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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto "Ampliação para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV", em fase de 
Projeto de Execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG) na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA, I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de 
Execução da "Ampliação para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV", cujo proponente é a 
REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. . 

O projeto em causa enquadra-se na subalínea i), alínea c), n.º 4 artigo 1.º [Anexo II, n.º 3, alínea b)] do 
decreto-lei acima referido, que estipula que são sujeitos a AIA os projetos que impliquem “Qualquer 
alteração ou ampliação de projetos incluídos no anexo I ou no anexo II, anteriormente sujeitos a AIA e já 
autorizados, executados ou em execução, que: i) Corresponda a um aumento de 20% do limiar e que 
seja considerada, com base em análise caso a caso nos termos do artigo 3.º, como suscetível de provocar 
impacte significativo no ambiente”; e anexo II, n.º 3, alínea b) que se refere à indústria da energia e, em 
particular, a “Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte 
de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I)-Subestações com linhas ≥ 110 kV e 
área ≥ 1 ha. 

Através do ofício n.º S018395-201503-DAIA.DAP, de 25/03/2015, a APA, I.P., na qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do decreto-lei acima referido e em conformidade com o 
artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Centro (APA, I.P./ARH 
Centro), Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.), Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Direção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso 
 APA/ARH Centro – Eng. Nelson Martins 
 ICNF – Dr. Luís Leitão 
 DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho  
 LNEG – Dr.ª Susana Machado 
 CCDR Centro – Eng.ª Madalena Ramos 

 DGEG – Eng.ª Cristina Miguéns 
 FEUP – Dr.ª Cecília Rocha 
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O EIA objeto da presente análise, sendo datado de fevereiro de 2015, é da responsabilidade da empresa 
"ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.," e foi elaborado entre junho de 2014 
e fevereiro de 2015. É composto pelos seguintes volumes: 

 Volume 1 – Resumo Não Técnico 
 Volume 2 – Relatório Síntese 
 Volume 3 – Anexos Técnicos 
 Volume 4 – Plano de Acompanhamento Ambiental 

Por solicitação da CA foi ainda apresentado o Aditamento, datado de maio de 2015. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo Projeto de Execução. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao Projeto 
de Execução em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto da "Ampliação para 400 kV da Subestação de 
Penela 220/60 kV" foi a seguinte: 

 Análise da conformidade do EIA. 
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais – 
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização 

(Recursos Hídricos; Ambiente Sonoro). 
 Declaração da conformidade do EIA a 9 de junho de 2015. 
 Solicitação de parecer, enquanto entidade externa à CA, à Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Centro (ERRAN Centro). 
O parecer recebido, que se encontra em anexo, foi analisado e integrado no presente Parecer da 
CA, tendo ainda sido analisado em capítulo próprio. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 17 de junho 
a 14 de julho de 2015. 

 Visita ao local, efetuada no dia 8 de julho de 2015, tendo estado presentes os representantes da 
CA (da APA/DAIA, da APA/ARH Centro, da DGPC, da CCDR Centro, da DGEG), da REN, S.A. e da 
empresa que elaborou o EIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivo aditamento, bem como a consulta dos elementos de Projeto da 
"Ampliação para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV", com o objetivo de avaliar os 
impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados. 
A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 
entidades que constituem a CA. Assim, a APA/ARH Centro emitiu parecer sobre Recursos 
Hídricos, a DGPC sobre Património Cultural; a CCDR Centro sobre Solos e Ocupação do Solo, 
Ordenamento do Território, bem como Sócio-economia, a FEUP sobre Ambiente Sonoro, o ICNF 
sobre Sistemas Ecológicos (Fauna e flora, Habitats e Ecossistemas), o LNEG sobre Geologia e 
Geomorfologia (incluindo Tectónica e Sismicidade), bem como Recursos Minerais, a DGEG sobre 
Aspetos técnicos do projeto. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação do projeto. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública e do contributo da entidade externa consultada, para além da discussão das 
seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, caracterização da situação existente, 
identificação e avaliação dos impactes. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
Avaliação, 3. Antecedentes, 4. Justificação e Objetivos do Projeto, 5. Descrição do Projeto, 
6. Análise Específica, 7. Síntese dos Pareceres das Entidades Externas, 8. Resultados da Consulta 
Pública, 9. Conclusão e 10. Elementos a Apresentar, Medidas de Minimização e Planos de 

Monitorização. 
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3. ANTECEDENTES 

A Subestação de Penela, atualmente em funcionamento, foi objeto de procedimento de AIA, em fase de 
Estudo Prévio, em 2004, tendo nesse âmbito sido estudadas três localizações alternativas para a sua 
implantação: 

 Alternativa A: localizada a norte de Cumeeira, numa zona denominada “Castelos” - freguesia da 
Cumeeira, concelho de Penela; 

 Alternativa B: localizada também a norte de Cumeeira, num vale designado por “Roça Cu” - 

freguesia de Lagarteira, concelho de Ansião; 

 Alternativa C: localizada num vale denominado “Terra de Maçãs”, também a norte de Cumeeira - 
freguesia de Penela (S. Miguel), concelho de Penela. 

O EIA do Estudo Prévio da Subestação de Penela, para além do estudo referente aos impactes ambientais 
decorrentes da construção e exploração da subestação, abrangeu também o estudo referente à abertura 
da linha Zêzere/Pereiros (LZRPR3) para a Subestação, contemplando as diferentes alternativas em 
consideradas. 

Em 4 de maio de 2005 foi emitida a respetiva a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão 
favorável condicionada à Alternativa C do projeto da Subestação de Penela, a 220/60kV, e respetiva 

abertura da linha Zêzere/Pereiros 3 para a subestação. 

Com base no definido na DIA foi desenvolvido o Projeto de Execução da Subestação e respetivo RECAPE 
em julho de 2005. 

Os estudos desenvolvidos (EIA e RECAPE) já faziam uma ligeira abordagem a uma futura ampliação à 
configuração da subestação, numa área prevista na altura de cerca de 34 000 m2, apresentando nas suas 
figuras a referencia a essa ampliação (Figura 1). 

Na sequência do procedimento de apreciação do RECAPEC, em novembro de 2005 foi dada conformidade 
ao Projeto de Execução e em janeiro de 2006 foi obtido o licenciamento. A construção da subestação 
iniciou-se em abril de 2006, entrando em serviço em junho de 2007. 
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Figura 1 - Localizações alternativas do Estudo Prévio [fonte: EIA] 

 

A esta subestação, presentemente, estabelecem ligação as seguintes linhas: 

 LPR.PNL – Linha Pereiros-Penela a 220 kV (de Penela para Norte); 
 LPNL.TBA – Linha Penela-Tábua a 220 kV (de nascente até à Subestação de Tábua); 
 LPNL.ZR – Linha Penela-Zêzere a 220 kV (de Penela para sul). 
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4. JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A REN, S.A. pretende licenciar e construir uma ampliação da Subestação de Penela, através da instalação 
do parque 400/60 kV, com vista a criar condições para a receção, transformação e escoamento dos níveis 
de potência de 400/60 kV, uma vez que a atual subestação não contempla o nível de tensão de 400 kV. 

Efetivamente, face à previsão de construção da Linha Penela – “Vila Chã B”, a 400 kV e da Abertura da 
Linha Batalha – Paraimo, a 400 kV, para a subestação de Penela, torna-se necessário o aumento do nível 
de tensão na subestação de Penela, para os 400 kV, a concretizar através do projeto de ampliação objeto 

do presente procedimento de AIA. 

A ampliação da Subestação de Penela, 400/60 kV, permitirá receber energia, a 400 kV, proveniente do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Girabolhos (incluído no Plano Nacional de Barragens com Elevado 
Potencial Hidroelétrico), através da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) Penela-“Vila Chã B”, a 400 kV1, 
permitindo ainda receber energia de outros projetos de energia renovável, em particular eólica, que se 
venham a concretizar na região, concorrendo para o alcance dos objetivos nacionais de produção de 
energia elétrica a partir de fontes renováveis (cerca de 60% da eletricidade produzida tenha origem em 
fontes renováveis), inscritos na Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020). 

Esta ampliação da Subestação de Penela permitirá, conjuntamente com os projetos da Linha “Penela-Vila 
Chã B”, e subestação de “Vila Chã B” e a Abertura da Linha Batalha-Paraimo, a 400 kV, para a 

Subestação de Penela, estabelecer um reforço e articulação da Rede Nacional de Transporte (RNT), a 
400 kV, ligando a zona mais interior de Seia/Guarda/Covilhã, ao atual corredor norte-sul (Linha Batalha-
Paraimo, a 400 kV) localizado na zona mais litoral, de acordo com os cenários previstos no Plano de 
Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) para o período 2012-
2017 (2022). Face aos montantes de potência envolvidos, para os quais a rede de 220 kV da região não 
possui capacidade, a solução a 400 kV é a que se apresenta como a mais adequada. 

 

  

                                                           
1 O projeto da Linha Penela – “Vila Chã B” foi já alvo de procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio, com Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, estando em desenvolvimento o Projeto de Execução e respetivo Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 
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5. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

5.1. LOCALIZAÇÃO 

A área de projeto insere-se na Região Centro, sub-região do Pinhal Interior Norte, nos distritos de 
Coimbra e Leiria, concelhos de Penela e Ansião e respetivas União das Freguesias de S. Miguel, Santa 
Eufémia e Rabaçal e freguesia de Ansião. As povoações mais próximas são os pequenos aglomerados de 

Póvoa e Chã de Ourique, no concelho de Penela; e Casais da Póvoa e Galegas, em Ansião. 

