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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constituiu o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do projecto da “Linha Divor-Pegões, a 400kV”, em fase de projecto de execução. Este projecto diz 

respeito a uma Linha de Alta Tensão com aproximadamente 70km que liga as subestações (SEs) de Divor 

e de Pegões. 

A análise ambiental do projecto foi efectuada com o objectivo de dar cumprimento à legislação em vigor 

sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, regulamentado através da Portaria n.º 330/2001, de 3 de Abril, 

que estabelece as normas técnicas para a estrutura do EIA. 

O EIA agora elaborado é constituído pelo presente documento, designado como Volume I – Resumo Não 

Técnico, bem como pelo Volume II - Relatório Síntese, Volume III – Peças Desenhadas, Volume IV – 

Anexos Técnicos, Volume V – Plano de Acompanhamento Ambiental e pelo Volume VI – Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Demolição e Construção. 

O EIA foi elaborado tendo como referência o “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte 

Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade”. Este Guia foi elaborado 

pela Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes (APAI) em Janeiro de 2008, resultante de um 

Protocolo entre a Rede Eléctrica Nacional (REN, SA) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

 

2 OBJECTIVOS E INTERVENIENTES  

O principal objectivo do projecto é fornecer a alimentação eléctrica ao troço português do eixo 

ferroviário de alta velocidade Lisboa-Madrid (AVE) na zona Montijo-Pegões-Vendas Novas, sendo que 

essa alimentação eléctrica não é possível de concretizar com base nas infra-estruturas actualmente 

existentes. 

A entidade responsável pelo projecto é a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A, concessionária da Rede 

Nacional de Transporte de Energia Eléctrica. A execução técnica do Projecto coube à empresa 

ElectroLinhas - Montagens Eléctricas S.A, tendo a Trifólio – Estudos e Projectos Ambientais e 

Paisagísticos, Lda. elaborado o EIA e o presente RNT. 

A entidade licenciadora do presente projecto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), sendo a 

Autoridade de AIA a Agência Portuguesa de Ambiente (APA). 

O EIA foi desenvolvido entre os meses de Junho de 2009 e Dezembro de 2010, tendo esse período sido 

ocupado com as seguintes tarefas: 

 Junho 2009 – Dezembro 2009: Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de 

Corredor para a Área em Estudo, 1ª Fase do EIA; 

 Abril 2010 – Dezembro 2010: Estudo de Impacte Ambiental, 2ª Fase do EIA. 

 Maio e Junho de 2011: Elaborado um aditamento ao EIA dando cumprimento ao solicitado pela 

Comissão de Avaliação (CA). 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A Linha Divor-Pegões, a 400 kV desenvolve-se nos distritos de Évora e Setúbal e tem aproximadamente 

70 km de comprimento. No quadro seguinte apresentam-se os distritos, concelhos e freguesias 

atravessados pelo projecto. 

 

Quadro 1 - Distrito, Concelhos e Freguesias atravessados pelo projecto 

Distrito Concelho Freguesia 

Évora 

Évora N.ª Sr.ª da Graça do Divor 

Arraiolos 
Gafanhoeira (S. Pedro) 

Arraiolos 

Montemor-o-Novo 

Cortiçadas de Lavre 

Foros de Vale de Figueira 

Silveiras 

N.ª Sr.ª do Bispo 

N.ª Sr.ª da Vila 

Vendas Novas Vendas Novas 

Setúbal Montijo 
Canha 

Pegões 

 

O enquadramento do projecto a nível regional, a divisão administrativa e o Corredor em Estudo são 

apresentados nas figuras seguintes.  
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3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS DO PROJECTO 

A Linha Divor – Pegões, a 400 kV, tem um comprimento de aproximadamente 70km e é constituída por 

165 apoios. 

As principais características técnicas do Projecto da Linha são as seguintes: 

 Linha simples trifásica com dois condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE); 

 Dois cabos de guarda sendo um do tipo ACSR 153 (DORKING) 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”; 

 Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160 BS (CEI-60305) e acessórios adequados 

ao escalão da corrente de defeito máxima de 50 kA; 

Na elaboração do projecto foram observados todos os aspectos técnicos regulamentares e normativos 

em vigor. 

 

3.3 APOIOS 

Conforme já referido, o projecto é constituído por 165 apoios, propriedade da REN,SA e licenciados pela 

Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), pertencentes à família “Q” (tipo QS, QRS, QRA, QA e QT) e 

à família “DL” (tipo DLS e DLT). 

Apresenta-se de seguida dois exemplos dos perfis tipo dos apoios das famílias Q e DL. 

 

  

Figura 4 – Exemplo do apoio da Família Q Figura 5– Exemplo do apoio da Família DL 
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Junto à subestação de Divor, os apoios P1 a P4 são apoios de Linha dupla com feixe duplo de cabos 

condutores para, de futuro, permitir mais uma saída de Linha da referida subestação sem que haja 

necessidade de instalação de mais apoios. 

Os apoios P5 e P6, da família “DL” (com o terno de condutores em triângulo), serão instalados para a 

sobre passagem do corredor de estudo da Linha de Alta Velocidade a uma distância mínima ao solo de 

31,3 metros, podendo assim esta Linha de alta velocidade ser desenvolvida dentro do seu corredor de 

estudo sem qualquer condicionante provocada pela Linha Divor-Pegões, a 400 kV. 

O apoio P61 também será da família “DL” (com os dois braços intermédios e o braço superior direito 

equipados), sendo utilizado para a sobre passagem do aproveitamento hidroagrícola da Barragem dos 

Minutos, onde se encontra já instalado um “pivot” de rega. Com a colocação deste apoio, associado aos 

tipos e localizações dos apoios P60 e P62, o referido aproveitamento não é afectado pela instalação 

desta Linha eléctrica. Neste caso particular, o apoio P62 será um do tipo QRS10 em amarração para que 

a distância ao solo da Linha em projecto seja a mais elevada possível. 

Na zona de cruzamento da Linha Divor-Pegões com a futura Linha Marateca-Fanhões, a 400 kV (também 

em fase de projecto promovido pela REN,SA), entre os apoios P158 e P159, estão estabelecidas as 

distâncias de segurança de acordo com os critérios da REN,SA. Para que estas distâncias se possam 

garantir, o apoio P36 da Linha Marateca-Fanhões, a 400 kV, deverá ser objecto de modificação do seu 

sistema de suporte dos cabos condutores de suspensão para amarração. 

 

3.4 DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA ASSOCIADAS AOS CABOS 

Tendo em vista a minimização dos riscos associados à presença e funcionamento das Linhas, foram 

observadas na elaboração do projecto distâncias ao solo e aos obstáculos em geral muito superiores aos 

valores de segurança definidos no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão 

(RSLEAT), como se pode observar no quadro seguinte. 

 

Quadro 2 – Distâncias ao solo e outros obstáculos consideradas no projecto 

 Critério REN, SA [m] Mínimos Lei [m] 

Solo 14,0 8,0 

Árvores 8,0 5,0 

Edifícios 8,0 6,0 

Estradas 16,0 10,3 

Vias-férreas Electrificadas 16,0 16,0 

Outras Linhas aéreas 7,0 7,0 

 

Na hipótese de ocorrência de um curto-circuito, os cabos condutores sofrerão um aumento de flecha de 

cerca de 1,5 metros. Face às distâncias utilizadas, segundo os critérios da REN,SA este aumento de 

flecha não põe em causa as distâncias mínimas de segurança do RSLEAT, tendo-se verificado 

particularmente as distâncias de segurança às vias-férreas electrificadas e a outras Linhas aéreas. 
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3.5 ENQUADRAMENTO REGIONAL DA LINHA DIVOR - PEGÕES 

Na generalidade, o projecto de implantação da Linha eléctrica da Linha Divor – Pegões a 400 kV, 

desenvolve-se num território com a presença dominante dos 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 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. 

A humanização no corredor em estudo é mais visível nas áreas cultivadas, nos eixos de circulação 

rodoviária e nas edificações em montes agrícolas ou aglomerados urbanos, como Piçarras. 

Ao longo do corredor em estudo a superfície ocupada com edificações é muito reduzida, verificando-se 

pontualmente a aproximação a alguns núcleos populacionais nomeadamente, Piçarras, um povoamento 

concentrado e de pequena dimensão. 

