas informadas da calendarização das obras.
6. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas
e atendimento de eventuais reclamações das populações.
7. Previamente ao início da obra deverão ser promovidas acções de sensibilização
ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra, de modo a que estes sejam
devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre.
8. Proceder à elaboração um plano de recuperação / integração paisagística, com 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. Considerar na implementação deste
plano as medidas de minimização constantes do parecer da CA 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.
Fase de Execução da Obra
9. Concretização das medidas n.º 1, 2 a 4, 6, 7 a 11, 12, 14 a 15, 17, 23 a 26, 28 a 30, 33
a 34, 37, 38, 40 a 47, 49 a 50 a 52 e 54, consagradas no documento “Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção ” da Agência Portuguesa do Ambiente
(disponíveis em www.apambiente.pt), devidamente adaptadas ao projecto da Linha
Divor - Pegões, 400 kv
10. Promover preferencialmente o recrutamento local e disponibilização de formação
profissional à mão-de-obra local.
11. As áreas de intervenção deverão restringir-se ao estritamente necessário e devem estar
devidamente balizadas.
12. Os estaleiros deverão localizar-se preferencialmente em locais previamente
infraestruturados, 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.
13. Na localização de estaleiros e infra-estruturas associadas à execução da obra, deverão
ser evitadas as áreas próximas de vias rodoviárias e em particular de povoações. Caso
tal se revele necessário, deverá ser equacionada a colocação de tapumes plasticamente
tratados a par de plantações ou transplante de árvores, provenientes da área de
intervenção a desflorestar/desmatar, que revelem viabilidade para esta operação.
Devendo ser identificadas as frentes, após a implantação do estaleiro, que se
encontrem mais expostas e avaliar as medidas que se revelem mais adequadas para
minimização do impacte visual decorrente da sua presença durante toda a fase de obra.
14. Sempre que se verifique a necessidade de criar novos acessos, reduzir ao mínimo a
largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação, a afectação de culturas,
as movimentações de terras, a afectação de áreas da RAN e da REN (necessária a
obtenção prévia de autorização para a realização das mencionadas acções em áreas de
REN, se tal for inevitável).
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15. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e
maquinaria fora destes.
16. Os acessos aos diferentes pontos onde decorra a obra, devem procurar excluir e não
atravessar, sempre que possível, áreas de maior exposição visual, devendo
preferencialmente procurar a utilização de acessos já existentes.
17. A escolha/selecção dos locais para a abertura de acessos deverá ser efectuada em
estrita colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a afectar.
18. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos existentes,
previamente à interrupção dos mesmos deverá ser acautelada uma alternativa
adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às respectivas
propriedades.
19. Todos os acessos abertos que não venham a ter utilidade posterior deverão ser
desactivados procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da
vegetação, através da descompactação e arejamento dos solos e/ou reflorestação com
espécies autóctones.
20. Proceder à calendarizar os trabalhos de forma a reduzir ao mínimo as perturbações das
actividades agrícolas.
21. Assinalar e delimitar as zonas seleccionadas a sujeitar a remoção da vegetação, assim
como as árvores a serem alvo de poda ou corte, colocando marcas visíveis (por
exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em
qualquer instante.
22. 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.
23. Reparar os muros, sebes vivas, vedações e outros elementos afectados.
24. 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.
25. Afectar a menor área possível de terreno envolvente aos apoios para parquear
materiais e para a circulação de maquinaria, minimizando a zona de pisoteio.
26. Utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro,
nomeadamente para recobrimento 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).
27. A instalação dos apoios deverá ser compatibilizada com as árvores existentes,
nomeadamente com sobreiros e azinheiras de modo a evitar o corte dos mesmos.
28. A decapagem deverá ser efectuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do
solo e de acordo com as características dos solos.
29. Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na
reintegração de áreas intervencionadas.
30. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas
estritamente necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e/ou a
construir, quer no terreno envolvente aos apoios. As áreas adjacentes às áreas a
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intervencionar pelo projecto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios,
não devem ser desmatadas ou decapadas.
31. Limitar as acções de decapagem a determinados períodos do ano – ao realizarem-se no
Verão e/ou no Inverno permite defender a vegetação do período de floração e
produção de semente.
32. O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhaçado, deve ser
prontamente retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de
fogo.
33. Efectuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos
adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio.
34. Assegurar a ligação à rede de saneamento local dos efluentes domésticos provenientes
do estaleiro. Quando tal não for possível, devem ser adoptados WC químicos ou fossas
estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais e posteriormente
encaminhadas para tratamento.
35. De forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação de poeiras,
deverá proceder-se, sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de
estaleiros durante os períodos secos.
36. O transporte dos materiais de natureza ou do tipo particulado deverá ser feito em
veículos adequados, com a carga coberta.
37. Proceder à 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 dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
38. 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.
39. 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.
40. 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;
41. 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.
42. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com
coberturas impermeáveis. As pargas de terra devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade.
