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Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 2668 
"Linha Penela-Vila Chã B, a 400 kV e Subestação de Vila Chã B 400/60 kV" 

(Estudo Prévio) 
Análise das alegações apresentadas pelo proponente em sede de audiência de 

interessados 
 

A análise das alegações segue a estrutura do documento apresentado pelo proponente. 

 

1. CONDICIONANTES 

 

A REN solicita a supressão desta condicionante ou a sua reformulação, propondo uma redação alternativa. 

Considera-se de aceitar a proposta de alteração apresentada pela REN: 

 

 

 

A REN solicita a supressão desta condicionante. 

Considera-se que esta Condicionante se deverá manter, referindo-se que se trata de uma recomendação 
que consta do EIA - relatório síntese apresentado inicialmente - quadro 10.2 (pág. 516) e ainda dentro do 
ponto 10.2 - Medidas de Mitigação dos Impactes Negativos e de Potenciação dos Impactes Positivos, no 
ponto 10.2.2 - Recomendações de Carácter Geral, onde é mencionado que "(...) propõe-se de seguida 
algumas recomendações de carácter geral que deverão ser tidas em conta nas fases de projeto de 
execução, construção e exploração do Projeto. a) Fase de Projeto de Execução ... Recomenda-se que a linha 
a definir dentro do corredor aprovado não se aproxime menos de 100 m das construções com usos do solo 
com sensibilidade ao ruído." 

 

 

A REN sugere a alteração da redação desta condicionante. 

Considera-se não ser de adotar a proposta de alteração apresentada pela REN, mas sim a seguinte: 

Delimitar os imóveis patrimoniais classificados e nomeadamente uma zona geral de proteção de 50 

m, contados a partir dos seus limites externos, não podendo estas áreas ser diretamente afetadas 

pelo projeto. 
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A REN sugere a alteração da redação desta condicionante. 

Considera-se de aceitar a proposta de alteração apresentada pela REN: 

 

 

 

2. ELEMENTOS A APRESENTAR 

 

A REN sugere a alteração do momento de apresentação deste Elemento: "Em sede de RECAPE" e não 
"Previamente ao RECAPE". 
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Não se concorda com o proposto pela REN, considerando-se que se deve manter o momento de 
apresentação deste Elemento "Previamente ao RECAPE", uma vez que os resultados obtidos e a respetiva 
apreciação sobre os mesmos deverá contribuir para a melhor definição do Projeto de Execução. 

 

 

A REN solicita a supressão deste Elemento. 

Considera-se que a justificação apresentada não colhe aceitação, uma vez que se "A localização dos apoios 
faz necessariamente parte integrante do projeto de execução da linha que acompanhará o RECAPE" não 
constitui qualquer constrangimento a sua apresentação e a indicação exposta nesta disposição da DIA. 

Pretende-se garantir que essa informação é apresentada no RECAPE e não consta só do projeto de 
execução da linha (assegurando-se que não fica omissa dos elementos que integram o RECAPE). 

 

 

A REN sugere a alteração da redação deste Elemento. 

Considera-se que a justificação apresentada não colhe aceitação, pelo que esta disposição da DIA deverá 
manter-se. Na sequência do acima mencionado para o Elemento n.º 2, se essa informação já consta do 
projeto de execução da linha, então não há razão nenhuma para não se saber como se vai chegar a cada 
apoio e que tipo de interferência tal vai ter com o ambiente/território envolvente. Não se considera 
justificado o motivo de se conseguir essa informação para a subestação e não para os apoios. 

 

 

A REN sugere a alteração da redação deste Elemento. 

Considera-se ser de aceitar o proposto pela REN: 

 

Considera-se ainda, que na sequência desta alteração, deverá ser acrescentada a seguinte medida de 
minimização: 

"Antes do início da obra a REN deverá remeter para análise e aprovação o plano de estaleiros e 
parques de materiais". 
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A REN solicita a supressão das alíneas d) e h) e sugere a alteração da redação da alínea f). 