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, um pouco ao 

longo de todo o traçado. No final do traçado a Linha aproxima-se da localidade de Piçarras. 

As áreas com maior representatividade são de ocupação do tipo agrícola e florestal, localizando-se em 

seis zonas do traçado:  

i) Logo ao início, na envolvente ao apoio P6, existe uma área de vinha com a qual a Linha não interfere; 

ii) Na envolvente aos apoios P58, P59 e P60, apresentam-se vastos campos com culturas arvenses em 

sequeiro, pastagens (com bovinos), alguns núcleos em regadio e uma área de vinha. 

iii) A envolvente o apoio P76B é constituída por alguns terrenos onde se cultivam arvenses em regadio, 

recorrendo a pivots de rega, e outros com culturas em sequeiro e pastagens. Neste núcleo agrícola está 

presente também a actividade pecuária com ovinos. 

iv) No final do traçado da Linha, com a aproximação à localidade de Piçarras, verifica-se afectação 

indirecta de algumas áreas agrícolas, nas quais se identificam o cultivo de arvenses e inúmeras parcelas 

com vinha. 

v) Ao longo da Linha verifica-se somente a existência de dois pivots de rega nas proximidades do apoio 

P66 e do P76B, sendo que o raio de acção dos pivots não é interferido pela construção e/ou exploração 

dos mesmos. 

vi) No que respeita às áreas florestais, existe uma área de montado entre os apoios P43 e P46 e uma 

área de pinhal na proximidade dos apoios P140 a 141 (na envolvente existe uma área agrícola com 

Olival). 
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Não há atravessamento de qualquer área urbana ou urbanizável definida nos Planos Directores 

Municipais dos concelhos percorridos, nem passagem sobre qualquer edifício isolado. Na proximidade a 

Piçarras, verificou-se que, para além do núcleo principal, existem depois diversas novas moradias, 

instaladas em parcelas, aproximadamente com 1 hectare, onde a habitação partilha o terreno com usos 

agrícolas para auto-consumo. A Linha aproxima-se de algumas habitações isoladas e/ou apoios 

agrícolas, verificando-se que a habitação mais próxima se localiza a 30 m da Linha. 

No corredor em estudo não ocorrem áreas classificadas pelo sistema nacional de áreas protegidas ou 

áreas integradas na Rede Natura 2000, pelo que não há a registar a interferência com planos especiais 

de ordenamento do território de áreas protegidas nem com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

Ao longo da Linha e numa pequena área haverá ocupação de solos integrantes da Reserva Agrícola 

Nacional (24 apoios) e da Reserva Ecológica Nacional (76 apoios). 

 

 

3.6 TRAVESSIAS, CRUZAMENTOS E EDIFICAÇÕES 

Na elaboração do projecto foram objecto de análise específica todas as travessias, cruzamentos e 

edificações existentes ao longo do traçado, nomeadamente com vias-férreas, estradas, cursos de água 

casas de habitação e/ou apoios agrícolas, que se apresentam no quadro seguinte. 
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Quadro 3 – Travessias, Cruzamentos, Paralelismos e Edificações 

Travessias 

Cruzamentos e Paralelismos 

Edificações 
Vias - Férreas Estradas Cursos de Água 

Vão Travessia Vão Travessia Vão Travessia 
Tipologia, Localização e Distância ao 

traçado da Linha Divor - Pegões 

P5 - P6 
Corredor de Estudo da 

RAVE 
P6 – P7 EN 527-1 P1 – P2 

Afluente “1” do 

Ribeiro das Cruzadas 

Ao longo do traçado da Linha 

não ocorrem cruzamentos ou 

paralelismos com gasodutos. 

Casas de Habitação e Apoios Agrícolas 

400 m para o P11 e P12 e 350 m para a 

Linha (Exterior do Corredor) 

P150 – 

P151 

Linha do Alentejo (km 

47,11) 
P19 – P20 EN 370 (km 78) P2 – P3 

Afluente “2” do 

Ribeiro das Cruzadas 

Apoios Agrícolas em Ruínas - 80 m para o 

P12 e 20 m para a Linha 

P130 – 

P131 

Linha de Vendas Novas 

(km 60,88), 
P35 – P36 EM 529 

P3 – P4 Ribeiro das Cruzadas Casas de Habitação e Apoios Agrícolas 

130 m para o P29 e 100 para Linha 

P15 -P16 Antiga via-férrea  
P43 – P44 EM 

P5 – P6  Ribeira da Pachola 

Ao longo do traçado da Linha 

não ocorrem cruzamentos ou 

paralelismos com adutores. 

Casas de Habitação e Apoios Agrícolas - 

100 m para o P38 e 100 m para a Linha 

  P44 – P45 EN 4 (km 92,47) 

P12 – P13 Ribeira do Divor Habitações e Apoio Agrícola - Entre 100 m 

a 150 m para o P61 e 100 m a 150 m para 

a Linha 

  P68 – P69 EN 2  
P18 – P19 Ribeira do Penedo 

 
Apoio Agrícola - 40 m para o P67 e 40 m 

para a Linha 

--- --- 

P76A – P76B EN 114  

P36 – P37 

P81 – P82 

P85 – P86 

P130 – P131 

Rio Almansor 

(também designado 

por Ribeira de Sto. 

Estevão ou Canha) 

--- 
Apoio Agrícola - 10 m da Linha entre o 

P68 e o P69 

 
 P114 – P115 EN 380 (km 7,72) 

P60 – P61 Ribeira das Caravelas 
 

Habitação e Apoio Agrícola - 30 m para o 

P71 e 30 m para a Linha 

  P133 – P134 
EM 251-1 (km 

11,3) 

P64 – P65 Ribeira do 

Sobralinho 
 

Apoio Agrícola - 70 m para o P76A e 50 m 

para a Linha 
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Travessias 

Cruzamentos e Paralelismos 

Edificações 
Vias - Férreas Estradas Cursos de Água 

Vão Travessia Vão Travessia Vão Travessia 
Tipologia, Localização e Distância ao 

traçado da Linha Divor - Pegões 

  P150 – P151 EN 4 (km 48,4) P91 – P92 

Afluente do Rio 

Almansor (sem 

designação) 

 
Habitação e Apoio Agrícola - 80 m para o 

P79 e 50 m para a Linha 

 
 P152 – P153 EM 1059 

P101 – P102 Ribeira do Espinheiro 
 

Habitação e Apoio Agrícola - 90 m para o 

P82 e 70 m para a Linha 

--- --- P159 – P160 EM 1059 
P133 – P134 Ribeira do Vale 

Coelhos 
--- 

Habitações e Apoios Agrícolas - 100 m 
para o P97 e 50 m para a Linha 

       
Habitações e Apoios Agrícolas - 100 m 

para o P141 e 80 m para a Linha 

       
Habitações e Apoios Agrícolas - 150 m 

para o P160 e 150 m para a Linha 

  --- --- --- ---  
Habitações e Apoios Agrícolas - 30 m para 

o P162 e 30 m para a Linha 

       
Habitações e Apoios Agrícolas - 70 m para 

o P162 e 30 m para a Linha 

       
Habitações e Apoios Agrícolas - 30 m para 

o P162 e 30 m para a Linha 

Observações: 

Nas travessias de vias-férreas, Estradas Municipais, Estradas Nacionais e Auto-Estradas, foi respeitada a distância de segurança de 16 m preconizada 

pela REN para uma Linha de 400 kV 

 

 



Estudo de Impacte Ambiental, 2ª Fase – “Linha Divor-Pegões, a 400kV” 20 

Volume I – Resumo Não Técnico  

3.7 ANÁLISE DE RISCOS ORIGINADOS PELA PRESENÇA E FUNCIONAMENTO DA LINHA  

Os riscos associados à presença e funcionamento da Linha, incluindo os que decorrem de circunstâncias 

adversas e externas à própria Linha, podem considerar-se completamente abrangidos pelas situações 

que a seguir se referem: 

 Incêndios; 

 Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda; 

 Contactos acidentais com elementos em tensão; 

 Tensões induzidas; 

 Obstáculos a ligarem à terra e dimensionamento do circuito de terra associado; 

 Efeito dos campos electromagnéticos; 

 

3.8 EFEITOS DOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS  

3.8.1 Valores Limite  

Relativamente aos efeitos dos Campos Electromagnéticos, o projecto cumpre os níveis de referência 

fixados na Portaria nº 1421/2004 de 23 de Novembro, relativa à exposição da população em geral a 