43. 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.
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44. As linhas de água na área do projecto devem ser inspeccionadas regularmente e limpas
de forma a anular eventuais obstruções.
45. Nos acessos à obra (caminhos a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de
água ou intersectem passagens hidráulicas (PH’s) existentes as mesmas deverão ser
dimensionadas para a cheia com período de retorno de 100 anos, cheia centenária.
46. As intervenções próximas das redes de drenagem e regadio devem ser efectuadas de
modo a evitar a deposição de materiais em valas e a ruptura de condutas.
47. Na eventualidade das escavações das fundações interceptarem níveis freáticos, estes
serão rebaixados por bombagem e os caudais bombeados preferencialmente para valas
abertas no solo.
48. Para quaisquer actuações em Domínio Público Hídrico, a entidade executante deverá
obter previamente o respectivo título de utilização junto das Administrações da Região
Hidrográfica (ARH’s).
49. Sempre que os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, deverá
proceder-se à drenagem periférica na área de trabalho, de forma a reduzir o
escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização do solo.Em caso de utilização
de explosivos dever-se-á recorrer a métodos materiais e equipamentos que permitam a
escavação sem danificar o maciço rochoso fora da zona dos caboucos.
50. Deverão ser salvaguardados e preservadas as margens das linhas de água e suas
galerias ripícolas, devendo definir-se a faixa de protecção das mesmas, no mínimo 10m
para cada lado das margens, na qual não deverá haver lugar a acções que conduzam à
compactação dos solos, a movimentações de terra, circulação das máquinas e viaturas,
depósitos de materiais e instalações de estaleiros.
51. Eliminar a mancha de Acacia spp existente na zona de atravessamento da EN4, cerca
do km 48+400 [vão entre os apoios 150 e 151], dado tratar-se duma espécie invasora
que ficará dentro da zona de protecção da linha.
52. Deverão ser salvaguardadas todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não
perturbem a execução da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser
devidamente sinalizados. - Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de
espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de protecção, dever-se-á respeitar o
exposto na respectiva legislação em vigor. Adicionalmente, deverão 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.
53. Reduzir ao mínimo indispensável o corte de arvoredo e preservar os exemplares de
sobreiros/azinheiras;
54. Os locais de implantação de todas as infra-estruturas de apoio à obra deverão ser
criteriosamente seleccionados de modo a preservar as áreas com ocupação florestal.
55. A camada superficial do solo (terra vegetal), possuidora do banco de sementes das
espécies autóctones, deverá ser decapada, removida e depositada em pargas. As
pargas deverão ter até 2m de altura e devem ser colocadas próximo das áreas de onde
foram removidas, assegurando que serão depositadas em áreas planas, bem drenadas
e protegidas contra a erosão hídrica.
56. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção
especial à sua origem, 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.
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57. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de
terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.
58. Todas as áreas afectadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas durante a
obra, deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a
regeneração natural da vegetação. A recuperação inclui operações de limpeza e
remoção de todos os materiais, designadamente a remoção completa de pavimentos
existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma
tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma
a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação
autóctone.
59. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão 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.
60. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de protecção temporária – vedações,
paliçadas - no que diz respeito aos 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.
61. Após desactivação dos estaleiros deverá proceder-se à recuperação paisagística da área
com as terras vegetais provenientes da decapagem.
62. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de
incidência do projecto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as
lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro,
depósitos temporários e empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no decurso
desta prospecção poderão determinar 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 com os vestígios patrimoniais que possam ser
detectados, de modo a garantir a sua preservação.
63. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes) tendo especial cuidado na zona dos apoios nº 4, 6, 20, 25, 32,
38 e 76. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais
que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o
acompanhamento de todas as frentes. Os resultados obtidos no decurso do
acompanhamento arqueológico poderão determinar 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 os vestígios patrimoniais que possam ser detectados, de modo a garantir a
sua preservação.
64. Sempre
que
forem
encontrados
vestígios
arqueológicos
no
âmbito do acompanhamento cuja importância determine uma mudança de
metodologia, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a
comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências. Se a destruição de um sítio
(total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitável,
deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos
vestígios e contextos a afectar, através da escavação arqueológica integral.
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65. Sinalização e vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam
surgir durante os trabalhos de acompanhamento, de modo a evitar a passagem de
maquinaria e pessoal afecto à obra.
66. As estruturas arqueológicas que, eventualmente, 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 para o futuro, por exemplo, através de uma selagem/aterro dos
vestígios devidamente acautelado.
67. As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na
proximidade de habitações, escolas, igrejas, etc) só deverão ocorrer em dias úteis, das
8h00 às 20h00. As actividades ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido
com a emissão de uma licença especial de ruído.
68. De forma a minimizar o risco de colisão das aves deverá proceder-se à instalação de
BFD`s nos seguintes vãos da linha:
a) De acordo com o Critério Intensivo