 

 
Figura 2 - Enquadramento administrativo do projeto [fonte: EIA] 
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Figura 3 - Implantação do projeto [fonte: EIA] 

 

5.2. DESCRIÇÃO 

O projeto da Ampliação para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV consiste na construção de uma 
plataforma para ampliação da subestação, envolvendo o restabelecimento do caminho que confina com o 
limite poente. Uma vez que o projeto se reporta a uma ampliação de uma infraestrutura existente, o 
acesso à mesma manter-se-á através do atual, o qual faz a ligação à EM599. 
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Figura 4 - Áreas previstas para a localização dos depósitos de terras sobrantes 

[fonte: Aditamento ao EIA] 

 

Atualmente, na envolvente da subestação, verifica-se a ocorrência de vegetação rasteira e algumas 
árvores em fase de crescimento, o que implicará uma ação inicial de desmatação de toda a área de 
intervenção (plataforma da ampliação da Subestação, caminho a restabelecer e áreas de depósito de 
terras). Seguidamente, serão realizados trabalhos de escavação e aterro das áreas desmatadas, 
constatando-se que, para garantir que a plataforma correspondente se encontra à mesma cota que a 

existente, será necessária a execução de escavações. Segundo o projeto, as terras sobrantes dos 
trabalhos de terraplenagem da ampliação da subestação ficarão em vazadouro dentro dos limites de 
propriedade. 
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Figura 5 - Situação atual da área de implantação da plataforma de ampliação [fonte: EIA] 

 

A plataforma de ampliação da subestação irá ocupar uma área com cerca de 2,43 ha, a que acrescem 
0,39 ha de taludes, totalizando 2,82 ha, dividindo-se em duas zonas distintas, destinadas, 
respetivamente, aos parques de 60 kV e de 400 kV. 

O Projeto de Execução para ampliação da subestação, desenvolve-se em dois grandes âmbitos: 

 O projeto civil, que integra todas as obras de construção civil, envolvendo os trabalhos de 
movimentos de terras/terraplenagens, após os quais são executadas as estruturas; 

 O projeto eletrotécnico, que abarca as ações a desenvolver na componente elétrica. 

Assim, os trabalhos de concretização do projeto civil são, genericamente, os seguintes: 

 Limpeza e desmatação de toda a área de intervenção; 
 Terraplenagens dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da plataforma e do 

caminho de acesso; 
 Execução de vedação nos limites da subestação, incluindo a remoção dos painéis da vedação 

existente para reutilização e demolição dos muretes existentes. Deverá também ser construída a 

nova vedação de limite de propriedade da REN, S.A.; 
 Construção da rede geral de drenagem da plataforma; 
 Execução dos trabalhos de demolições e adaptações das construções existentes de modo a que 

se faça a interligação da plataforma ampliada com a plataforma existente. De entre estes 
trabalhos destacam-se as demolições de vias para a execução das infraestruturas previstas, a 
demolição de paredes de caleiras, a demolição de troços da rede de drenagem, a demolição da 
rede de CCTV (vídeo vigilância), entre outros; 

 Construção da infraestrutura para a rede de iluminação e intrusão; 
 Construção de maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de 

aparelhagem; 
 Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior da plataforma, na 

periferia exterior da vedação e respetivas ligações aos maciços de equipamentos e prumos 
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metálicos da vedação. Relacionado ainda com a Rede de Terras há ainda a realizar a ligação da 
nova malha da rede de terras à malha da subestação existente; 

 Execução de caleiras para passagem de cabos; 
 Construção dos Edifícios Técnicos – nova Casa de Painel e ampliação da Casa dos Serviços 

Auxiliares, incluindo todos os trabalhos de estruturas, acabamentos de arquitetura e 
restabelecimento de redes de abastecimento de água e esgotos domésticos afetados durante os 
trabalhos de ampliação; 

 Construção das vias interiores – via principal dos transformadores, vias secundárias e caminhos 
preferenciais de circulação; 

 Colocação da camada superficial de gravilha; 
 Execução do restabelecimento do caminho afetado, incluindo escavações, aterros, drenagem, 

pavimentos, etc. 

Por sua vez, as ações de concretização do projeto eletrotécnico são as descritas no quadro seguinte. 

A ampliação da subestação agora em projeto será desenvolvida numa primeira fase, cuja entrada em 
serviço está prevista para 31 dezembro de 2018. 

A obra designada por fase inicial contempla a construção de 3 meios módulos de 400 kV para a ligação 
de 3 linhas a 400 kV: abertura da atual linha Batalha-Paraimo por meio de um troço em linha dupla, uma 
linha simples para a ligação à futura Subestação de “Vila Chã B” e ainda a construção do painel TT/ST de 

400 kV. 

Apesar de a plataforma de ampliação dividir-se em duas zonas distintas, destinadas, respetivamente, aos 
parques de 60 kV e de 400 kV, nesta fase inicial esta instalação funcionará como Posto de Corte 
(400 kV), dado que não terá transformação de potência. Uma posterior necessidade de transformação de 
potência ainda não tem data prevista de concretização, dependendo das necessidades que venham a 
ocorrer na região. A fase final desta ampliação da subestação prevê a instalação de 3 transformadores de 
potência 400/60kV, com potências até 170 MVA e respetivos painéis de MAT e de AT. 

 

Quadro 1 – Resumo da evolução da configuração da Subestação de Penela. 

Configuração da Subestação de Penela 220/60 kV Configuração da subestação de Penela 400/220/60kV 

 Atual Completa Ampliação Inicial Ampliação Adicional Final 

400 kV   Módulos de disjuntor e 

meio: 

 3 Painéis de Linha; 

 1 Painel de 

Transformadores de 

Tensão e Seccionador 

de Terra (TT/ST). 

Módulos de disjuntor e 

meio: 

 2 Painéis de Linha; 

 3 Painéis de 

Transformador 400/60 

kV-170 MVA; 

4 Módulos de disjuntor e meio: 

 5 Painéis de Linha; 

 3 Painéis de Transformador 
400/60 kV 170 MVA; 

 1 Painel de Transformadores 

de Tensão e Seccionadores de 

Terra (TT/ST). 

220 kV 4 Módulos de disjuntor 

e meio: 

 4 Painéis de linha; 

 2 Painéis de 

transformador 

220/63 kV–126 

MVA; 

 1 Painel de TT/ST. 

7 Módulos de disjuntor e 

meio: 

 11 Painéis de linha; 

 3 Painéis de 

transformador 220/63 

kV–126 MVA; 

 1 Painel de TT/ST. 

  7 Módulos de disjuntor e meio: 

 11 Painéis de linha; 

 3 Painéis de transformador 
220/63 kV–126 MVA; 

 1 Painel de TT/ST. 
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Configuração da Subestação de Penela 220/60 kV Configuração da subestação de Penela 400/220/60kV 

 Atual Completa Ampliação Inicial Ampliação Adicional Final 

60 kV Painéis de duplo 

barramento com 

disjuntores extraíveis 

 4 Painéis de linha; 

 2 Painéis de 

transformador 

220/63 kV–126 

MVA; 

 1 Painel de 

Interbarras/TT/ST. 

Painéis de duplo 

barramento com 

disjuntores extraíveis 

 10 Painéis de linha; 

 3 Painéis de 

transformador 220/63 

kV–126 MVA; 

 2 Painéis de bateria de 

condensadores até 50 

MVar; 

 1 Painel de 

Interbarras/TT/ST. 

 Painéis de duplo 

barramento com 

disjuntores extraíveis 

 6 Painéis de Linha; 

 3 Painéis de 

Transformador 400/60 

kV-170 MVA; 

 1 Painel de 

Interbarras/TT/ST; 

 1 Painel de interligação 

dos barramentos - 60 kV 

27 Painéis de duplo barramento 

com disjuntores extraíveis 

 16 Painéis de Linha; 

 3 Painéis de Transformador 
400/60 kV-170 MVA; 

 3 Painéis de Transformador 
220/60 kV-170 MVA; 

 2 Painéis de Baterias de 

Condensadores – até 50 Mvar; 

 2 Painéis de 

Interbarras/TT/ST; 

 1 Painel de interligação dos 

barramentos - 60 kV 

 

O restabelecimento do caminho afetado apresenta uma faixa de rodagem com 4 m de largura total e uma 
extensão total de 315 m, abrangendo uma área total de cerca de 0,19 ha. O pavimento a adotar no 
restabelecimento do caminho rural será constituído por: 

 Sub-base constituída por uma camada em agregado britado de granulometria extensa, com uma 
espessura de 0,15 m após recalque; 

 Base em agregado de granulometria extensa, com uma espessura de 0,15 m após recalque. 

Para a concretização do projeto espera-se um volume excedentário de terras cujos depósitos serão 
localizados a norte e a sul do local de implantação da plataforma de ampliação da Subestação de Penela, 
apresentando um volume de 10 853 m3 (depósito norte) e 34 310 m3 (depósito sul), respetivamente. O 
depósito norte abrange uma área de 8 100 m2 e o depósito sul uma área de 21 591 m2, com uma altura 
de aterro de cerca de 1,5 m; serão revestidos com uma hidrossementeira de espécies herbáceas para 
garantir a melhor integração possível na paisagem. 

O movimento global de terras a efetuar para a implantação da plataforma da subestação e 
restabelecimento do caminho é o seguinte: 

 

Quadro 2 – Ampliação da Subestação de Penela 400/220/60kV: movimentação de terras [fonte: EIA] 
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Para realização da obra serão necessárias duas localizações de estaleiro: uma, na fase inicial da obra, 
durante os trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma da subestação e sua 
vedação; e outra, numa segunda fase, com localização já no interior da subestação, para a execução dos 
restantes trabalhos de construção civil e empreitada elétrica. 

O estaleiro da fase inicial da obra ficará previsivelmente em terrenos da REN, S.A., implantado entre a 
plataforma da atual subestação e o caminho de acesso à mesma estando o estaleiro da segunda fase 
previsto para a zona mais nordeste da plataforma de ampliação. 