Campos Electromagnéticos. Este diploma transpôs para a legislação portuguesa a recomendação do 

Conselho da União Europeia com a Refª 1999-1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the 

limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz”), e que foi 

ratificada por Portugal. No ponto 10 desta recomendação faz-se referência à adopção pelo Comité 

Científico da Comissão das recomendações do ICNIRP (International Commission on Non Ionising 

Radiation Protection). No anexo III dessa recomendação sobre “Níveis de Referência”, apresentam-se os 

valores limites de exposição do público para os campos eléctrico e magnético a 50 Hz, os quais são os do 

ICNIRP, para a exposição do público em geral e que são os seguintes: 

 

Quadro 4 – Limites de Exposição a Campos Eléctricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características de Exposição 
Campo Eléctrico 

[kV/m] (RMS) 

Densidade de Fluxo Magnético [mT] 

(RMS) 

Público 

Permanente 
5 0.1 

 

Nas Linhas da Rede Eléctrica Nacional, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem valores superiores 

aos anteriormente referidos. Esta conclusão foi fundamentada por análise comparativa com cálculos 

teóricos e medições efectuadas em Linhas similares em todo o mundo e em resultados de 

monitorizações anteriormente efectuadas em Linhas da RNT preconizadas pela REN,SA. 

Nos quadros seguintes apresenta-se uma síntese da balizagem aérea e da Análise de Riscos Originados 

pela Presença da Linha realizada para o projecto. 
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Quadro 5 – Balizagem Aérea – Diurna, Nocturna, Sinalização para Aves e Plataforma para nidificação de cegonhas 

Balizagem 

Diurna  Nocturna 
Sinalização 

para Aves 
Plataformas para nidificação de cegonhas 

P5 – P6  

Não está prevista a 

instalação de Balizagem 

Nocturna ou Luminosa, 

de sinalização para 

aeronaves, ao longo da 

Linha. 

P9 a P14 P9 a P14 (inclusive) 

P28 – P29 P25 a P43 P25 a P43 (inclusive) 

P48 – P49 P66 a P70 P66 a P70 (inclusive) 

P51 – P52 P78 a P89 P78 a P89 (inclusive) 

P59 a P64 – (P59 – P60, P60 – P61,  P61 – P62,  P63 – P64) 

--- --- 

P73 a P76A (P73 - P74, P74 - P75, P76 - P76A) 

P80 a P82 – (P80 – P81, P81 – P82) 

P85 a P90 – (P85 – P86, P86 – P87,  P88 – P89,  P89 – P90) 

P93 – P94 

P110 a P116 – (P110 – P111,  P111 – P112,  P112 – P113,  P113 – P114,  P114 – P115,  P115 – P116) 

P118 – P119, P119 – P120 

P123 – P124 

P130 – P131, P131 – P132, P132 – P133, P133 – P134 

P137 – P138 

P142 – P143, P143 – P144 

P148 – P149 

P151 – P152, P152 – P153 

P160 – P161 
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Quadro 6 – Análise de Riscos Originados pela Presença da Linha  

Análise de Riscos Originados pela Presença da Linha  

Incêndios Quede de Apoios os cabos Contactos Acidentais com Peças de Alta Tensão 

No âmbito da análise deste tipo de riscos há a considerar a situação em que a Linha 

está na origem do incêndio e, por outro lado, o caso em que a mesma é afectada por 

incêndios de outra origem. 

A probabilidade do funcionamento da Linha estar na origem de incêndios é muito 

reduzida, uma vez que na fase de construção serão garantidas distâncias de 

segurança aos obstáculos situados dentro de uma faixa de protecção adequada. 

Durante a exploração serão efectuadas rondas periódicas, a fim de detectar 

atempadamente construções de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que 

possam aproximar-se da Linha a distâncias inferiores aos valores de segurança. 

A probabilidade da Linha ser afectada por incêndios de outra origem é mais elevada, 

com incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço 

(interrupção do transporte de energia). Associadas a estas situações haverá que 

considerar o risco de danos ou inutilização dos equipamentos (apoios, cabos e 

cadeias de isoladores), com eventual risco de indução de outro tipo de acidentes, 

nomeadamente queda de apoios, ou dos cabos condutores ou de guarda.  

As opções de concepção adoptadas (distâncias aos obstáculos na vizinhança da Linha 

largamente superiores aos valores de segurança) permitem concluir que serão 

minimizados os riscos da Linha originar ou vir a ser afectada por incêndios. 

Em face das características dos cabos condutores e de guarda e 

dos coeficientes de segurança adoptados na sua instalação, pode 

afirmar-se ser praticamente nula a probabilidade de ocorrência de 

rotura de qualquer destes elementos da Linha. 

No entanto, e para diminuição da probabilidade deste tipo de 

risco, são utilizadas, com carácter sistemático, cadeias de 

amarração e suspensão duplas em todas as situações e, em 

particular, nas travessias consideradas mais importantes, tais 

como: 

 auto-estradas e estradas nacionais; 

 zonas públicas; 

 sobre passagem de edifícios; 

 caminhos de ferro; 

 Linhas de alta tensão; 

 rios navegáveis; 

A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à 

utilização de gruas ou outros equipamentos na proximidade 

da Linha. 

A altura mínima ao solo das Linhas na zona em apreço é 

muito superior ao mínimo regulamentar (como medida de 

segurança) e torna improvável a hipótese daquela 

ocorrência, reduzindo-se o risco de acidente. 

Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está 

regulamentado, possuem uma chapa sinalética em local 

visível, indicando PERIGO DE MORTE. 
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3.9 ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO 

As actividades necessárias à construção de uma Linha de Alta Tensão encontram-se bastante 

caracterizadas, existindo pequenas variações relacionadas com os elementos técnicos específicos de 

cada infra-estrutura, nomeadamente o tipo de apoios. Habitualmente, a fase de construção envolve as 

seguintes actividades: 

Em fábrica: 

 Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessórios. 

Localmente: 

 Instalação do(s) estaleiro(s) e parque de material – a localizar habitual e preferencialmente em 

locais previamente existentes na proximidade da Linha e afastados, sempre que possível, de 

aglomerados populacionais. 

 Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos – Sempre que possível são utilizados ou 

melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada com os respectivos 

proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos, a época mais propícia (após as 

colheitas, por ex.). A dimensão máxima normalmente necessária para um acesso implica a 

passagem de grua para montagem dos apoios e corresponde a cerca de 4m de largura. Esta 

actividade é realizada com o recurso a corta-matos ou destroçador, sendo depois avaliada a 

necessidade de recorrer a retroescavadoras. 

 Desmatação – A desmatação e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente dos locais de 

implantação dos apoios, numa área, considerada como pequena, que varia normalmente entre 

os 100m
2
 e 200m

2
. A área ocupada varia de acordo com as dimensões dos tipos de apoio a 

utilizar e da densidade da vegetação. Numa área de cerca de 400m
2
, em caso de povoamentos 

florestais cerrados, ocorre o abate de arvoredo, com o recurso a motoserras, de forma a 

permitir manobrar a maquinaria necessária. 

 Abertura da faixa de protecção – A abertura desta faixa é de extrema importância uma vez que 

os ramos e a queda de árvores sobre as Linhas de Alta (AT) podem estar na origem de falhas de 

energia eléctrica, bem como de acidentes. Assim, por forma a prevenir estes acontecimentos, é 

constituída a faixa de protecção que corresponde a um corredor de 45m de largura máxima 

(considera-se 22,5m para cada lado da Linha), onde se pode proceder ao corte ou decote (corte 

rente) dos ramos das árvores que seja suficiente para garantir as distâncias de segurança 

exigidas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de Segurança 

de Linhas de Alta tensão – RSLEAT). Habitualmente procede-se à desflorestação apenas no caso 

de povoamentos de eucalipto: as restantes espécies florestais são objecto, caso necessário, de 

decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Esta actividade é realizada 

com o recurso a motosserras. 

 Trabalhos de topografia – Estes trabalhos incluem a piquetagem (cravar estacas no terreno) e 

marcação de caboucos dos apoios. 
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 Abertura de caboucos – Esta actividade é realizada com o recurso a retroescavadoras. A 

circulação de maquinaria ocorre na área de cerca de 400m
2
, na envolvente do local de 

colocação do apoio. A escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a 

caso, de acordo com o tipo de apoio e com as características geológicas dos respectivos locais 

de implantação.  