Considera-se que a justificação apresentada para supressão das alíneas d) e h) não colhe aceitação, pelo 
que as mesmas devem ser mantidas na redação da proposta de DIA.  
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A apresentação da cartografia prevista na alínea d) visa um conhecimento das eventuais situações mais 
graves de alteração do relevo, provocadas por eventuais novos acessos e pela implantação de apoios da 
linha em situações de maior conflito com o relevo. A referência a "eventuais novos acessos" tem em conta 
que nem todas as situações poderão implicar a necessidade de proceder à sua abertura havendo, contudo, 
nesta fase um desconhecimento quanto à localização dos mesmos. 

As alterações de relevo configuram uma alteração estrutural/funcional e consequentemente visual. Desta 
forma foi apenas solicitada a representação em cartografia das classes mais graves de declive. Não estando 
nesta fase definida a totalidade dos acessos, poderá a referida carta ser apresentada posteriormente, já 
considerando os novos acessos. Considera-se, contudo que em sede de RECAPE deve ser realizada a 
sobreposição do projeto (apoios) às classes que sejam consideradas mais relevantes/graves e que 
expectavelmente possam conduzir a alterações significativas no relevo. 

Relativamente às áreas referidas na alínea h), as mesmas apresentam Qualidade Visual Elevada, pelo que 
se reforça a preocupação com eventuais alterações a que possam estar sujeitas. São estas áreas que 
mantêm ainda as características da vegetação natural potencial e se destacam claramente da restante 
mancha florestal homogénea, contribuindo para a valorização cénica da Paisagem. Nestes termos 
considera-se que deve ser demonstrado que as mesmas foram excluídas ou evitadas, tanto quanto 
possível, devendo permitir a perceção de quais destas áreas virão a ser afetadas, tendo igualmente em 
consideração a Condicionante n.º 10. Embora estas disposições da proposta de DIA se reportem a fatores 
ambientais distintos, poderá ser utilizada a mesma cartografia em resposta às duas questões, embora a 
demonstração careça de justificação adequada a cada fator ambiental, considerando o seu objetivo 
inerente. 

Por último, no que concerne a alteração proposta para a redação da alínea f) considera-se que a mesma 
pode ser aceite, dado que não ficam comprometidos os objetivos preconizados na redação inicial.  

 

De realçar, contudo, que os aceiros e outras faixas existentes deverão ter uma representação clara na 
cartografia. 

 

3. OUTRAS CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO 

 

a. Medidas de Minimização de Caráter Geral 

a.1 Fase de desenvolvimento do Projeto de Execução 
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A REN sugere que passe a constituir uma medida de minimização para a "Fase de Preparação Prévia à 
Execução da obra" e não em "Fase de Desenvolvimento do Projeto de Execução". 

Considera-se de aceitar o proposto pela REN. 

 

 

A REN sugere que passe a constituir uma medida de minimização para a "Fase de Preparação Prévia à 
Execução da obra" e não em "Fase de Desenvolvimento do Projeto de Execução". 

Considera-se de aceitar o proposto pela REN. 

 

 

A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

Considera-se ser de aceitar a proposta apresentada pela REN: 

 

 

a.2 Fase de Execução da Obra 

 

A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

Considera-se ser de aceitar a proposta apresentada pela REN: 
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A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

Considera-se ser de manter a redação constante na proposta de DIA, uma vez que não se concorda com a 
argumentação apresentada. 

 

 

A REN sugere a alteração da redação desta medida. 
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Considera-se ser de manter a redação constante na proposta de DIA, uma vez que não se concorda com a 
argumentação apresentada. 

 

 

A REN solicita a supressão desta medida. 

Considera-se de aceitar o proposto pela REN. 

 

 

A REN solicita a supressão desta medida. 

Considera-se de aceitar o proposto pela REN. 

 

a.3 Fase Final de Execução da Obra 

 

A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

Considera-se de aceitar o proposto pela REN. 

 

 

a.4 Fase de Exploração 

 

A REN solicita a supressão desta medida. 

Refira-se que esta medida consta no EIA como uma proposta de medida de minimização a adotar. 