 

 
Figura 6 - Áreas previstas para implantação dos estaleiros [fonte: EIA] 

 

Está prevista a integração paisagística até ao limite da área de intervenção, abrangendo os taludes 
envolventes à subestação, os taludes anexos ao restabelecimento de caminho, os depósitos de terras 
excedentes das terraplenagens, a zona de estaleiro e toda a área envolvente aos taludes utilizada e 
danificada (remexida) durante a obra. O Projeto de Integração Paisagística irá abranger cerca de 7,3 ha. 
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Figura 7 - Área de intervenção da Integração Paisagística [fonte: EIA] 

 

Programação temporal 

No que concerne à programação temporal, está previsto que a entrada em funcionamento da 
Subestação, integrando a ampliação em causa, ocorra em 31 dezembro de 2018. O período de concessão 
do projeto é idêntico ao da Rede Nacional de Transporte: 50 anos, contados desde a data de assinatura 
do contrato de concessão. 

Como referido anteriormente, inicialmente a nova plataforma dos 400 kV funcionará unicamente como 
posto de corte, sem transformação de potência. Ainda não existe data prevista de concretização da 
transformação de tensão entre os 400 kV e 60 kV, a qual está dependente das necessidades que venham 
a ocorrer na região. 

Projetos associados ou complementares 

Como projetos associados ou complementares, para além da própria Subestação de Penela em 
funcionamento, foram identificados os seguintes: 

 Linha Penela-“Vila Chã B”, 400 kV 
 Abertura da Linha Batalha – Paraimo, a 400 kV, para a Subestação de Penela 
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Para os quais foi já realizado o respetivo procedimento de AIA, em fase de Estudo Prévio, tendo sido 
emitidas as respetivas DIA. 

Outros aspetos construtivos 

O Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento, aprovado 
pelo Decreto n.º 42895, de 31 de março de 1960, e as alterações introduzidas pelos Decretos 
Regulamentares n.º 14/77, de 18 de fevereiro, e n.º 56/85, de 6 de setembro, e Portaria n.º 37/70, de 
17 de janeiro, definem distâncias mínimas dos condutores em tensão à vedação das subestações, as 
quais deverão ser cumpridas aquando da elaboração do Projeto de Execução. As subestações não 

apresentam qualquer tipo de faixa de proteção à construção, uma vez que a área afeta à mesma se 
encontra vedada. 

Por outro lado, relativamente aos campos eletromagnéticos, a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 
novembro, define o quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público 
em geral aos campos eletromagnéticos. 

Na vizinhança imediata das subestações, os campos eletromagnéticos à frequência industrial a que o 
público geral estará exposto serão originados essencialmente pelas linhas aéreas que amarram nos 
pórticos. Acresce que as subestações, por constituírem áreas integralmente vedadas, cujo acesso está 
exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado, não permitem o acesso do público em 
geral ao seu interior, pelo que este tipo de infraestruturas não se enquadra no âmbito de aplicação da 

Portaria em causa. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; Geologia e 
Geomorfologia; Solos e Reserva Agrícola Nacional (RAN); Recursos Hídricos; Qualidade do Ambiente 
(Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Gestão de Resíduos); Sistemas Ecológicos; 
Património Cultural; Paisagem; Uso do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes; Componente 
Social. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do Projeto de Execução e outras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

6.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA, RECURSOS MINERAIS 

A. Caracterização da situação de referência 

O relatório de EIA e o seu aditamento apresentam, relativamente aos fatores ambientais geológicos, uma 
caracterização da situação adequada, apesar de conter pequenas lacunas e incorreções que não 
invalidam o seu conteúdo. A caracterização da situação de referência abaixo efetuada baseia-se em Dias 

et al. (2013)2 e no relatório de EIA. 

A.1. Geologia e Geomorfologia 

A área de implantação do projeto situa-se no bordo leste da Orla Meso-Cenozóica ou, em termos 
geológicos, Bacia Lusitaniana, constituída essencialmente por formações detríticas e carbonatadas com 
algumas injeções de rochas vulcânicas do Mesozóico. Estruturalmente a região caracteriza-se por 
importantes acidentes tectónicos de orientação N-S, onde a falha ou zona de cisalhamento de Porto-
Tomar, que marca o limite com o soco Varisco a leste da área de estudo, é a estrutura mais importante. 

Na região de Penela dominam os calcários do Jurássico Médio, os calcários margosos e margas do 
Jurássico Inferior, estes menos resistentes que os primeiros, e os calcários dolomíticos e dolomitos da 

mesma idade. O contacto com o soco Varisco é feito através dos arenitos vermelhos do Triásico (“Grés de 
Silves”). No local do projeto afloram as margas e calcários da Formação de São Gião pertencentes ao 
Toarciano- Aaleniano inferior (Jurássico Inferior a Médio). 

O relevo da área de Penela é resultado da interação de uma tectónica intensa, derivada da situação de 
margem de bacia, com a morfologia cársica patente nos calcários do Jurássico Médio e ainda da erosão 
diferencial derivada do contraste na dureza das diferentes litologias aflorantes. No Jurássico Inferior são 
mais patentes os relevos de dureza onde as litologias mais margosas formam depressões e os termos 
mais dolomíticos, mais resistentes, salpicam aquelas depressões com altos topográficos. 

O projeto situa-se numa área aplanada, com cotas semelhantes às da subestação existente, que variam 
entre +229 e +226 m com uma muito ligeira pendente para NE. Imediatamente a oeste, assim como a 

                                                           
2 Dias, R., Araújo, A., Terrinha, P. & Kullberg, J. C. (2013) Geologia de Portugal. Escolar Editora, Lisboa 
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leste da subestação, a marcar o afloramento dos calcários mais resistentes do Jurássico Médio, ocorre 
uma encosta com declives ligeiros. 

O acidente tectónico com atividade neotectónica conhecida mais expressivo que intersecta a região em 
estudo, corresponde à referida zona de cisalhamento Porto-Tomar, que constitui uma falha ativa com 
componente de movimentação vertical segundo a carta neotectónica de Portugal continental (1988)3. 

Em termos do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a zona de 
implantação do projeto enquadra-se em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação 
da ação dos sismos, na zona C constituindo um índice intermédio da atividade sísmica de Portugal 

continental. Na carta da sismicidade histórica e atual (1755-1996), contendo as isossistas de intensidades 
Máximas, escala de Mercalli modificada de 1956, elaborada pelo mesmo instituto, a região afetada 
enquadra-se nas zonas de intensidade 7 e 8 que correspondem a intensidades intermédias no território 
continental que variam entre 5 e 10 naquela escala. 

Em termos de património geológico, nas proximidades do traçado, ainda no meio cársico dos calcários 
margosos do Jurássico Inferior, está referenciada a ocorrência de valores geológicos cársicos do tipo lapa 
(cavidade cársica com desenvolvimento horizontal) na ribeira de Sabugueira, próximo da sua união com o 
Ribeiro de Camporez (Vieira e Cunha, 20064). 

A.2. Recursos Minerais 

Nas proximidades da área do projeto ocorrem as pedreiras de Preguilha, a cerca de 1,3 km a SE do 
projeto, e Vale Longo, a 1,4 km a NNE, onde ocorre extração de calcários para produção de agregados. 
Toda a área afeta ao projeto tem potencialidades para extração daquele recurso. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

B.1.1. Geologia e Geomorfologia 

Nesta fase os principais impactes na Geologia e Geomorfologia resultam das atividades de escavação e de 
movimentação de terras inerentes à construção das respetivas fundações da subestação. Segundo o 

relatório do EIA a área afetada por esta atividade na fase de construção é de cerca de 2,82 ha no total, 
estimando-se o volume de aterro de 10 853 m3, no depósito norte, e 34 310 m3 no depósito sul. A altura 
de ambos os aterros não ultrapassará os 1,5 m. 

Dado o volume de aterros gerados pela construção da ampliação da subestação e pela não afetação de 
elementos geológicos sensíveis, considera-se que as alterações na geologia e geomorfologia provocam 
um impacte negativo pouco significativo. O valor geológico referido na presente apreciação apesar de 
ocorrer nas vizinhanças do traçado, não será afetado. 

                                                           
3 CABRAL, J.; RIBEIRO, A. (1988) - Carta Neotectónica de Portugal Continental. Escala :   , Direção Geral de Geologia e Minas, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais. 
4 Vieira, A. E Cunha, L. (2006) Património geomorfológico – de conceito a projeto. O Maciço de Sicó. Publicações da Associação Portuguesa de 

Geomorfólogos, Vol. 3, APGeom, pp. 147-153. 
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B.1.1. Recursos Minerais 

Dado que não é afetada nenhuma área de indústria extrativa e que os recursos geológicos disponíveis no 
país para a produção de agregados são extensos, consideramos que o impacte do projeto nos recursos 
minerais é nulo. 

B.2. Fase de exploração 

Mantêm-se nesta fase as afetações referidas na geologia, geomorfologia e recursos minerais pelo que se 
mantêm os impactes negativos e pouco significativos. 

 

C. Medidas de minimização 

C.1. Geologia e Geomorfologia 

MM1. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 
necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona 
de intervenção logo que as movimentações de terras (que se espera não tenham significado) tenham 
terminado. 

MM2. As terras resultantes das escavações deverão ser utilizadas onde haja necessidade de aterro, 
sempre que possível e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas. 

 

D. Conclusão 

Considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado à implementação das medidas de 
minimização descritas. 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Recursos hídricos superficiais 

As instalações do projeto em análise encontram-se na bacia hidrográfica do rio Mondego, mais 
concretamente na sub-bacia do rio Dueça ou Corvo. Adjacente a este projeto, do lado leste, encontra-se 
a ribeira de Camporez, a qual é afluente do rio Dueça. 

Este projeto desenvolve-se numa zona de relevo calcário, sendo a rede hidrográfica pouco densa. 
As linhas de água são de caráter temporário, alimentadas essencialmente pelas águas da chuva nos 
períodos de elevada pluviosidade, encontrando-se secas nos períodos sem pluviosidade. 

 

A.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Do ponto de vista hidrogeológico, a zona em análise localiza-se na unidade Meso-cenozoica Ocidental, 
sobre a zona limite entre os aquíferos Penela-Tomar (09) e Sicó-Alvaiázere (011). 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Recursos hídricos 

Fase de construção 

Durante a fase de construção da ampliação da subestação as áreas de intervenção da ampliação da 
plataforma da subestação e do desvio do caminho rural não representam qualquer interferência direta 
com a rede hidrográfica existente, nem são interferidas zonas de especial interesse do ponto de vista dos 
recursos hídricos. 