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases – Inclui a instalação da ligação à 

terra. Envolve operações de betonagem no local, com recurso, normalmente, a betão pronto. 

Esta actividade é realizada com o recurso a betoneiras e desenvolve-se na área de cerca de 

400m
2
 na envolvente do local de colocação do apoio. As fundações são constituídas por 

maciços de betão. 

 Montagem dos apoios – Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas 

metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são 

transportadas para o local e levantadas, por módulos, com o auxílio de gruas. Esta actividade 

desenvolve-se dentro da área de cerca de 400m
2
, na envolvente do local de colocação do 

apoio. 

 Montagem dos cabos – Inclui o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos 

condutores e de guarda. Esta actividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, 

assegurada por maquinaria específica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensão 

mecânica) e desenvolve-se na área de cerca de 400m
2
, na envolvente do local de colocação do 

apoio. No cruzamento e sobre passagem de obstáculos tais como vias de comunicação, linhas 

aéreas, linhas telefónicas, entre outras, são montadas estruturas porticadas, para sua 

protecção, durante os trabalhos de montagem. 

 

3.10 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJECTO  

A calendarização do projecto, conforme indicado pela REN, S.A. prevê, com os correspondentes acertos, 

uma compatibilização com o desenrolar do processo de AIA: 

 Fase de construção – prevê-se que esta fase vá demorar cerca de 9 meses. Esta fase só pode ter 

início após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável 

condicionada. 

 Fase de exploração - toda a vida útil da Linha com trabalhos de manutenção e conservação. 

Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa, nunca inferior a 50 anos. 

 

3.11 PROJECTOS COMPLEMENTARES 

No âmbito do presente projecto Linha Divor – Pegões não existem projectos associados. A Subestação 

de Divor foi sujeita a procedimento de AIA e teve a sua DIA favorável condicionada emitida em 1 de 

Setembro de 2009. No que respeita à Subestação de Pegões esta também foi sujeita a procedimento de 

AIA, tendo a sua DIA favorável condicionada sido emitida em 14 de Agosto de 2009. Estes dois projectos 

são independentes e não fazem parte do âmbito do estudo. 
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4 COMO FOI ELABORADO O EIA 

A REN,SA tem tido, desde há largos anos, uma postura de acção significativa relativamente às questões 

ambientais e sociais associadas à construção e exploração de infraestruturas eléctricas de Alta Tensão, 

que se concretizou, em 1991, com a contratação, à empresa HPK, Engenharia Ambiental, Lda., da 

elaboração de um “Guia Metodológico para o Lançamento de Concursos para Estudos de Impacte 

Ambiental de Linhas de Transporte de Energia”. 

Desde então, a REN,SA desenvolveu diversos EIA`s, tendo vindo a adaptar e a avaliar as metodologias 

utilizadas em função, da experiência adquirida, da legislação em vigor e dos avanços metodológicos 

alcançados nesta área. 

Em Janeiro de 2008 foi elaborado o “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de 

Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” pela APAI, resultante de um Protocolo 

entre a REN,SA e a APA. Este Guia serviu como referência metodológica para a elaboração do presente 

EIA. Assim, e de acordo com o Guia acima referido, o EIA foi realizado em duas fases distintas, conforme 

a seguir apresentado: 

 1ª Fase - Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Corredor 

Este estudo teve por objectivo identificar, num estado inicial do desenvolvimento do projecto, as 

grandes condicionantes ambientais que pudessem originar impedimentos ou restrições à 

implantação do projecto. Desta forma, evita-se o atravessamento de zonas de elevada complexidade 

ambiental e social, bem como os impactes ambientais que lhes estão associados. 

Para o efeito, foi delimitada uma zona territorial com 4km de largura, definida entre o ponto de 

partida (subestação de Divor) e o ponto de destino (subestação de Pegões), denominada Área em 

Estudo (AE) no interior da qual foram identificadas as condicionantes ambientais mais importantes. 

Com base nas condicionantes identificadas e cartografadas, procedeu-se à definição de corredores 

alternativos, com uma largura de 400m, no interior da AE (ver figura seguinte), que fossem 

ambiental e tecnicamente viáveis. 

 

Figura 6 - Corredores Alternativos Estudados 

Após uma análise comparativa dos vários corredores, foi seleccionado o corredor mais favorável (ver 

figura seguinte). 
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Figura 7 – Corredor seleccionado  

 2ª Fase - EIA do traçado desenvolvido no interior do corredor seleccionado 

Esta fase iniciou-se após ter sido seleccionado o corredor mais favorável, o qual foi estudado em 

maior detalhe no EIA, denominando-se “Corredor em Estudo”. Nesta fase, os descritores ambientais 

são agrupados em três categorias: em Muito Importantes, Importantes e Pouco Importantes, em 

função dos impactes que um projecto desta natureza habitualmente gera, conforme a seguir 

apresentado: 

o Muito Importantes: Ecologia, Usos do Solo; Ordenamento do Território e 

Condicionantes de Uso do Solo; Componente Social; Paisagem; Ambiente Sonoro e 

Património Cultural. 

o Importantes: Solos, Geologia e Geomorfologia. 

o Pouco Importantes: Clima, Recursos Hídricos e Qualidade da Água. 

No EIA foi efectuada uma descrição e análise das condições ambientais existentes, bem como a 

identificação e avaliação dos impactes provocados pelo projecto no ambiente. Na sequência dos 

impactes identificados, foram propostas medidas de minimização para reduzir esses mesmos 

impactes e, por fim, propôs-se a execução de um programa de monitorização ambiental para os 

impactes considerados como mais significativos/importantes. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

4.1.1 Ecologia 

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 intervencionada e ocupada com classes 

de usos do solo vincadamente definidas, entre Pegões e a zona de Montemor-o-Novo, 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 de cerealífera e/ou outras em 

rotação com o pousio e pastagem, aqui e ali interrompidas por vegetação. 
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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 à Fauna, relativamente ao estatuto de conservação 

das espécies que podem ocorrer na área, destacam-se os Mamíferos, com 7 espécies de Morcegos 

(Quirópteros) 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” (Águia-caçadeira).  

No caso da cegonha, e devido a esta espécie 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 4 locais de nidificação. 

 

4.1.2 Usos do Solo 

As principais características das classes do uso do solo para a totalidade do Corredor em Estudo foram 

identificadas como silvopastoril e agrícola, registando-se também alguns núcleos florestais, sobretudo 

na parte final do traçado, na zona de Vendas Novas e Pegões. A humanização de áreas identificadas no 

corredor em estudo é mais visível nas imediações das áreas cultivadas, nos eixos de circulação 

rodoviária e nas edificações em montes agrícolas ou aglomerados urbanos, como Piçarras. Assim, 

identificaram-se as seguintes classes de ocupação de solo no interior do Corredor em Estudo: 

 Áreas Edificadas 

o Incluem-se habitações e edificações de apoios agrícolas, armazéns, espaços comerciais 

e aglomerados populacionais representativos. 

o De acordo com análise efectuada no EIA, a casa de habitação mais próxima da Linha 

encontra-se a 30m. 

 Áreas Agrícolas 

o Incluem-se espaços agro-silvo-pastoris, vinha, sistemas de culturas permanentes, 

cultivo de hortícolas, frutícolas, culturas arvenses em sequeiro e em regadio e 

pastagens. 

 Áreas Florestais 

o Onde se inclui áreas de montado de sobro (predominante, e com menor 

representatividade de azinho) - inclui ainda pastagens com menor relevância e matos. 

 

4.1.3 Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo  

A análise deste descritor baseou-se essencialmente na pesquisa bibliográfica, disponibilizada pela 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), Carta de 

Ordenamento e da Carta de Condicionantes dos Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos 

atravessados, bem como na recolha de informações junto de entidades municipais e governamentais, 

concessionárias de serviços públicos e serviços da administração com tutela específica sobre aspectos 

com pertinência para o EIA (cuja lista se encontra no Volume IV - Anexo I do EIA), complementada por 
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trabalho de campo para validação final da informação recolhida. O Corredor em Estudo abrange os 

Planos Directores Municipais de Évora, Arraiolos, Montemor-o-Novo, Vendas Novas e do Montijo.  