Face à justificação apresentada pela REN ("a referida manutenção dos equipamentos é já prática comum da 

REN, S.A."), considera-se que a mesma poderá ser suprimida. 
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A REN solicita a supressão desta medida. 

Refira-se que esta medida consta no EIA como uma proposta de medida de minimização a adotar. 

Face à justificação apresentada pela REN ("a referida manutenção dos equipamentos é já prática comum da 

REN, S.A."), considera-se que a mesma poderá ser suprimida. 

 

b. Medidas de Minimização de Caráter Específico 

b.1 Fase de desenvolvimento do Projeto de Execução 

 

A REN solicita a supressão desta medida. 

Considera-se de aceitar o proposto pela REN, uma vez que a sinalização em causa foi contemplada no 
âmbito do respetivo procedimento de AIA dessa linha. 

 

 

A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

Considera-se não ser de adotar a proposta de alteração apresentada pela REN, mas sim a seguinte: 

"Para a elaboração do Projeto de Execução deve ser efetuada a prospeção arqueológica 
sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 metros de largura centrada no seu 
eixo, e de todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc. O relatório de 
Trabalhos Arqueológicos (prospeção) deve ser apresentado no RECAPE, bem como a 
demonstração dos ajustes que os respetivos resultados tiveram no Projeto de Execução." 

 

 

A REN solicita o agrupamento desta medida com a Condicionante 24. 

Efetivamente, foi identificada uma incorreção na redação desta medida, dado que não existe nenhuma 
ocorrência n.º 168, tratando-se sim da ocorrência 16b.(16B).  

A Condicionante n.º 24 refere as ocorrências 4, 13, 14, 16a e 16b mas o agora proposto pela REN não refere 
as ocorrências 4 e 13. Já a Condicionante n.º 25 refere as ocorrências 14, 15, 16, 16b e também a 19. A 
Medida n.º 54 refere as ocorrências 14, 15, 16A, 16B e 17. 



 
 
 

10 

Ou seja, as duas condicionantes e a medida em questão tratam das aspetos específicos relativamente a 
ocorrências particulares. 

Deste modo, propõe-se a eliminação desta Medida n.º 54, a manutenção da Condicionante n.º 24 e a 
introdução de algumas alterações à Condicionante n.º 25, nos seguintes termos:  

“Localizar os apoios o mais afastado possível: 

 Das ocorrências patrimoniais n.º 14, Gravuras de Cabriz, n.º 15, Casa e Capela dos Cabris (IM), n.º 
16A, Aveleira, n.º 16B Aveleira, e n.º 17, Capela de Nossa Senhora dos Carvalhais (IM), situadas 
entre os km 16 e km 18 do Corredor F (Troço 5); 

 Da ocorrência patrimonial n.º 19, Calçada de Trôgas, situada entre os km 39 e km 40 do Corredor F 
(Troço 5); 

 Das captações de água subterrânea de Cabriz destinadas ao abastecimento público situadas entre 
os km 16 e km 18 do Corredor F (Troço 5). 

Deve ainda ser considerada a eventual interferência da linha com o recinto da feira dos Carvalhais" 

 

 

A REN solicita o agrupamento desta medida com o Elemento a apresentar em RECAPE n.º 9. 

Considera-se de aceitar o proposto pela REN. 

 

 

 

A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

Considera-se que a justificação apresentada não merece acolhimento pelo que a redação deverá manter-se 
como consta na proposta de DIA. 

 

 

A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

Considera-se que a justificação apresentada não merece acolhimento pelo que a redação deverá manter-se 
como consta na proposta de DIA. 
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A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

Considera-se que a justificação apresentada não merece acolhimento pelo que a redação deverá manter-se 
como consta na proposta de DIA. 

 

b.1 Fase de Execução da Obra 

 

A REN solicita a supressão desta medida. 