Como este espaço é relativamente plano, as modelações do terreno que se executarão são pouco 
expressivas, não representando grande alteração no modo como se passará a efetuar a escorrência 
superficial da água. 

Em resultado das obras a efetuar, que se traduzem no aumento da impermeabilização do solo (resultante 
de aplicação de materiais impermeáveis, edificações, compactação do solo, restabelecimento de caminho 
agrícola, áreas de deposito de terras excedentárias, etc.), espera-se que diminua a recarga dos aquíferos 
e aumente o caudal de escorrências superficiais, as quais serão drenadas para a ribeira de Camporez, por 
rede de drenagem a construir. 

O impacte ambiental associado à alteração no binómio infiltração no solo/escorrência superficial 
mencionado anteriormente, considera-se negativo, indireto, certo, permanente e pouco significativo, se 

aplicadas as medidas de minimização adequadas. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, refere-se que a área de implantação da subestação é 
uma zona cársica. A plataforma de ampliação da subestação está projetada em escavação, com pequena 
profundidade. De acordo com o estudo geológico e geotécnico nas sondagens desenvolvidas não foi 
identificado o nível freático, pelo que não se prevê qualquer interferência destas obras com as águas 
subterrâneas. Dadas as caraterísticas referidas, considera-se o impacte ambiental resultante como não 
significativo. 

Conforme já anteriormente referido, o estaleiro terá duas localizações: na fase inicial da obra, localizar-
se-á a norte da atual subestação e a sul do caminho de acesso; posteriormente localizar-se-á no interior 
da subestação. Considerando que a implantação do estaleiro é temporária e que após a obra será 

efetuada a reposição das caraterísticas naturais do terreno, considera-se que o impacte ambiental 
associado ao estaleiro é temporário e não significativo, se adotadas as adequadas medidas de 
minimização. 

Fase de exploração 

Considera-se que nesta fase se mantêm as alterações introduzidas na fase de construção, isto é, 
aumento da escorrência superficial e diminuição da infiltração da água no solo, mantendo-se o impacte 
ambiental introduzido na fase de construção, o qual se considera negativo, localizado e não significativo 
se aplicadas as medidas de minimização adequadas. 
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Fase de desativação 

Em geral não se procede à desativação de subestações, sendo estas objeto de remodelações em que se 
substituem os equipamentos obsoletos, para melhorar o seu funcionamento. Se houver desativação desta 
subestação, os impactes ambientais resultam do movimento dos equipamentos usados na sua 
desmontagem, no desmantelamento das edificações e na implantação do estaleiro. Após estas ações 
procede-se à escarificação do solo, sendo restituídas as atuais condições de escoamento superficial e de 
infiltração da água no solo, o que se traduz num impacte ambiental nulo. 

 

B.2. Qualidade dos recursos hídricos 

Fase de construção 

Nesta fase, as ações que se poderão repercutir na qualidade dos recursos hídricos são as decorrentes da 
instalação e funcionamento do estaleiro/parque de materiais, movimentação de equipamentos, 
desmatação e movimentação de terras para regularização do terreno de ampliação da subestação e 
restabelecimento do caminho agrícola. 

A manutenção do equipamento de construção civil é efetuada em oficina da especialidade e licenciada 
para o efeito, em local exterior à área deste projeto. 

No estaleiro poderá haver algumas substâncias químicas, assim como algum combustível. No entanto, o 
EIA refere que devido à adoção de medidas previstas no Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e 
Segurança (SIGQAS) da REN S.A., relativas ao seu manuseamento, armazenamento e transporte de 
resíduos serão reduzidas/evitadas contaminações acidentais resultantes de derrames destas substâncias, 
na área de intervenção. 

Dadas as caraterísticas do projeto, considera-se que os impactes ambientais associados a esta fase do 
projeto sobre a qualidade dos recursos hídricos são negativos, temporários, raros, de reduzida magnitude 
e não significativos, se adotadas as adequadas medidas de minimização. 

Fase de exploração 

Nesta fase, os eventuais impactes ambientais negativos podem resultar de: 

 Produção de esgotos domésticos das instalações sanitárias do edifício de comando; 
 Produção de águas pluviais da drenagem da plataforma da subestação; 
 Produção de água de lavagem do equipamento, a qual pode sofrer um aumento do teor de 

partículas. 

Atualmente esta situação já ocorre nesta subestação. Na prevista ampliação não há aumento de 
produção de esgotos domésticos. 

Conforme referido anteriormente, na primeira fase deste projeto não serão instaladas novas unidades de 
transformação de potência, sendo-o apenas mais à frente, em data ainda não definida. Como estas usam 
óleo, têm associado o risco de derrame acidental de óleo, o que só pode ocorrer após a sua instalação. 

De qualquer modo, para evitar/minimizar as referidas perdas de óleo, em torno dos maciços de apoio dos 
transformadores há câmaras de retenção de óleo. O óleo aqui recolhido será drenado graviticamente para 
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uma câmara de retenção subterrânea. Deste modo considera-se que o impacte ambiental resultante da 
ação dos óleos anteriormente referidos, sobre os recursos hídricos é considerado raro, localizado e pouco 
significativo. 

Fase de desativação 

Conforme anteriormente referido, em geral não se procede à desativação de subestações, sendo estas 
objeto de remodelações em que se substituem os equipamentos obsoletos, para melhorar o seu 
funcionamento. Se houver desativação desta subestação, os impactes ambientais resultam do movimento 
dos equipamentos usados na sua desmontagem, no desmantelamento das edificações e nas operações 

associadas ao estaleiro. 

Os impactes ambientais desta fase sobre a qualidade dos recursos hídricos são de natureza semelhante 
aos da fase de construção, sendo considerados negativos, locais, reversíveis, raros, de reduzida 
magnitude e não significativos, se adotadas as adequadas medidas de minimização. 

Impactes cumulativos 

Não existem na envolvente, nem se conhecem intenções de instalação de projetos que interfiram 
cumulativamente com este projeto relativamente aos recursos hídricos, tanto em termos quantitativos 
como qualitativos. 

 

C. Medidas de minimização 

De um modo geral concorda-se com as medidas de minimização propostas no EIA, sugerindo-se que seja 
acrescentada a seguinte: 

 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos (como por exemplo combustíveis e/ou 
lubrificantes) no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o 
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final 
ou recolha por operador licenciado. 

 

D. Conclusão 

Face ao acima exposto, considera-se que do ponto de vista deste fator ambiental, poderá ser emitido 
parecer favorável, condicionado à satisfação das medidas referidas para o projeto em análise. 

 

6.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A análise ao fator “Sistemas Ecológicos” incidiu sobre a flora e vegetação, mamíferos, aves, répteis e 
anfíbios, tendo sido analisados os principais impactes, assim como as medidas de minimização dos 
impactes negativos e potenciação dos impactes positivos, não tendo sido proposto no EIA qualquer 
programa de monitorização para este fator. 
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A área do projeto não está localizada em qualquer área referente à Rede Nacional de Áreas Protegidas, 
Rede Natura 2000 ou áreas submetidas a Regime Florestal, total e parcial. A área classificada mais 
próxima é o Sítio de Importância Comunitária Sicó/Alvaiázere (PTCON0045), cujo limite mais próximo de 
situa a cerca de 250 m a sul. 

A área encontra-se localizada na sub-região homogénea Sicó e Alvaiázere, no âmbito do Plano de 
Ordenamento Florestal Pinhal Interior Norte (PROF-PIN) não se encontrando inserida em qualquer 
corredor ecológico. 

A área está definida nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Penela 

(2015/2019) e Ansião (2015/2019) com classe de perigosidade muito baixa, nas respetivas cartas de 
perigosidade e classificada como espaço agrícola no âmbito das cartas de uso do solo, não tendo sido 
registados quaisquer incêndios na área do projeto nos últimos 10 anos. 

No EIA não foi feita qualquer referência às faixas de gestão de combustível no âmbito da defesa da 
floresta contra incêndios, sendo elas obrigatórias no estrito cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, e do Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios de Penela (2015/2019), aprovado em 27 de janeiro de 2015. 

Em março de 2013 foi entregue o Relatório Final (Fase de Exploração) Monitorização da Flora da 
Subestação de Penela (junho 2012), definido na DIA referente processo de Pós Avaliação (AIA n.º 1283 – 
Subestação de Penela 220/60 kV). 

Esta monitorização de três anos, na fase de exploração, tem como objetivo “(…) registar as alterações 
potencialmente ocorrentes no coberto vegetal e estrutura da vegetação, induzidas pela construção da 
subestação, em particular, nas áreas diretamente intervencionadas aquando da sua construção, bem 
como estimar o grau de afetação das áreas e habitats envolventes não diretamente intervencionados, tal 
com preconizado na DIA”. 

Considerando os objetivos do Programa de Monitorização da fase de exploração (mínimo de três anos), 
elencados na DIA emitiu-se parecer positivo ao Relatório referido. 

No âmbito dos Processos: AIA n.º 2685 - Abertura da Linha Batalha-Paraimo, a 400 kV para a subestação 
de Penela e AIA n.º 2668 - Linha Penela-Vila Chã B, a 400 kV e Subestação de Vila Chã B 400/60 kV, 

foram já solicitados planos de monitorização para a avifauna e quirópteros, assim como para a flora e 
vegetação e que abrangem a área do EIA em análise. 