Em termos da ocupação das diferentes classes de espaço (identificadas nas Carta de Ordenamento dos 

PDM) a classe de espaço Agro-Florestal é a mais representativa no Corredor em Estudo (44,4 %). Em 

termos de condicionantes refira-se a presença de áreas identificadas como Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), bem como áreas definidas como montado de sobro. Salienta-

se que a afectação destas áreas relativamente à área total do projecto é muito reduzida. 

No projecto em estudo, existem 24 apoios que se localizam em áreas identificadas como RAN, e 76 

apoios que se localizam em áreas identificadas como REN. 

O Corredor em Estudo encontra-se igualmente abrangido pelas condicionantes previstas nas Medidas 

preventivas do Novo Aeroporto de Lisboa, localizando-se na denominada “Zona 6A” (área de protecção 

com vista a assegurar o estabelecimento da superfície horizontal externa do futuro aeroporto) e “Zona 

10” (área de aplicação das medidas associadas à componente do ordenamento do território, sendo 

necessário parecer prévio da Câmara Municipal respectiva e parecer de autorização da CCDR-LVT - 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo para a execução dos 

trabalhos).  

Refira-se ainda que parte do presente projecto (aproximadamente 8 km de Linha no concelho do 

Montijo) está também abrangido pelo Plano Regional de Ordenamento do Território de da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROTAML). Da análise ao PROTAML efectuada no EIA, não foram identificadas 

condicionantes à implantação do presente projecto.   

No EIA foram ainda identificados outras condicionantes, não sendo as mesmas impeditivas, nem 

afectadas directamente pelo projecto. 

 

4.1.4 Paisagem 

A área em estudo abrange cinco unidades de paisagem que incluem, cada uma delas diversas sub-

unidades de paisagem (no total consideram-se 30 sub-unidades de paisagem). No âmbito deste RNT, 

efectua a descrição das cinco unidades de paisagem seguindo o percurso do projecto, de Este (Divor) 

para Oeste (Pegões) e indicando-se também, quais as sub-unidades de paisagem incluídas na unidade de 

paisagem. 

 Unidade de paisagem 103 – Serra de Monfurado, representa apenas uma pequena área, e 

caracteriza-se por colinas suaves e apresenta densidade de diversidade na sua vegetação. 

 Unidade de paisagem 99 – Montados e Campos abertos, ocupa a maior parcela e insere-se nos 

conselhos de Arraiolos, Évora e Montemor-o-novo. Nesta unidade é 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. 

o Sub-Unidades de Paisagem - Subunidade I – Montados e silvopastoricia (Monte da Chaminé); 

Subunidade Ia – Periferia urbana e rural de Évora; 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); 
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Subunidade VI – Núcleo florestal de Andorinhos; Subunidade VII – Áreas agrícolas de Graça do Divor 

ao Monte do Cabido; Subunidade VIII – Montados; Subunidade IX – Área Agrícola das Pedras Alvas; 

Subunidade X – Montados e silvopastoricia (Monte do Sobral); Subunidade XI – Áreas agrícolas dos 

montes e Herdade da Caravela; Subunidade XII – Vinhas do Cortiço;  Subunidade XIIa – Área agrícola 

de Fazendas do Cortiço; Subunidade XIII – Área Agrícola de Monte Valegões e Cabeço Mouro; 

Subunidade XIV – Área Agrícola do Zambujalinho e Casa Branca; Subunidade XV – Área Agrícola do 

Monte do Raimundo; Subunidade XVI – Monte do Freixo do Meio; Subunidade XVII – Área Agrícola 

de Vale de Figueira; Subunidade XVIII – Área de Montados e Silvopastoricia; Subunidade XIX – 

Montado e Mata Ribeirinha e Subunidade XX – Áreas Agrícolas em Sequeiro). 

 

 Unidade de paisagem 86 – Charneca Ribatejana, abrange também uma grande parcela e insere-

se nos concelhos de Montemor-o-novo, Vendas Novas e Montijo. Esta unidade 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. 

o Sub-Unidades de Paisagem: 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 

XXV – Área Florestal de Gamoal; Subunidade XXVI – Mata de Sobreiros; Subunidade XXVII – Área 

Agrícola de Gamoal e Subunidade XXVIII – Área Florestal junto a Craveira; Subunidade XXIX – 

Montado de Sobro e Pinheiros. 

 

 Unidade de paisagem 92 – Areias de Pegões, desenvolve-se na sua quase totalidade dentro do 

concelho do Montijo. Nesta unidade, o relevo é plano e os solos arenosos que dominam. 

Verifica-se a dispersão de diversas construções, assim como a existência de numerosas 

estruturas e infra-estruturas (estradas, auto-estradas, linha de caminho de ferro, linhas de alta 

tensão), bem como da diversidade de usos agrícolas ou florestais, coexistindo usos tão diversos 

como a vinha, as culturas hortícolas, os pomares, o montado de sobro e o pinhal ou eucaliptal. 

o Sub-Unidades de Paisagem: Subunidade XXX – Área Urbana e Agrícola de Piçarras. 

 

 Unidade de paisagem 94 – Charneca do Sado, desenvolve-se na sua quase totalidade dentro do 

concelho de Vendas Novas. Nesta unidade observa-se a planície arenosa, coberta por montado 

de sobro e pinheiro manso, contudo destacam-se vales de amplitudes diversas e onde são 

frequentes sistemas agrícolas de regadio. 

 

Para mas fácil visualização, apresenta-se na figura seguinte as unidades de paisagem identificadas 

no EIA, bem como exemplos fotográficos das mesmas. 
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Figura 8 – Unidades de Paisagem Identificadas no EIA 
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Foto 1 – Exemplo da Unidade de Paisagem 99 – Montados e campos abertos  

 

 

Foto 2 – Exemplo da Unidade de Paisagem 86 – Charneca Ribatejana  

 

 

Foto 3 – Exemplo da Unidade de Paisagem 92 – Areias de Pegões   

 

 

Foto 4 – Unidade de Paisagem 92 – Areias de Pegões – exemplo da Subunidade XXX - Vista desde Piçarras em direcção à sua zona 

habitacional e no sentido do atravessamento do traçado 
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Por forma apoiar a posterior identificação dos potenciais impactes e medidas de minimização na 

paisagem, foram elaboradas as seguintes peças desenhadas: 

 Bacia Visual; 

 Qualidade Visual; 

 Capacidade de Absorção Visual; 

 Sensibilidade Visual e Paisagística; 

 Unidades de Paisagem. 

 

4.1.5 Ruído 

No sentido de caracterizar a situação actual no local de implantação do projecto foram efectuadas 

medições acústicas em 8 pontos considerados como representativos da área em análise, escolhendo, 

preferencialmente, e nos casos em que tal era possível, o edifício ou conjunto de edifícios mais 

próximos, que, à partida, ficariam mais expostos aos efeitos do ruído originado pela Linha. 

Nesse sentido foram seleccionados os seguintes locais: 

 P01: localizado na proximidade de moradia sita no final da Rua Fernando Pessoa, em Craveira 

do Sul- localiza-se a 83 m da Linha e a 86 m do apoio P163; 

 P02: localizado na proximidade de moradia sita na Rua das Forças Armadas, em Piçarras – 

localiza-se a 268 m da Linha e a 272 m do apoio P160; 

 P03: localizado na proximidade de moradia sita na Rua do Norte, em Craveira - localiza-se a 21 

m da Linha e a 187 m do apoio P151; 

 P04: localizado na proximidade da "Herdade Gamoal do Meio" - localiza-se a 192 m da Linha e a 

212 m do apoio P141; 

 P05: localizado na proximidade da "Herdade do Freixo do Meio", sita nos arredores de Foros de 

Vale Figueira - localiza-se a 297 m da Linha e a 345 m do apoio P95; 

 P06: localizado na proximidade do “Monte Valegões” - localiza-se a 145 m da Linha e a 206 m 

do apoio P71; 

 P07: localizado na proximidade do "Monte Cabido Encarnado" - localiza-se a 177 m da Linha e a 

205 m do apoio P38; 

 P08: localizado na proximidade do "Monte Divor" - localiza-se a 342 m da Linha e a 344 m do 

apoio P12. 

 

Da análise dos valores registados verifica-se que os níveis sonoros na área de estudo são muito 

reduzidos, cumprindo os limites definidos na lei. 
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4.1.6 Componente Social 

Para a caracterização deste descritor foram definidos três níveis: a região, o concelho e a freguesia. 