Não se concorda com o proposto pela REN, considerando-se que deverá ser mantida esta medida. Entre a 
“notificação” de que o projeto se vai efetivamente concretizar e a retirada após venda do material lenhoso 
tem que haver tempo suficiente para que o processo se desenvolva. Os procedimentos de venda de 
material lenhoso podem demorar alguns meses, pelo que esta situação terá que ser acautelada. 

 

 

A REN solicita a supressão desta medida, referindo que já está contemplada na Condicionante n.º 9. 

Concordando-se com o exposto pela REN, considera-se que esta medida poderá ser suprimida. 

 

 

A REN solicita a supressão desta medida, referindo que já está contemplada na Medida n.º 24. 

Considera-se ser de manter a redação constante na proposta de DIA, dado que a mesma tem como 
objetivo exigir um maior afastamento dos estaleiros aos espaços urbanos e aos espaços agrícolas e não 
apenas impor que a sua localização seja fora destas áreas, conforme previsto na Medida n.º 24. 

 

 

A REN solicita a supressão desta medida, referindo que já está contemplada na Medida n.º 24. 

Considera-se ser de manter a redação constante na proposta de DIA, pelos motivos acima expostos. 

  

 

A REN solicita a supressão desta medida. 

Considera-se que a justificação apresentada pelo proponente não põe em causa a pertinência desta 
medida, pelo que a mesma deve ser mantida. 
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A REN solicita a supressão desta medida. 

Considera-se válida a argumentação apresentada pela REN relativamente à restrição de localização dos 
estaleiros, parques de máquinas e de matérias, sendo certo que este aspeto já se encontra salvaguardado 
na Medida n.º 24. 

Contudo, face ao desconhecimento nesta fase da localização real e concreta destas estruturas, considera-se 
que apenas contra a apresentação da sua localização se poderá aferir melhor da necessidade de "colocação 
de tapumes plasticamente tratados" e/ou outras medidas adequadas/apropriadas à situação.  

Neste sentido, considera-se que apenas poderá ser excluída a primeira frase desta medida, devendo a 
redação da mesma passar a constar nos seguintes termos: Caso se revele necessário, equacionar a 
colocação de tapumes plasticamente tratados nos estaleiros, parques de máquinas e de materiais.  

 

 

A REN sugere a alteração da redação desta medida. 

A redação proposta pela REN para esta medida não merece concordância, pelo que deve ser mantida a 
redação da proposta de DIA.  

A tomada das referidas ações carece efetivamente do aval do proprietário, contudo, nos locais onde 
eventualmente não exista o conhecimento do proprietário ou sejam terrenos do Estado a medida deve 
também ser executada. 

 

b.2 Fase de Exploração 

 

A REN solicita a supressão desta medida. 

Considera-se que a mesma se deverá manter, uma vez que se torna necessário a manutenção de uma 
medida que assegure a classificação da origem do abastecimento de água, como água para consumo 
humano, ou no caso de origem própria, que a REN faz a monitorização cumprindo o DL n.º 306/2007. 

Evidencia-se que o EIA refere que "O abastecimento de água será feito a partir de um depósito de 
acumulação de água potável, enterrado e com uma capacidade de aproximadamente 600 litros, localizado 
no interior da Subestação e que será periodicamente abastecido", pelo que aparentemente a forma de 
abastecimento de água está estabelecida. 
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4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

 

A REN sugere a alteração da redação do Programa de Monitorização. 

Não se concorda com o proposto pela REN, considerando-se que deverá manter-se um programa dirigido 
para vertebrados voadores (quirópteros e avifauna). A metodologia de monitorização da mortalidade para 
as aves é semelhante da utilizada para os quirópteros, pelo que não obriga a um esforço suplementar, 
devendo, portanto, manter-se os dois grupos alvo. 

Também para os quirópteros deverá ser efetuada a caracterização da utilização do espaço no ano zero em 
áreas com especial potencial de ocorrência destas espécies. 

Dever-se-á manter 3 anos de monitorização em fase de exploração. Dois anos de dados não são suficientes 
para obter resultados fiáveis. 

 

 

 

Agência Portuguesa do Ambiente, 25 de novembro de 2013 