Perante os factos considera-se que, no seu conjunto, os procedimentos de AIA dos projetos: 

 AIA n.º 1283 – Subestação de Penela 220/60 kV; 
 AIA n.º 2685 – Abertura da Linha Batalha-Paraimo, a 400 kV para a subestação de 

Penela; 
 AIA n.º 2668 – Linha Penela-Vila Chã B, a 400 kV e Subestação de Vila Chã B 400/60 kV 

e o EIA referente ao projeto objeto do presente procedimento de AIA (Ampliação para 400 kV da 
Subestação de Penela 220/60 kV), complementam-se no que toca à caraterização do local, no que diz 
respeito aos valores naturais e de uma forma geral aos “sistemas ecológicos”, tendo sido analisadas e 
afinadas várias questões de ordem técnica que originaram condicionantes vertidas para as respetivas DIA 
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que já foram emitidas. Os planos de monitorização implementados na sequência dos procedimentos de 
AIA acima referidos abrangem a área de estudo, pelo que se consideram como suficientes os elementos 
solicitados nesse âmbito. 

Por outro lado, analisados os relatórios referentes aos programas de monitorização, nomeadamente os 
definidos na DIA referente ao processo AIA n.º 1283 – Subestação de Penela 220/60 kV, constata-se não 
terem decorrido impactes negativos significativos. 

Assim, face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado ao 
cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 17/2009, de 14 de janeiro, e do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Penela 
(2015/2019), aprovado em 27 de janeiro de 2015, no que diz respeito às faixas de gestão de 
combustível, previstas para esta tipologia de infraestrutura. 

 

6.4. SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A. Caracterização da situação de referência 

Para a caracterização dos solos, o EIA recorre à Carta de Solos e Carta de Capacidade de Uso do Solo do 
Atlas do Ambiente. 

Tendo por base a referida cartografia, verifica-se que na área em estudo são dominantes os Cambissolos 
cálcico, de margas e calcários friáveis que correspondem de acordo com a classificação do ex-CNROA aos 
solos Calcários pardos de Margas, em fase delgada. 

Estas tipologias de solos, embora predominantes, são interrompidos frequentemente por faixas mais ou 
menos estreitas de Fluviossolos associados às várzeas das linhas de água, que correspondem aos 
Aluviossolos modernos ou aos solos de Baixas da classificação do ex-CNROA e que se encontram 
classificados como RAN. 

A área de implantação do projeto insere-se em área de RAN e em área desafetada da RAN, quando da 
instalação da subestação de Penela. 

Como ocupação habitual deste tipo de solos, por toda a região, encontrava-se o olival, cereais, vinha e 

figueiras, sendo que, atualmente, nos terrenos da ampliação do projeto, essa ocupação foi abandonada, 
restando algumas oliveiras antigas e pontuais, estando o terreno ocupado por coberto vegetal herbáceo e 
rasteiro de pastagem. A ampliação da subestação insere-se maioritariamente em terreno vedado e 
propriedade da REN, S.A., incluído e considerado como reserva para a ampliação da subestação de 
Penela. 

O projeto ocupa ainda parte de um caminho, obrigando ao seu desvio e consequentemente à ocupação 
de terrenos fora da propriedade da REN. Este desvio obriga à ocupação de uma pequena faixa de área 
com ocupação agrícola (vinha). 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

Os impactes identificados devem-se à alteração do uso do solo que, apesar da sua capacidade agrícola, 
se encontra inculto na sua quase totalidade. 

 

C. Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que o impacte gerado pelo projeto, no fator solos e ocupação dos solos, 
apesar de se tratar de solo classificado como RAN, pode ser considerado negativo e pouco significativo, 

dado que a afetação do solo ocorre numa área reduzida. 

 

6.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O projeto em análise abrange os concelhos de Penela e Ansião, sendo por isso abrangido pelos respetivos 
Planos Diretores Municipais (PDM). 

A área ocupada no concelho de Ansião refere-se apenas a uma pequena faixa de terreno necessário para 
o desvio do caminho existente. 

A localização da pretensão fica afastada de áreas residenciais ou de uso público. 

No concelho de Penela encontra-se em vigor o PDM de Penela - 1.ª Revisão, aprovado pelo Aviso 
(extrato) n.º 10340/2013. 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Penela, a área de ampliação da subestação de 
Penela encontra-se totalmente abrangida por este PDM, interferindo a mesma com Solo rural/Espaço 
agrícola/Área agrícola de produção e Estrutura Ecológica Municipal; os movimentos de terras inerentes às 
obras localizados na envolvente da subestação interferem com Solo rural/Espaço agrícola/Área agrícola de 
produção/Área Agrícola de Produção Complementar e Estrutura Ecológica Municipal. 

As disposições do PDM de Penela, para os Espaços identificados, são omissas em relação à implantação 
de subestações elétricas, podendo concluir-se pela sua compatibilidade com o referido Plano, desde que 
cumpridas as respetivas condicionantes do PDM a que acresce o facto desta infraestrutura já se encontrar 

planeada para este local antes da 1.ª revisão do PDM entrar em vigor. 

A subestação e os movimentos de terra na sua envolvente não interferem com servidões administrativas, 
mas afetam a restrição de utilidade pública Reserva Agrícola Nacional (RAN) para a qual é necessária a 
pronúncia da Entidade Regional da RAN (ERRAN) do Centro. 

No que se refere ao concelho de Ansião encontra-se em vigor o PDM de Ansião - RCM n.º 81/96, de 5 de 
junho. 

A ligeira deslocação para poente do caminho existente que constitui nesta zona o limite do concelho, vai 
fazer com que a nova localização do caminho interfira com área do concelho de Ansião e 
consequentemente com o PDM em vigor para este concelho. 
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De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Ansião, a área de relocalização do caminho interfere 
com Espaços Agrícolas – Áreas que integram os solos da Reserva Agrícola Nacional e com Espaços 
Florestais. 

As disposições do PDM de Ansião, para os Espaços identificados, são omissas relativamente à abertura de 
caminhos, podendo concluir-se pela sua compatibilidade com o referido Plano, desde que cumpridas as 
respetivas condicionantes do PDM. 

As intervenções no concelho de Ansião prendem-se apenas com a relocalização do caminho existente, 
não interferem com servidões administrativas, mas afetam a restrição de utilidade pública Reserva 

Agrícola Nacional para a qual, à semelhança da área do concelho de Penela, necessita de parecer da 
ERRAN do Centro. 

Assim, do ponto de vista do ordenamento do território considera-se que a pretensão tem enquadramento 
nas disposições regulamentares dos Planos Diretores Municipais de Ansião e Penela, tendo em conta que 
os respetivos regulamentos nada referem quanto à previsibilidade ou proibição deste tipo de 
infraestrutura. 

Considera-se por isso que, tratando-se de uma infraestrutura de energia, fundamental a todas as 
atividades, nomeadamente às que são expressamente permitidas e não havendo nos regulamentos dos 
PDM em causa ações interditas para aqueles espaços, considera-se que a infraestrutura em análise é 
compatível com as suas disposições, desde que seja obtido parecer favorável da ERRAN do Centro nas 

áreas de RAN afetadas. 

Verifica-se que, no âmbito do procedimento de AIA em causa o mencionado parecer foi emitido por esta 
entidade, tendo-se pronunciado favoravelmente. 

 

6.6. SÓCIO-ECONOMIA 

A. Caracterização da situação de referência 

O projeto implanta-se essencialmente em área do território do concelho de Penela, freguesia de S. Miguel 
(Penela). O projeto abrange ainda, marginalmente, a freguesia de Lagarteira no concelho de Ansião. 

No que respeita ao enquadramento do território ao nível da NUTS, a área em estudo está integrada na 
NUTS III – Pinhal Interior Norte. 

A subestação localiza-se no bordo oriental do maciço de Sicó, cujas características ainda marcam a 
estrutura do território. Situa-se numa área aplanada, correspondente à baixa da ribeira de Camporez, 
encaixada entre colinas. 

O território apresenta características rurais, onde ainda subsiste alguma atividade agrícola, baixa 
densidade de povoamento, fracas dinâmicas socioeconómicas e territoriais e perda de população. 

De realçar, porém, a relativa proximidade (3 a 6 km) a eixos rodoviários estruturantes, como a EN110 e o 
novo IC3. A zona industrial do Espinhal (concelho de Penela) situa-se a cerca e 6 km para nordeste, e a 

sede de concelho, Penela, a cerca de 10 km para norte. 
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Num raio de 1 km localizam-se algumas pequenas aldeias, como Póvoa, Casais da Póvoa, Chão de 
Ourique. Porém, as características orográficas do território permitem uma ocultação quase total do 
espaço da subestação. 

O EIA apresenta uma caracterização do território abrangido sob o ponto de vista da demografia, da 
população ativa, da atividade agrícola, concluindo que se está perante um concelho com uma população 
envelhecida, em que o comércio e os serviços são os pilares do emprego local. Verifica-se ainda uma 
fraca atividade agrícola na área de estudo. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Na fase de construção da ampliação poderá proporcionar alguns efeitos positivos no emprego e nas 
atividades económicas locais com a aquisição de produtos e equipamentos, contratação de serviços, etc. 
Estes impactes serão positivos mas pouco significativos. 

O projeto irá ainda ter impactes negativos ao nível da socio-economia, gerados pela destruição de solo 
agrícola. Contudo, este solo encontra-se inculto, com exceção de uma pequena área que irá ser ocupada 
pelo restabelecimento do traçado do caminho. Estes impactes serão permanentes e irreversíveis, mas 
pouco significativos, uma vez que a percentagem de solo agrícola afetada é mínima. 

A implementação do projeto irá permitir à Subestação de Penela, receber energia a 400 kV, proveniente 

do aproveitamento Hidroelétrico de Girabolhos, cuja ligação se fará pela Linha Penela- “Vila chã” a 
400 kV, assim como de outros projetos de energia renovável, em particular eólica, que se venham a 
concretizar na região. O projeto irá ainda estabelecer articulação, a 400 kV, entre o atual corredor norte-
sul da Rede nacional de Transporte (RNT), a atual Linha Batalha-Paraimo, a 400kV, localizado mais no 
litoral, com a zona interior de Seia/Guarda/Covilhã. 

O projeto contribui, assim, para os objetivos nacionais de produção de energia a partir de fontes 
renováveis, inscritos na Estratégia Nacional para a Energia 2020, que apontam como meta uma produção 
de 60 % de energia produzida com origem em fontes renováveis. 