Verifica-se que o desenvolvimento da Linha ocorre maioritariamente nas 5 freguesias do concelho de 

Montemor-o-Novo (Nossa Sra. da Vila, Nossa Sra. do Bispo, Silveiras, Foros de Vale de Figueira e 

Cortiçadas de Lavre), distribuindo-se a área restante de ocupação pelos concelhos de Évora, Vendas 

Novas e Montijo de forma equitativa. Somente 1,3% da área a ocupar pela Linha se desenvolve no 

concelho de Arraiolos, constituindo-se assim uma afectação reduzida em termos regionais. 

Em síntese, a região onde o Corredor em Estudo se localiza é caracterizada pela fraca capacidade de 

atrair e fixar pessoas, sendo também visível o envelhecimento da população existente. 

Em termos económicos, verifica-se que o sector primário (ex. agricultura e silvicultura) é o dominante, 

ainda que o sector terciário (ex. serviços) seja também representativo da população residente. 

Relativamente à disposição de aglomerados populacionais no território, refira-se que somente um 

aglomerado urbano (Piçarras – Concelho do Montijo) é interceptado pela Linha. 

 

4.1.7 Património  

Para a Corredor de Estudo foi realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de campo, de 

modo a caracterizar o património existente na zona onde se pretende implantar a nova Linha eléctrica.  

Identificaram-se 19 ocorrências patrimoniais, nenhuma das quais classificada. 

Desta forma, apresentam-se de seguida os 19 elementos patrimoniais, na área de incidência do 

projecto, a sua distância à linha e o seu valor patrimonial. 

 

N.º. Inventário e Designação 
Área de Protecção 

Distância ao Projecto 
Valor Patrimonial 

1 - Chaminé 7 A 76 m S do P4, ao km 1+522. Reduzido/Médio 

2 - Chaminé 10 A 298 m do P4, ao km 1+551 Nulo 

3 - Chaminé 2 A 129 m E do P5, ao km 1+669 Reduzido/Médio 

4- Chaminé 4 A 90 m E do P6, ao km 2+171 Reduzido/Médio 

5 -Divor da Figueira 1 A 118 m NE do P15, ao km 5+864 Reduzido/Médio 

6- Pomar de Vale de Sobrados 1 A 400 m NO da linha, ao km 6+400 Nulo 

7- Valada de Almansor 3 A 94 m SO do P20, ao km 7+880 Reduzido/Médio 

8 - Anta da Herdade do Silval 4 A 170 m S do P30, ao km 11+890 Reduzido/Médio 

9 - Anta da Herdade do Silval 3 A 111 m N do P32, ao km 12+640 Reduzido/Médio 

10 - Folgos A 350 m N do P35, ao km 13+618 Nulo 

11 - Anta de Alcanede 1 A 145 m da Linha e a 220 m do P34. Elevado 

12 - Monte Valegões A 10 m da linha e a 136 m do P73. Reduzido/Médio 

13 - Horta do Leal II Sob a Linha e a 30 m do P59. Médio 

14 - Horta do Zambujalinho 2 A 125 m da Linha e a 145 m do P75. Médio 
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N.º. Inventário e Designação 
Área de Protecção 

Distância ao Projecto 
Valor Patrimonial 

15 - Horta do Zambujalinho 1 Sob a linha e a 100 m do P76. Médio 

16 - Freixo do Meio 9 A 141 m SE do P91, ao km 37+098 Reduzido/Médio 

17 - Freixo do Meio 14 A 179 m O do P94, ao km 38+630 Reduzido/Médio 

18 - Freixo do Meio 3 A 298 m N do P97, ao km 39+534 Nulo 

19 - Represa 
Sob a linha, a 163 m do P97,ao km 

39+735 
Reduzido/Médio 

 

4.1.8 Solos 

Relativamente a este descritor, verifica-se que a zona do Corredor em Estudo possui baixa aptidão 

agrícola, com solos pobres, apresentando, no máximo, vocação para pastagem, exploração de matas e 

exploração florestal. 

 

4.1.9 Geologia e Geomorfologia 

Pela sua extensão, a Linha atravessa formações geológicas muito diversas, predominando, do início para 

o final do traçado: granitos, dioritos, xistos, areias, argilas e grés. 

O traçado não intercepta ainda qualquer área sujeita a contrato de concessão de prospecção e pesquisa 

de recursos minerais, não tendo sido identificados monumentos geológicos classificados na sua 

envolvente. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 

1983) o projecto insere-se nas zonas sísmicas A e B, consideradas as duas zonas de maior sismicidade 

das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado. 

 

4.1.10 Clima 

O projecto insere-se numa zona de clima temperado húmido, com verões quentes e secos. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO  

4.2.1 Ecologia 

Pelos resultados obtidos nos trabalhos do EIA, considera-se que a avifauna – através das aves de rapina 

diurnas e nocturnas, as espécies aquáticas (anatídeos e limícolas) e algumas aves estepárias (como o 

sisão e abetarda) – e os quirópteros serão os grupos mais afectados pela instalação da Linha eléctrica, 

nomeadamente através de impactos directos decorrentes da colisão e electrocussão. 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, nomeadamente: 

 Entre os apoios de Linha P9 a P14; 
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 Entre os apoios de Linha P25 a P43; 

 Entre os apoios de Linha P57 a P76B; 

 Entre os apoios de Linha P78 a P89. 

 

Ainda como medida minimizadora, propõe-se a colocação de suportes para ninhos de cegonhas 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 propõe-se igualmente a implementação de um Plano de Monitorização para 

as Aves (Avifauna) e para os Morcegos (Quirópteros). Os resultados deste programa de monitorização 

serão importantes para averiguar a eficácia das medidas de minimização preconizadas e da necessidade 

de implementar medidas de minimização adicionais. 

 

  

Foto 5 BFD – Exemplo dispositivos anti-colisão (BFD) Foto 6 – Exemplo de suportes para ninhos de cegonhas
1
 

 

4.2.2 Usos do Solo 

Os impactes no uso do solo resultantes do Linha podem resultar das seguintes situações: 

 Por acção directa - Eliminação total do uso do solo actualmente existente na área de colocação 

dos apoios; 

 Por acção indirecta - Alteração da intensidade de exploração do uso do solo existente na área 

da faixa de protecção (limitação de exploração de espécies de crescimento rápido). 

                                                
1 Fonte: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2006. REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. 
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Da análise efectuada no EIA, verifica-se que serão ocupados, de forma temporária durante a fase de 

construção, cerca de 66.000m
2
 (considerando uma área média de 400m

2
 por apoio, o espaço 

habitualmente necessário para a execução de todos os trabalhos). 

Contudo, aproximadamente 50.085m
2
 (corresponde a 76% da área ocupada no decorrer da fase de 

construção) serão devolvidos ao uso actualmente existente, reduzindo-se deste modo a 

importância/gravidade do impacte previsto.  

Relativamente a aglomerados populacionais, verifica-se somente a afectação do aglomerado 

populacional de Piçarras. Este facto constitui um impacte ambiental com algum significado, diminuído 

pela pouca importância/significado dos impactes ambientais associados à eliminação de áreas agrícolas 

e florestais. 

 

4.2.3 Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 

Os impactes neste descritor far-se-ão sentir tanto na fase de construção como na fase de exploração, 

embora com importâncias/significados diferentes. Os impactes sobre este descritor dizem, sobretudo, 

respeito a: 

 Afectação de áreas classificadas/condicionadas nos instrumentos de gestão territorial (ex. 

Planos Directores Municipais) ou com a possibilidade de interferência com disposições desses 

instrumentos. 

 Interferência da Linha e dos seus elementos estruturantes (ex. apoios) com áreas 

potencialmente afectas para outros fins, ou sujeitas a condicionamentos e restrições de 

qualquer natureza. 

Deste modo, em termos de classes de uso do solo, os espaços mais afectados são os Espaços Agro-

Florestal (aprox. 38%).  

Em termos de condicionantes verifica-se a afectação de áreas identificadas como Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), bem como áreas definidas como montado de sobro. 

Salienta-se no entanto, que a afectação destas áreas relativamente à área total do projecto é muito 

reduzida.  