▪

Entre os apoios P57 a P76B.

b) De acordo com o Critério Preventivo

▪
▪
▪
▪
▪

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

os
os
os
os
os

apoios
apoios
apoios
apoios
apoios

de
de
de
de
da

linha
linha
linha
linha
linha

P9 a P14;
P25 a P43;
P66 a P70 (coincidente com o critério Intensivo);
P78 a P89;
P128 a P165.

Nota 1: A observação de um bando de milhafres-reais, espécie classificada com o
estatuto de VU (Vulnerável) próximo do Monte da Casa Branca, recomenda ao
abrigo do Critério de Sinalização Intensivo para a instalação de BFD, (Bird
Deflector Device).
- Critério Intensivo - Neste tipo de sinalização, os BFD são montados em cada
cabo de terra de 10 em 10 metros, dispostos alternadamente (em perfil
corresponde a um espaçamento aproximado de 5 em 5 metros);
- Critério Preventivo (devido à presença de Colónias de Cegonhas). A
sinalização preventiva resulta da montagem de BFD de 20 em 20 metros em
cada cabo de terra, dispostos alternadamente (em perfil resulta num
espaçamento aproximado de 10 em 10 metros).

Nota 2: A sinalização da linha, para a avifauna, deverá ser efectuada nos termos
do Protocolo REN/ICNB.
69. No caso de já terem sido validados (em estudos efectuados em outras linhas eléctricas)
os novos dispositivos anti-colisão FBF (Firefly Bird Flapper), deverão estes ser
instalados em substituição dos BFD´s nos seguintes vãos da linha:
a) De acordo com o Critério Intensivo

▪

Entre os apoios P57 a P76B.

b) De acordo com o Critério Preventivo

▪
▪
▪
▪
▪

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

os
os
os
os
os

apoios
apoios
apoios
apoios
apoios

de
de
de
de
da

linha
linha
linha
linha
linha

P9 a P14;
P25 a P43;
P66 a P70 (coincidente com o critério Intensivo);
P78 a P89;
P128 a P165.
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70. Além dos dispositivos referidos nas medidas anteriores, designadamente a 69 ou a 70 e
devido às cegonhas utilizarem frequentemente os apoios das linhas eléctricas como
locais para a construção dos seus ninhos, deverá proceder-se à colocação de suportes
para ninhos de cegonhas nos seguintes apoios:
▪ P9 a P14;
▪ P25 a P43;
▪ P66 a P70;
▪ P78 a P89.
71. Assegurar a reposição e/ou substituição de todas as infra-estruturas, equipamentos
e/ou serviços existentes na zonas em obras e áreas adjacentes que sejam afectadas no
decurso da obra.
Fase de Exploração
72. 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, deverão ser adoptadas medidas correctivas de possíveis zonas com erosão,
principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se
encontre danificado ou mal implantado.
73. No corredor da Linha Eléctrica deverá 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.
74. Deverá proceder-se à verificação das medidas implementadas durante a fase de
construção.
75. No caso dos novos dispositivos anti-colisão FBF (Firefly Bird Flapper) referidos na
medida de minimização com o n.º 69 virem a ser validados apenas após a fase de
construção da linha Divor – Pegões, deverá proceder-se à substituição dos BFD’s
instalados (referidos na medida 68 pelos novos dispositivos anti-colisão do tipo FBF
(Firefly Bird Flapper), no prazo de um ano (12 meses) após a sua validação. Em virtude
da provável ocupação dos apoios da linha pela nidificação de cegonha branca, estes
trabalhos de substituição deverão apenas decorrer entre os meses de Setembro a
Dezembro.
10.4