É possível, por isso, considerar que o impacte, no fator socio-economia, inerente à razão de ser do 
projeto, é positivo e muito significativo. 

 

6.7. AMBIENTE SONORO 

A. Caracterização da situação de referência 

A caracterização da situação preexistente foi realizada através de campanhas de medições, nos três 
períodos de referência indicados no RGR2007. O critério de seleção dos pontos de medição teve em 
atenção: a existência de recetores sensíveis na proximidade. As medições decorreram em dois momentos 
distintos, em 10 e 11 de setembro de 2012 e, após solicitação da CA, em 5 e 6 de maio de 2015, tendo 
sido cumprido o disposto na NP ISO 1996. 
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Na Figura 8 apresenta-se a localização dos dois pontos de medição, onde se pode observar que o ponto 
de medição P01 está localizado em Penela, numa zona com a classificação acústica de “Zona Sensível” e 
que o outro ponto de medição (P02) se localiza no concelho de Ansião, cuja Carta de Classificação 
Acústica está em aprovação e propõe a classificação desta área como “Zona Mista”. 

No presente estudo analisou-se a influência da classificação acústica atual e futura. 

 

 
Figura 8 – Localização dos pontos de medição (P01 e P02) (Fonte: Aditamento ao EIA) 

 

No   
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Quadro 3 apresenta-se um resumo das características dos pontos de medição caracterizadores e dos 
recetores identificados, bom como das principais fontes sonoras em presença e a distância a que estes se 
encontram da subestação. 
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Quadro 3 – Caracterização dos pontos de medição e dos recetores 
Local de 
Medição 

Nome/Tipo de Ocupação 
Distância à Subestação de 
Penela 

Principais fontes de ruído 

RECEPTORES SENSIVEIS – 1ª campanha  

M1 
Póvoa 
- Habitação isolada 

586 m a Noroeste do limite Naturais (vento fraco, grilos, cães, 
pássaros), tráfego rodoviário e 
aéreo e atividades locais longínquos M2 

Casais de Povoa  
- Aglomerado Habitacional 

610 m a Poente do limite 

RECEPTORES SENSIVEIS – 2ª campanha  

P01-PH01 Póvoa 637,8 m ao P. Referência da SE Caracterização do R Ambiente 

P02- PH02 Casais da Póvoa 772,4 m ao P. Referência da SE Caracterização do R Residual 

P02-PH03 Outeiro 887,9 m ao P. Referência da SE  

AREA ENVOLVENTE DA SUBESTACAO – 1ª campanha  

M3 
Em frente ao portão da Subestação sem 
ocupação sensível ao ruido 

17 m a Nascente do limite  

M4 
Em frente ao portão da Subestação sem 

ocupação sensível ao ruido 
3 m a Nascente do limite  

M5 
A Norte da Subestação sem ocupação 
sensível ao ruido 

45 m a Norte do limite  

M6 
A Poente da Subestação sem ocupação 
sensível ao ruido 

105 m a Poente do limite  

M7 
A Norte da Subestação sem ocupação 
sensível ao ruido 

290 m a Norte do limite  

 
No Quadro 4, que se apresenta de seguida, resumem-se as medições realizadas, não só no âmbito da 
elaboração do EIA em apreciação (setembro 2012) como do Aditamento solicitado pela CA (maio 2015). 
 

Quadro 4 – Resultados das medições nos pontos representativos selecionados 
[fonte EIA e Aditamento ao EIA] 

Ponto de Medição Período 

Níveis sonoros na envolvente da SE Penela 
Zonamento 

Acústico Ruído Residual LAeq 
(2012) 

Ruído Residual LAeq 
(2015) 

M1/P01-PH01 - Póvoa  Diurno   35.5 35.8 

Zona Sensível 
(d = 637,8 m)  Entardecer   31.3 33.8 

 
 Noturno   29 33 

 
Lden 37 40 

M2/P02-PH02 - Casais da Póvoa  Diurno   34.4 36.6 Zona Mista 
(atualmente 
ainda não 

classificado) 

(d = 772,4 m)  Entardecer   33.9 33.9 

 
 Noturno   30 32 

 
Lden 38 39 

M2/P02-PH03 - Outeiro  Diurno 34.4 37 Zona Mista 
(atualmente 

ainda não 
classificado) 

(d = 887,9 m)  Entardecer 33.9 34 
(utilizado o ponto de medição 
M2/P02) 

 Noturno 30 32 
Lden 38 40 

M3  Diurno 37   
M4  Diurno 39   
M5  Diurno 31   
M6  Diurno 32   
M7  Diurno 34   
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Os resultados obtidos permitem concluir que o ambiente sonoro apresenta, genericamente, níveis sonoros 
reduzidos e dentro dos limites regulamentares, tanto na campanha de 2012 como na mais recente (maio 
de 2105). 

Os resultados das duas campanhas, desfasadas temporalmente cerca de 3 anos, demonstram um 
acréscimo nos níveis sonoros de ruído ambiente que, consoante o ponto considerado pode ser apenas 
nos períodos do entardecer e noturno (M1/P01) ou abranger os 3 períodos (M2/P02), o que, 
naturalmente, acarreta alteração no indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden). 

Verifica-se, então, que quanto à Evolução Previsível do Ambiente Afetado na Ausência do Projeto, o EIA 
refere não ser expectável qualquer alteração dado não estar previsto qualquer projeto de envergadura 
suscetível de causar impactes ao nível deste fator ambiental, afirmação que não é corroborada com as 
medições apresentadas mas que, ainda assim, se enquadram largamente nos limites de exposição 
indicados no RGR2007. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Em relação a este fator ambiental, classificado pelo EIA, como Fator Muito Importante, a avaliação de 
impactes foi realizada tanto para a fase de construção como para a de exploração. 

A fase de construção (correspondente à ampliação), temporária, resulta essencialmente das atividades de 
construção como trabalhos de terraplanagem, de escavação, construção de maciços de betão para 
instalação de equipamentos e ao transporte de materiais e/ou equipamentos em veículos pesados. É uma 
etapa que gera níveis de ruído elevados, embora não constantes no tempo. 

A fase de exploração, permanente, envolve o funcionamento regular da subestação, integrando 
equipamentos emissores de ruído como ventiladores e transformadores, além das linhas que chegam e 
partem da mesma. 

 

B.1. Fase de construção 

Os trabalhos de construção envolvem operações diversas tais como terraplanagem, escavação, 
construção de maciços de betão para instalação de equipamentos, abertura de furos e transporte de 
materiais e/ou equipamentos em veículos pesados. 

A movimentação de camiões é uma fonte de ruído complementar de perturbação no ambiente sonoro. É 
previsível que o acesso aos locais de obra se processe através da EM599, afetando potencialmente as 
localidades atravessadas por esta estrada. 

No Quadro 5 apresentam-se valores usuais para as diferentes atividades construtivas, considerando a 
propagação em campo livre. Naturalmente, os níveis sonoros previstos durante a fase de construção 
junto dos recetores com sensibilidade ao ruído dependerão, entre outros, de: 
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 Tipo(s) de atividade(s) / operação(ões) / maquinaria de construção que estiverem a decorrer em 
simultâneo; 

 Localização da frente de obra; 
 Distância da frente de obra aos recetores com sensibilidade ao ruído; e 
 Horário de funcionamento da obra (período diurno, período entardecer e/ou período noturno). 

 

Quadro 5 - Níveis sonoros (LAeq) usualmente gerados por operações e equipamentos de construção 
[fonte: EIA] 

Atividades/ Operações 
LAeq dB(A) 

100 m 200 m 500 m 1000 m 
Movimentação de terras e escavação 62-65 56-59 48-51 42-45 
Britagem 67-75 61-69 53-57 47-51 
Cilindro betuminoso 56-61 50-55 36-41 30-35 
Cilindro betuminoso vibratório 66 66 52 46 
Martelo pneumático 66-70 66-70 42-46 36-40 

 

Prevê-se, segundo o EIA e documentos complementares, que o nível sonoro gerado pelas operações da 
ampliação, atinjam os 50 dB(A) a 57 dB(A) junto às habitações mais próximas da Subestação de Penela, 
situadas a cerca de 500 m de distância, e que a maior influência destas operações se exerça numa 

envolvente até 200 m (na qual atualmente não existem recetores). 

Ainda segundo o referido no EIA, a circulação rodoviária dos veículos pesados não causará impactes no 
ruído ambiente dignos de consideração, na vigência do período diurno. Por outro lado, as passagens dos 
veículos pesados poderão, caso ocorram, induzir incómodo, nos períodos entardecer e noturno nas 
localidades atravessadas pelas estradas de acesso à obra. 

Deste modo, não se prevê que as operações de construção/ampliação induzam impactes negativos dignos 
de registo ou consideração, salvo se ocorrerem fora do período diurno. 

Concorda-se com esta abordagem e reitera-se que as operações de construção devam ocorrer em 
período diurno. 

 

B.2. Fase de exploração 

No âmbito deste projeto de ampliação foram realizados e apresentados dois estudos acústicos distintos: o 
inicial, que acompanhou o EIA, e um novo estudo que acompanhou o Aditamento. Estes estudos foram 
realizados com pressupostos de emissão sonora, para equipamentos de transformação, distintos e, como 
tal, a solução final apresentou valores divergentes. As outras assunções foram semelhantes. 

O estudo inicial, relativamente aos transformadores, apresenta uma caracterização por espectro de ruído 
a 2 m de distância, ao qual corresponde um nível de pressão sonora global de 80 dB(A), com um pico de 
tonalidade aos 100 Hz, como se pode observar na Figura 9. 
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Figura 9 - Espectro em bandas de 1/3 de oitava do ruído registado a 2m dos equipamentos a instalar na 

Subestação de Penela, segundo as Especificações técnicas da REN [fonte: EIA] 

 

Com base neste espectro de ruído correspondente à pressão sonora a 2 m do equipamento, estimou-se o 
nível de potência sonora dos equipamentos a partir do qual se efetuaram previsões do ruído junto às 

zonas habitadas mais próximas da subestação e que possam ser afetadas pelo ruído do funcionamento da 
subestação e respetiva ampliação. 