No estudo foram ainda identificados outras condicionantes, não sendo as mesmas impeditivas, nem 

afectadas directamente pelo projecto, como por exemplo: marcos geodésicos, pontos de água, parcelas 

agrícolas, aproveitamentos hidroagrícolas e, por último, Linhas de água. 

 

4.2.4 Paisagem  

Quando a paisagem sofre algum tipo de intervenção, nomeadamente a construção de uma Linha 

eléctrica de média ou de alta tensão, ocorre um impacte, quase sempre negativo. A importância desse 

impacte será tanto maior quanto mais extensa for a área de intervenção, as alterações operadas e se a 

sensibilidade visual dessa paisagem for elevada.  

A introdução de novos elementos na paisagem implica, sempre, alterações na mesma, de maior ou 

menor importância, consoante a capacidade da paisagem em absorver esses novos elementos. Essa 
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capacidade manifesta-se em função da existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o 

impacte visual da infra-estrutura, pela dimensão e pela importância visual das alterações previstas. 

Das trinta (30) subunidades de paisagem identificadas na situação de referência, só em cinco (5) delas é 

que o impacte foi considerado como tendo importância elevada e somente em uma (1), foi considerado 

o impacte com importância muito elevada (subunidade XVI), a saber: 

 Subunidade VII – Áreas agrícolas de Graça do Divor ao Monte do Cabido - Mtes. do Silval, 

Alcanede Almansor de Baixo e Cabido Encarnado;  

 Subunidade XI – Áreas agrícolas dos montes e Herdade da Caravela - Horta do Leal e Caravela 

da Hora; 

 Subunidade XIII – Área Agrícola de Monte Valegões e Cabeço Mouro - Mte. Valegões; 

 Subunidade XIV – Área Agrícola do Zambujalinho e Casa Branca - Casa Branca, Mtes. do 

Zambujalinho e Boa Vista; 

 Subunidade XVI – Monte do Freixo do Meio - Herdade do Freixo do Meio; 

 Subunidade XXX – Área Urbana e Agrícola de Piçarras. 

 

Ainda conforme o trabalho efectuado, os locais considerados mais sensíveis do ponto de vista da 

Paisagem, onde se considera que as medidas de minimização enunciadas no EIA deverão ser alvo de 

uma aplicação, ainda mais rigorosa do que o habitual, são identificados de seguida: 

 Estradas e percursos – EM527 após sobrepassagem da A6, zonas sob o traçado das EM527-1, 

ecopista, EN370, EM529, EN4, CM1056, EN2, EN114, EN380, EN251-1 e CM1059 

 Zonas habitadas e/ou com potencial turístico – Mte. da Chaminé, Mte. da Silveirinha, Mte. do 

Divor, Herdade de Vale de Sobrados, Mtes. do Silval, Alcanede, Almansor de Baixo e Cabido 

Encarnado, Horta do Leal e Caravela da Horta, Mte. do Sobral, periferia de Fazendas do Cortiço 

e Mte. Valegões, Casa Branca, Mtes. do Zambujalinho e Boa Vista, Mte. do Raimundo, Mte. do 

Freixo do Meio, Mte. de Figueira de Baixo e periferia e envolvência de Piçarras. 

 Herdade do Freixo do Meio (caracterizada pelo desenvolvimento duma série de iniciativas de 

produção de agricultura biológica, microgeração de energia e sustentabilidade ambiental). 

 

4.2.5 Ruído 

Considera-se que o impacte decorrente da construção ou desactivação de um projecto deste tipo tem 

uma duração temporária, contudo negativa.  

Quanto ao significado/importância dos impactes, considera-se que os mesmos se assumem como pouco 

significativos, dado o carácter extremamente localizado e pontual das acções construtivas, bem como 

de remoção e desmontagem na fase de desactivação.  

Complementarmente e da análise das medições efectuadas, verifica-se que são sempre cumpridos os 

limites da legislação em vigor para todos os receptores sensíveis considerados na fase de exploração da 

Linha eléctrica. Ainda de acordo com a modelação, análise e avaliação realizada no EIA, os impactes 

sobre o ambiente sonoro na fase de exploração serão inexistentes. 
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4.2.6 Componente Social 

Foram identificados impactes associados à fase de construção e exploração. A construção da Linha terá, 

quer pela dimensão das obras em causa, quer pela duração do período construtivo, um impacte 

temporário e pouco significativo/importante ao nível demográfico e socioeconómico.  

Pode afirmar-se que a presença do contingente de trabalhadores poderá, na fase de construção, 

dinamizar de alguma forma o comércio (ex. aumento do n.º de estadias e refeições, etc), podendo 

resultar num impacte positivo. Neste domínio prevê-se que este impacte se faça sobretudo sentir nos 

aglomerados populacionais mais próximos da envolvente do projecto: N. Sr.ª da Graça do Divor, Foros 

de Vale de Figueira, S. João das Craveiras e Piçarras.  

No entanto, a nível local e para a fase de construção, haverá uma diminuição do bem-estar das 

populações residentes, nomeadamente dos aglomerados populacionais intersectados pela Linha, 

devido, por exemplo, ao aumento do nível de ruído. Considera-se este impacte pouco 

significativo/importante, uma vez que a duração prevista para a fase de construção é de apenas 9 

meses. 

Na fase de exploração, não se prevê impactes significativos/importantes, ainda que um aglomerado 

populacional seja directamente intersectado pela Linha (Piçarras). Contudo e face ao reduzido número 

de afectações directas e indirectas, e dado que existe a possibilidade da compatibilidade da Linha com 

as áreas edificadas, não se prevê que os impactes sejam significativos/importantes. 

Numa perspectiva regional, considera-se que poderá existir uma dinamização económica e de 

desenvolvimento social das regiões devido ao projecto da Linha de Alta Tensão e da Linha de Alta 

Velocidade. 

Por último, e no respeitante aos impactes ambientais decorrentes da influência dos campos 

electromagnéticos, relativos à exposição da população em geral, verificou-se que, em qualquer escalão 

de tensão, não ocorrem valores superiores aos níveis de referência fixados na Portaria nº 1421/2004 

de 23 de Novembro, bem como no Enquadramento Legal Europeu. Deste modo, considera-se os 

impactes ambientais associados como não significativos/importantes. Esta conclusão é fundamentada e 

acontece da análise comparativa efectuada com recurso a cálculos teóricos e medições efectuadas em 

Linhas similares em todo o mundo, bem como de resultados de monitorizações anteriormente 

efectuadas em Linhas pertencentes à REN,SA. 

 

4.2.7 Património  

O projecto apresenta, à partida, alguns impactes negativos, pouco significativos/importantes sobre 

imóveis de interesse patrimonial ou sítios arqueológicos. No entanto, ao longo dos aproximadamente 

70km de Linha, foram somente identificados 19 elementos patrimoniais não classificados e nenhum 

elemento patrimonial classificado.  

Não obstante, face às lacunas de conhecimento, consideram-se indispensáveis as 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. 
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4.2.8 Solos 

Ao nível de impactes, há a considerar a destruição e/ou alteração da qualidade e capacidade de uso do 

solo na zona de implantação dos apoios. Uma vez que a maioria dos solos afectados têm pouca aptidão 

agrícola, os impactes são considerados como pouco significativos/importantes. Acresce ainda referir 

que a reduzida expressão do impacte ambiental associado, acontece da devolução ao uso actual de 

aproximadamente 50.085m
2
 dos 66.000 m

2 
ocupados para a fase de construção, reduzindo-se deste 

modo o significado/importância do impacte ambiental associado à eliminação e alteração dos solos. 

 

4.2.9 Geologia e Geomorfologia 

Os impactes neste descritor passam pela destruição de formações geológicas existentes, através das 

escavações necessárias à abertura de caboucos. O baixo valor do recurso afectado, bem como o 

reduzido volume de escavação de cada apoio, levam a que os impactes considerados sejam pouco 

significativos/ importantes.  

 

4.2.10 Clima 

Considera-se que um projecto deste tipo não é susceptível de provocar impactes sobre o clima, nem 

mesmo a nível micro-climático. 

 

4.2.11 Quadro Síntese de Impactes Ambientais Significativos 

Neste capítulo pretende-se apresentar, a síntese da dos impactes mais significativos, através da 

identificação das principais alterações descritas. 

Assim, é apresentada uma Matriz Síntese, em forma de Quadro, esquematizando-se os potenciais 

efeitos negativos provocados no ambiente, pela implantação do presente projecto. 