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Em cumprimento do expresso no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, todos os projectos alvo de um procedimento de
AIA deverão “incluir as directrizes da monitorização, identificando os parâmetros ambientais a

avaliar, as fases do projecto nas quais irá ter lugar e a sua duração, bem como a
periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de monitorização à autoridade de
AIA”.
A monitorização tem como objectivos, estabelecer um registo histórico da situação existente
antes do início das actividades de construção, quando aplicável, na fase de construção e/ou
de exploração;
Os resultados da monitorização permitirão averiguar a eficácia das medidas de minimização
preconizadas e da necessidade de implementar medidas de minimização adicionais.
Deverão ser aplicados programas de monitorização para a ecologia (Avifauna e Quiróptros)
para as fases que se indicam e seguir as recomendações e procedimentos constantes no
presente documento bem como as do “Guia Metodológico para a Avaliação do Impacte
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Ambiental das Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transportes de Electricidade ” em tudo o
que for omisso.
-

Programa de Monitorização Ecologia (Avifauna e Quiróptros)
 Objectivos
- Acompanhar e avaliar os impactes efectivamente causados durante as fases de
construção e exploração;
- Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas;
- Contribuir para a confirmação da análise de impacte efectuada.
 Parâmetros a monitorizar
- Para a avifauna os parâmetros a monitorizar são:
 mortalidade por colisão/km/Ano e abundância.
- Para os quirópetros os parâmetros a monitorizar são:
 mortalidade por colisão/km/Ano e efeito de exclusão em abrigos situados a
menos de 200 m dos locais de implantação dos apoios.
 Locais e frequência de amostragem
- Para a avifauna a localização dos pontos de amostragem são:
 Entre os apoios da linha P9 a P14;
 Entre os apoios da linha P25 a P43;
 Entre os apoios da linha P57 a P76B;
 Entre os apoios da linha P78 a P89;
 Entre os apoios da linha P78 a P89.
- Para os quirópetros a localização dos pontos de amostragem são:
 Entre os apoios da linha P1 a P30;
 Entre os apoios da linha P54 a P94;
 Entre os apoios da linha P100 a P130.
 Calendarização da amostragem
- Para a avifauna a prospecção de cadáveres deverá ser efectuada sazonalmente,
com a realização de 4 visitas, com 7 dias de intervalo entre cada visita.
- Para os quirópetros a prospecção aos cadáveres deverá ser efectuada
quinzenalmente entre Março e Outubro.
A frequência e a duração da amostragem deverá obedecer ao expresso no quadro que
se segue:
Descrição