 

Quadro 6 - Nível sonoro de ruído particular previsto, com origem na Subestação de Penela 
[fonte: EIA-Anexo D1] 

Medição de 
Referência/ 
Recetor 

Altura de cálculo h 
= 4 m 

Tipo de ocupação 
Distância à Subestação  

 Nível sonoro estimado, [dB(A)] 
Ld Le Ln Lden 

R1 H = 4,0 m 
Póvoa: Habitação isolada. 
586 m a Noroeste do limite da Subestação 40 40 40 46 

R2 H = 4,0 m 
Casais de Póvoa: Aglomerado Habitacional. 
610 m a Poente do limite da Subestação 38 38 38 44 

R3 H = 4,0 m 
Casais de Póvoa: Aglomerado Habitacional. 
700 m a Poente do limite da Subestação 37 37 37 43 
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Figura 10 – Mapa de ruído gerado inicialmente [fonte: EIA] 

 

O resultado desta estimativa foi adicionado ao ruído residual da envolvente em cada um desses locais 
para se obter o ruído ambiente e o nível de avaliação, em cada recetor selecionado, resultante do 
funcionamento em pleno da subestação (ainda sem as linhas de alta tensão futuras). 

No Aditamento, as características das emissões sonoras usadas na simulação são indicadas a seguir no 
Quadro 7 e não estão em consonâncias com as apresentadas no estudo inicial. 

 

Quadro 7 - Níveis de pressão sonora, expressos em dB(A), tomados para efeito de modelação no Estudo 
Acústico incluído no Aditamento [fonte: Aditamento ao EIA] 

Transformadores Sem Ventilação Com Ventilação 

TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 e TR6 (170 MVA) 70* 72* 
* Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN: - “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – 
Transformadores de Potência – ET-EQAT-TP001, Revisão: L”, de março de 2014; 
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Figura 11 - Mapa de ruído gerado no âmbito do Aditamento [fonte: Aditamento ao EIA] 

 

De forma a perceber o efeito, em termos de ambiente sonoro, desta ampliação construiu-se um quadro 
resumo (Quadro 8) com os resultados dos dois estudos acústicos e com a adaptação do estudo do 
Aditamento ao ruído particular apresentado inicialmente. 

Os valores obtidos são manifestamente distintos dos incluídos no Aditamento, embora as conclusões se 
mantenham as mesmas, isto considerando que não existem mais variações no ruído residual. 

Tendo em consideração todas as hipóteses tomadas para a simulação, verifica-se o cumprimento do 
Valores limite de Exposição e do Critério de Incomodidade, para os recetores analisados, para todas as 
configurações analisadas. 
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Quadro 8 – Quadro resumo comparativo da avaliação de impactes no ambiente sonoro inicial e da incluída no aditamento 

Recetores Período 

Valores estimados na envolvente da Subestação de Penela – configuração final [dB(A)] 
3 transformadores 220/60 kV e 3 transformadores 400/60 kV, cada um com potência de 170 MVA 

2012 (EIA inicial) 2015 (Aditamento ao EIA) 2015 corrigido para dados iniciais 

Ruído 
Residual 

LAeq 

Ruído 
Ambiente 

LAeq 

Nível de 
avaliação 

LAr 

RGR 
2007 

∆ RGR 
2007 

Ruído 
Residual 

LAeq 

Ruído 
Ambiente 

LAeq 

Nível de 
avaliação 

LAr 

RGR 
2007 

∆ RGR 
2007 

Ruído 
Ambiente 

LAeq 

Nível de 
avaliação 

LAr 

RGR 
2007 

∆ RGR 
2007 

PH01 - Póvoa Diurno 35 41 44  9 ≤ 5  36 38 41  6 ≤ 5  41 44  9 ≤ 5  

(d = 637,8 m) Entardecer 31 41 44  12 ≤ 4  34 37 40  9 ≤ 4  41 44  10 ≤ 4  

 
Noturno 29 40 43 ≤ 45  15 ≤ 3  33 37 40 ≤ 45  11 ≤ 3  41 44 ≤ 45  11 ≤ 3  

  
37 47 50 ≤ 55  

  40 43 46 ≤ 55    40 50 ≤ 55     

PH02 - Casais da 
Póvoa 

Diurno 34 40 43  8 ≤ 5  37 38 41  7 ≤ 5  40 43  7 ≤ 5  

Entardecer 34 39 42  9 ≤ 4  34 37 40  6 ≤ 4  39 42  9 ≤ 4  

(d = 772,4 m) Noturno 30 39 42 ≤ 55  12 ≤ 3  32 36 39 ≤ 55  9 ≤ 3  39 42 ≤ 55  10 ≤ 3  

  
38 45 48 ≤ 65  

  39 43 46 ≤ 65    39 49 ≤ 65     

PH03 - Outeiro Diurno 34 39 42  8 ≤ 5  37 38 41  7 ≤ 5  40 43  6 ≤ 5  

(d = 887,9 m) Entardecer 34 39 42  8 ≤ 4  34 36 39  5 ≤ 4  39 42  8 ≤ 4  

 
Noturno 30 38 41 ≤ 55  11 ≤ 3  32 35 38 ≤ 55  8 ≤ 3  38 41 ≤ 55  9 ≤ 3  

  
38 44 47 ≤ 65    40 42 45 ≤ 65    39 48 ≤ 65    

* Alteração de valores em consonância com os apresentados no Anexo correspondente e sem considerar o não funcionamento da paragem da ventilação em Período Noturno. 
Nota: segundo o RGR2007, o critério de incomodidade só é aplicável para valores de ruído ambiente, em cada um dos períodos, superiores ou iguais a 45 dB(A). 
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Salienta-se, contudo, que no recetor PH01 – Póvoa, o valor correspondente ao período noturno está 
bastante próximo do limite correspondente a Zonas Sensíveis, o que levaria à necessidade de considerar 
o critério de incomodidade neste período. 

Transcrevendo do EIA e respetivo Aditamento, “Como se pode constatar pelos resultados apresentados 
nos quadros anteriores, mantêm-se as conclusões tomadas no EIA, ou seja, em todos os locais avaliados 
são cumpridos os critérios legais sobre ruído ambiente aplicáveis, não havendo impactes a destacar”. 

 

B.3. Impactes cumulativos 

As fontes de ruído que poderão determinar afetação acústica conjugada com a ampliação/exploração da 
Subestação de Penela, e portanto constituir impactes cumulativos, são: 

 As atuais e futuras linhas de alta tensão que fazem a ligação à subestação, 
 O tráfego rodoviário que circula nas atuais vias rodoviárias; e 
 Eventuais novas urbanizações a implantar. 

Os impactes cumulativos associados à implantação da Subestação podem ocorrer em dois momentos: 
fase de construção e fase de exploração. 

Durante a fase de construção, as passagens dos veículos pesados nas vias rodoviárias existentes poderão 

induzir algum incómodo, maioritariamente nos períodos entardecer e noturno, nas localidades 
atravessadas pelas estradas de acesso à obra, pelo que poderá prever-se a existência de impactes 
cumulativos, de magnitude e extensão pequenas, sem contudo assumirem significado relevante. 

Na fase de exploração, como referido no Aditamento ao EIA, a influência sonora da ampliação da 
Subestação poderá ser percetível, junto das casas de habitação mais próximas. Este estudo, no entanto, 
considera que os impactes resultantes, atendendo aos valores absolutos previstos, poderão ser de 
magnitude reduzida (para os locais mais próximos a cerca de 500 m de distância) a insignificante (para os 
locais mais afastados) uma vez que: 

 Os valores dos níveis sonoros atualmente registados são reduzidos; e 
 As estimativas do ruído de exploração das futuras linhas (nomeadamente a Abertura da Linha 

Batalha-Paraimo, a 400 kV, para a Subestação de Penela com desenvolvimento em estudo a 
norte de Casais da Póvoa – PH02) apontam para valores baixos. 

No   
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Quadro 9 apresenta-se o resumo dos Impactes Cumulativos considerados. 
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Quadro 9 – Quadro resumo dos impactes cumulativos [fonte: Aditamento ao EIA] 

Principais Impactes 
Gerados 

Fontes Sonoras existentes e/ou 
previstas Análise de Impactes Cumulativos 

Afetação de casas de 
habitação com 1 e 2 
pisos, mais próximas da 
Subestação. 

 Exploração das atuais vias 
rodoviárias  Exploração/funcionamento das 
linhas de alta tensão existentes e 
futuras  Eventuais urbanizações que se 
venham eventualmente a 
implantar 

 Os fenómenos naturais, as atividades humanas e o ruído do 
tráfego rodoviário são as principais fontes de ruído existentes.  Na fase de construção, poder-se-á concluir da existência de 
impactes cumulativos, de magnitude e extensão pequenas, sem 
contudo assumirem significado, se as operações decorrerem nos 
períodos entardecer e noturno.  Com a entrada em funcionamento da Subestação, os impactes 
resultantes, considerando os valores absolutos medidos 
(característicos de zonas rurais), previstos e resultantes, serão de 
magnitude reduzida (para os locais mais próximos a cerca de 500 
metros de distância) a insignificante (para os locais mais 
afastados). 
o Os valores reduzidos previstos pelo funcionamento das 

futuras linhas (nomeadamente a Abertura da Linha Batalha – 
Paraimo, a 400 kV, para a Subestação de Penela com 
desenvolvimento em estudo a norte de Casais da Póvoa – 
PH02); 

Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos dignos de registo. 

 

Segundo o Aditamento ao EIA, não será expectável que se verifique um acréscimo relevante dos valores 
dos níveis sonoros, pelo que não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos dignos de registo. 

No entanto, atendendo os “valores corrigidos” e a proximidade aos valores limite de exposição para zonas 
sensíveis, no ponto PH01, poderá ser necessário algum cuidado suplementar. 