O preenchimento da matriz permite, desta forma, ter uma noção, para cada descritor, do respectivo 

impacte e a sua importância. 

No âmbito do Projecto verificou-se que não existem impactes significativos para seguintes descritores: 

 Ordenamento do Território; 

 Património; 

 Solos; 

 Geologia e Geomorfologia; 

 Clima; 

 Recursos Hídricos e Qualidade da Água. 

 

Desta forma, não é apresentada a matriz síntese de impactes para estes descritores. 
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Quadro 7 – Quadro síntese de impactes significativos  

Descritores Fase do Projecto Impactes - descrição Características do Impacte 

Ec
o

lo
gi

a 

Construção/ Desactivação 

Flora - Destruição directa do coberto vegetal pelas acções construtivas  

Negativo - Moderadamente significativo Fauna - Destruição e perturbação de habitats pelas acções construtivas  

Construção/Exploração 
Flora e Fauna - Alterações das sucessões ecológicas devido ao aumento da acessibilidade e 

pisoteio 

Exploração Fauna - Aumento da mortalidade de avifauna por colisão com a Linha e electrocussão Negativo - Significativo 

U
so

s 
d

o
 S

o
lo

 

Exploração 
Estabelecimento de servidão, Funcionamento da Linha e Interferência indirecta nos usos do 

solo 
Negativo - Moderadamente Significativo 

Desactivação Desactivação da Linha e reposição da situação actual sem servidão 

P
ai

sa
ge

m
  

Construção 
Degradação da paisagem por destruição do coberto vegetal, em especial dos estratos 

arbóreo e arbustivo 

Negativo - Não Significativo a Significativo 

Exploração 

Intrusão visual pela presença da Linha 

Degradação da paisagem 

Desactivação Desactivação da Linha e reposição da situação actual sem servidão Negativo - Moderadamente Significativo 

A
m

b
ie

n
te

 

So
n

o
ro

 

Construção / Desactivação 
Aumento do ruído pelas actividades da obra e circulação de maquinaria, próxima de 

receptores sensíveis 
Negativo - Pouco a Moderadamente significativo 
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Descritores Fase do Projecto Impactes - descrição Características do Impacte 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 S

o
ci

al
 

Construção 

Características demográficas e de povoamento da zona - reduzido número de afectações 

directas e indirectas de áreas edificadas e reforço populacional decorrente dos trabalhos 

Negativo - Moderadamente Significativo 

Actividades económicas - Trabalhos de Execução dos Apoios e da Linha 

Dinamização de actividades de apoio logístico às obras de construção, como sejam as 

relacionadas com a oferta de alojamentos e restauração 

Aspectos socioculturais e de qualidade e nível de vida dos residentes 

Exploração 

Estabelecimento de servidão, Funcionamento da Linha e Interferência indirecta nos usos do 

solo 

Negativo - Moderadamente Significativo Potenciar a dinamização económica e de desenvolvimento regional 

Características demográficas e de povoamento da zona – Proximidade da Linha com áreas 

edificadas e Intersecção do Projecto com as mesmas  

Desactivação 

Perturbações idênticas às anteriormente identificadas para a fase de construção Negativo - Moderadamente Significativo 

Aspectos socioculturais e de qualidade e nível de vida dos residentes - devolução por 

completo dos terrenos para o uso agrícola e florestal, que serão ocupados pelas áreas de 

construção dos apoios, e parcialmente afectados com a constituição da servidão 

Positivos - Moderadamente Significativo 
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4.2.12 Síntese de Impactes Ambientais 

Apresenta-se seguidamente uma Carta Síntese de Impactes, que permite graficamente ter uma noção 

da localização dos impactes ambientais com mais significado/importância para as fases de construção e 

exploração, para os seguintes descritores ambientais: 

 Ecologia; 

 Usos do Solo; 

 Ambiente Sonoro; 

 Componente Social. 

Para o descritor Paisagem apresenta-se uma figura de enquadramento para a totalidade do projecto 

com a identificação dos Elementos potencialmente indutores de impactes cumulativos.  

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 10 – Elementos potencialmente indutores de impactes cumulativos 
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5 SÍNTESE FINAL 

O projecto da Linha Divor-Pegões, a 400kV, em fase de projecto de execução tem como principal 

objectivo a alimentação eléctrica ao troço português do eixo ferroviário de alta velocidade Lisboa-

Madrid.  

A metodologia utilizada no processo de avaliação dos impactes originados pelo projecto permitiu a sua 

minimização logo num estado inicial do desenvolvimento do projecto, através da elaboração do Estudo 

de Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Corredor (1ª Fase do EIA). 

Com a elaboração do EIA, foi possível identificar a situação actual existente, a partir da qual foi 

efectuada a identificação dos impactes e das medidas de minimização desses mesmos impactes. Estas 

medidas de minimização, que têm por objectivo diminuir a importância dos impactes negativos, foram 

direccionadas, especialmente, para a fase de construção do projecto com vista à compatibilização da 

nova infra-estrutura com os requisitos ambientais preconizados pela REN,SA. Na sequência da 

identificação dos impactes e das medidas de minimização foi também definido um Plano de 

Monitorização. 

De uma forma geral, o presente projecto será responsável, tanto na fase de construção como na fase de 

exploração, de impactes positivos e negativos sobre os diversos descritores ambientais. Assim, 

relativamente aos principais impactes ambientais negativos, destacam-se: 

 Os incómodos causados pelas actividades inerentes à construção da Linha, ainda que 

localizados e temporários; 

 O aumento da mortalidade de avifauna por colisão com a Linha e electrocussão. Refira-se, 

contudo, que a Linha não atravessa nenhuma zona classificada para a conservação da natureza 

e que serão instalados dispositivos anti-colisão (BFD); 

 A existência de uma faixa de protecção, impeditiva de alguns tipos de ocupação do solo, 

nomeadamente a construção de edifícios e a plantação de espécies florestais de crescimento 

rápido (ex. eucaliptos). A este respeito importa referir que a ocupação directa e permanente do 

solo tem lugar apenas nos apoios e que a actividade agrícola é passível de se manter na 

referida faixa; 

 A intrusão visual causada pela presença da Linha, que tem maior expressão nas zonas de baixa 

capacidade de absorção visual da paisagem. Para minimizar este efeito, foram tidas em conta 

as características do relevo e evitada a colocação de apoios ao longo das Linhas de cumeada.  

 

Relativamente aos impactes positivos, são de destacar: 

 A disponibilização de dois pontos de distribuição de energia eléctrica (as subestações) à região 

envolvente e consequente aumento de fiabilidade na entrega da energia; 

 Fornecimento de energia ao troço português do eixo ferroviário de alta velocidade Lisboa-

Madrid. 

 O aumento da empregabilidade e da actividade económica durante a fase de construção. 
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Importa referir que a REN,SA, com vista a prevenir potenciais impactes ambientais associados à fase de 

construção, e no âmbito da sua postura pró-activa para o Ambiente, do qual se destaca a Certificação do 

seu Sistema de Gestão Ambiental, possui instrumentos para garantir o correcto Acompanhamento 

Ambiental em obra, que visa garantir a aplicabilidade das medidas de minimização apresentadas no EIA.  

Assim, o Acompanhamento Ambiental em obra, cujo documento de base é o Plano de 

Acompanhamento Ambiental, permitirá garantir a implementação das medidas de minimização 

propostas no EIA, dando ainda resposta a eventuais situações ambientais decorrentes das actividades 

construtivas. Neste âmbito, o EIA aconselha a aplicação de um Plano de Monitorização. Este plano de 

monitorização deve ser aplicado na Fase de Exploração da Linha e contempla a monitorização da 

Avifauna (Aves), de Quirópteros (Morcegos) e do Ruído. 

A implementação deste plano vai permitir avaliar a eficácia das medidas de minimização contempladas 

(em especial no que diz respeito ao sistema de anti-colisão de aves) e irá permitir (em especial no 

programa de monitorização do ruído) avaliar o grau de incerteza das técnicas de predição, bem como 

identificar tendências de forma a poder preveni-las, quando nocivas e de Informar da necessidade de 

medidas de minimização complementares. 

Pelo exposto, concluí-se que o projecto em análise é ambientalmente viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venda Nova, Julho de 2011 

 

 

 

Hugo Garcia dos Santos, 

Eng.º do Ambiente. 