Frequência

Duração

Prospecção de cadáveres de aves

4 (quatro) campanhas sazonais

3 anos

Prospecção de cadáveres de quirópetros

Quinzenal de Março a Outubro

3 anos

Trimestral

3 anos

1ª Campanha

1 ano

Trimestral

3 anos

Anual

3 anos

Determinação
da
populações das aves

densidade

das

Determinação dos factores de correcção
Realização de relatórios de Monitorização
Parcelares
Relatórios de Monitorização Anuais
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 Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários
- Prospecção de cadáveres
Os vestígios de cadáveres de aves e quirópteros serão prospectados em
transectos, em deslocações a pé. Cada transecto deverá ser percorrido por dois
observadores, deslocando-se um de cada lado da linha, a 10m da projecção no
solo do cabo condutor exterior.
Todos os restos encontrados deverão ser identificados, registados e recolhidos. A
data da morte das aves deverá ser determinada de acordo com as seguintes
categorias:
▪ Categoria 1 - 24h;
▪ Categoria 2 - 2-3 dias;
▪ Categoria 3 - mais de 1 semana;
▪ Categoria 4 - mais de 1 mês.
A causa de morte será identificada (colisão/electrocussão) e confirmada com a
realização de necrópsias aos cadáveres de aves encontrados, quando o estado
destes o permitir (Categorias de data de morte 1 e 2).
 Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários
Existem 4 factores que introduzem desvios no estudo de linhas eléctricas baseado na
recolha de aves mortas. O primeiro factor corresponde à percentagem do Troço
Prospectada Eficazmente (TPE). Algumas aves que sofrem acidentes com linhas não
morrem de imediato, pelo que apenas uma percentagem Morre na Área Prospectada
(MAP). Uma percentagem de aves que se encontra debaixo dos cabos ou apoios Não é
Encontrada pelos Observadores (NEO). Finalmente uma parte significativa das aves
mortas pode ser Removida Por Necrófagos ou outros predadores (RPN).
O valor da Taxa de Mortalidade Observada (TMO) será corrigido para obter uma Taxa
de Mortalidade Estimada (TME) através da fórmula.

TME

TMO
TPE MAP(1 NEO )(1 TRN )

 Determinação dos factores de correcção
Os factores de correcção a considerar são os seguintes:
- (TRN) Taxa de remoção por necrófagos – A Taxa de Remoção de Necrófagos
será estimada através da realização de testes de remoção de cadáveres com aves
domésticas. Para o efeito serão colocados cadáveres de indivíduos completos (ex.
com penas) de vários tamanhos. Os locais de deposição dos cadáveres serão
visitados uma semana depois. A taxa de remoção será calculada com base nos
cadáveres removidos após uma semana.
- (NEO) Percentagem de cadáveres encontrados pelos observadores – Este
factor será determinado com o auxílio de cadáveres de aves domésticas. Para o
efeito os cadáveres serão colocados ao longo de secções de transectos, nos
diferentes habitats. Os diferentes transectos, serão posteriormente prospectadas
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por observadores (colaboradores e coordenadores), que desconhecem a
localização dos cadáveres. Seguidamente proceder-se-á ao registo do número de
cadáveres, localizados num período de tempo equivalente ao que despenderiam na
habitual prospecção de cadáveres.
- (TPE) Percentagem do troço prospectada eficazmente – Para o cálculo
desta taxa os observadores estimarão a percentagem de troço onde não é possível
conduzir uma prospecção eficaz (ex. vegetação muito densa, plano de água,
cercado com animais domésticos). Se esse valor ultrapassar 20% o troço deverá
ser eliminado.
- (MAP) Mortes na área Prospectada – O valor utilizado para esta taxa será de
0,50 valor este utilizado com base em bibliografia consulta de outros estudos
(Janss & Ferrer, 2000).

 Determinação de índices de abundância relativa da avifauna
As Abundâncias deverão ser calculadas a partir de um ponto fixo, a partir do qual se
anota todos os contactos visuais e auditivos inseridos nos raios de 50 e 250 m, durante
um período de 10 minutos. Os dados recolhidos deverão incluir a hora de início e final
do censo, a espécie observada, número de indivíduos, ave no interior/exterior dos raios
de 50 e 250 m e a respectiva localização face ao observador.
 Periodicidade dos relatórios de monitorização
A estrutura dos Planos e dos Relatórios de Monitorização deverá respeitar, com as
devidas adaptações, o estipulado no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Deverá ser efectuada a representação apresentação gráfica dos troços a monitorizar.
Os relatórios deverão identificar os autores, explicitando
responsabilidades, nomeadamente pelos trabalhos de campo.

as

respectivas

Os trabalhos de campo deverão ser descriminados por actividade realizada, troço e dia
de trabalho.
No caso dos relatórios parcelares, deverão ainda ser apresentados em anexo todos os
registos realizados/dados obtidos durante a realização da monitorização,
nomeadamente as Fichas de Registo devidamente preenchidas.
No Final de cada Ano deverá ser apresentado um Relatório Anual.
Os Relatórios deverão ser remetidos à Agência Portuguesa de Ambiente para
aprovação.

Em tudo o que o presente parecer for omisso, deverá ser cumprida a legislação em vigor.

74/75
Linha Divor – Pegões, 400 Kv
Procedimento de AIA N.º 2404

Parecer da Comissão de Avaliação
Novembro 2011

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Amadora, 30 de Novembro de 2011
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ANEXO I – LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO

ANEXO II – PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