Assim, para atender a esta possibilidade futura, considera-se premente a realização de campanhas de 
monitorização para análise e controlo destes possíveis impactes. 

É referido no EIA e respetivo Aditamento que os impactes decorrentes da construção da subestação no 
ambiente sonoro da área do projeto são muito reduzidos, uma vez que apenas se verifica um aumento 
dos níveis sonoros nas proximidades da subestação, não se perspetivando a afetação de recetores 
sensíveis, pela sua localização, a mais de 500 metros. 

Contudo, o funcionamento da subestação na sua atual configuração, assim como as linhas de muito alta 
tensão existentes e as que no futuro serão ligadas à subestação constituem projetos que 

cumulativamente com o projeto de ampliação em estudo podem induzir impactes no ambiente sonoro 
com magnitude superior à atual. 

 

C. Medidas de minimização 

Não estão previstas medidas de minimização específicas deste fator ambiental para a fase de exploração, 
uma vez que se estima que as imposições legais venham a ser cumpridas. Na eventualidade de tal não 
acontecer deverão ser tomadas as medidas de minimização necessárias para assegurar o seu 
cumprimento. 

Quanto à fase de construção, apenas se refere a medida enunciada no Quadro 10. 
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Quadro 10 – Excerto das medidas de minimização na fase de construção dedicadas ao ambiente sonoro 
[fonte: EIA] 

Fase N.º Medida de 
Minimização 

Fonte 

Fase de 
Construção 

Circulação de 
Veículos e 
Funcionamento 
de Maquinaria 

c. 19 

Recomenda-se que, as operações de construção mais ruidosas que venham a ser 
realizadas na proximidade das casas de habitação existentes e, essencialmente, que 
a circulação de camiões, tenham lugar apenas no período diurno, ou seja das 
07h00 às 20h00. As atividades ruidosas só poderão ter lugar fora do período 
referido com a obtenção de uma licença especial de ruído. 

 

Relativamente às medidas de minimização propostas enunciam-se ainda as seguintes: 

 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 
menor ruído possível. 

 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação 
e/ou manutenção. 

 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos 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. 

 Chama-se ainda a atenção para a necessidade de: 

 Se evitarem caminhos de acesso à obra que se localizem na proximidade imediata de 
recetores sensíveis. 

 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

 

D. Programa de monitorização 

No EIA não é proposto um Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro, sendo apenas apresentadas 
diretrizes para a elaboração do mesmo. 

No EIA é referido que, atendendo à existência de usos do solo com sensibilidade ao ruído e/ou potencial 
sensibilidade existentes na envolvente da área de intervenção para o projeto de Ampliação/ Exploração 
da Subestação de Penela, deve ser definido um Programa de Monitorização de Ruído. 

É mencionado que o Programa de Monitorização de Ruído deverá desenvolver-se na fase de exploração 
do Projeto em análise, situação com a qual não se concorda, considerando-se que deverá ser efetuada a 
monitorização também na fase de construção. Assim, este plano deverá ser revisto e ser apresentado 
antes do licenciamento, para análise e aprovação. 

Relativamente ao proposto, concorda-se com os parâmetros de medição a avaliar – LAeq, em dB – que 
deverão ser avaliados para os três períodos de referência. 
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Terão ainda de ser avaliadas as características de impulsividade e tonalidade do sinal, pelo que se terá de 
medir simultaneamente com característica fast e impulsiva, além de ter de ser avaliado o espectro por 
bandas de terço de oitava. 

Os procedimentos de medição e relato deverão cumprir as condições da norma NP ISO 1996, atual ou 
reformulada, tendo as medições uma duração mínima de 15 minutos, por ponto e campanha. 

Os locais de amostragem não foram referenciados. Considera-se que, no mínimo, deverão os três pontos 
objeto de avaliação neste estudo (PH01 – Póvoa; PH02 – Casais da Póvoa; e PH03 – Outeiro), devendo 
futuramente incluir outros pontos que correspondam a situações de incomodidade manifestada por outros 

recetores que aqui não foram diretamente objeto de avaliação. 

Os momentos de avaliação estão conforme os períodos indicados na legislação em vigor, devendo ser 
atualizados sempre que tal se justificar. 

Quanto à periodicidade das campanhas de monitorização, está recomendada uma primeira avaliação no 
ano inicial de funcionamento desta subestação e, posteriormente, com entrada em serviço de novos 
equipamentos ou como resposta a reclamações. 

Acrescenta-se que, se existir um desfasamento superior a 2 anos entre a avaliação objeto deste estudo 
(2015) e o início da construção desta ampliação, se deverá realizar uma campanha pré-construção, 
seguida por uma campanha quando os estaleiros estiverem montados e em plena operação (esta deverá 

ser sempre realizada). Consoante o resultado da campanha de monitorização a realizar durante a fase de 
construção, face aos resultados obtidos, deverá ser prevista a implementação de medidas de 
minimização, cuja eficácia deverá ser verificada através da realização de nova campanha de 
monitorização. 

Logo após o início da exploração (em período favorável – húmido) deverá ser realizada uma campanha de 
medições para averiguar a qualidade das estimativas e o potencial de cumprimento do RGR2007. 
Concordando-se com a proposta apresentada, sempre que um novo equipamento ou nova linha entre em 
exploração deverá ser realizada uma campanha de medições complementar. 

Como critérios de análise, além do cumprimento do Valor-limite de exposição (já enunciado nas diretrizes 
do plano de monitorização), deverá ser garantido o cumprimento do critério de incomodidade. O ajuste 

destes indicadores deverá ser efetuado se ocorrer alteração na legislação vigente. 

Concorda-se com os critérios de revisão do programa de monitorização e com o conteúdo do relatório de 
monitorização, que plasma o indicado na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril (que deverá ser revisto se 
ocorrer alteração de legislação). 

 

E. Conclusão 

Tendo em atenção o acima exposto, considera-se que, do ponto de vista do Ambiente Sonoro, o projeto 
em avaliação contemplando a Ampliação da Subestação de Penela para abarcar o nível de tensão de 
400 kV, apreciando a globalidade dos impactes envolvidos, terá impactes negativos poucos significativos 

e previsivelmente de magnitude muito reduzida na proximidade imediata desta subestação. De acordo 
com as previsões realizadas, serão cumpridas as disposições do RGR2007 para todos os pontos analisadas. 
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Assim, em relação ao Ambiente Sonoro, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável 
condicionado ao cumprimento das medidas de minimização gerais para a fase de construção e do plano 
de monitorização proposto. 

 

6.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

Para a caracterização da situação de referência definiu-se a área de incidência do projeto que 

corresponde ao espaço abrangido pela ampliação da subestação. A área de impacte indireto corresponde 
a uma faixa de terreno envolvente com cerca de 50 m de largura, calculada a partir do limite da área a 
ampliar e do limite da atual subestação. Esta área tem como finalidade localizar e caracterizar 
sumariamente ocorrências patrimoniais que fiquem nas imediações da área de projeto. 

Procedeu-se numa primeira fase à pesquisa bibliográfica e documental e à análise toponímica e 
posteriormente, realizou-se o trabalho de campo através da prospeção arqueológica da área do projeto. 

É apresentado um enquadramento histórico do território onde se implanta o projeto que destaca os 
vestígios de ocupação humana existentes desde a Pré-História, nomeadamente, o Campo da Póvoa 
(n.º 4). Salienta-se que nas imediações da área de enquadramento, durante o acompanhamento 

arqueológico da construção da Linha Penela-Tábua a 220 kV foram recolhidos, junto ao Apoio 3 e ao 
Apoio 6, artefactos líticos atribuídos, por critérios tipológicos, ao Paleolítico. 

Em resultado do trabalho efetuado foram identificadas na área de enquadramento histórico cinco 
ocorrências patrimoniais: n.º 1 - Estrada Mourisca 1 (via romana); n.º 2 – Terra das Maçãs 1 (vestígios 
de superfícies de cronologia indeterminada); n.º 3 – Furadouro (vestígios de superfície de cronologia 
indeterminada); n.º 4 – Campo de Póvoa (vestígios de superfície da Pré-História) e n.º 5 – Celeiros 
(vestígios de superfície de cronologia romana). 

As ocorrências patrimoniais n.º 1 e n.º 2 localizam-se na área de incidência do projeto. Destaca-se a 
Estrada Mourisca 1 cujo traçado neste local coincide com a fronteira entre os concelhos de Ansião e 
Penela. 

Trata-se de um troço da estrada romana, designada frequentemente na bibliografia especializada como 
“Estrada Coimbrã” que foi durante o Império Romano, a Idade Média e até meados do século XVIII a 
ligação mais curta entre Aeminium e Sellium (Coimbra e Tomar), que pertencia à via Bracara (Braga) - 
Olissipo (Lisboa), a via XVI do itinerário Antonino. O traçado desta via é comprovado por vários indícios 
toponímicos, miliários e vestígios arqueológicos diversos. 

Atualmente consiste num caminho rural, com a superfície composta por gravilha, não havendo vestígios 
materiais da antiga via romana, podendo este caminho segundo o EIA corresponder ao seu “traçado 
fóssil”. 

A ocorrência n.º 2 foi identificada durante os trabalhos de prospeção e corresponde a uma mancha de 
materiais arqueológicos à superfície do terreno. Apesar destes materiais serem incaracterísticos (embora 
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de produção antiga), alguns dos fragmentos cerâmicos observados podem ser de imbrex, ou seja, podem 
recuar ao período romano ou tardo-romano. 

Nas proximidades da área de projeto inventaram-se outras duas ocorrências patrimoniais (n.º 4 e n.º 5). 
Devido à vegetação que cobria o terreno, não se conseguiu confirmar a existência de materiais 
arqueológicos no local mencionados na bibliografia do sítio pré-histórico do Campo da Póvoa (n.º 4). 
Relativamente à ocorrência n.º 5 confirmou-se a presença da mancha de materiais referenciada na 
bibliografia, mas não se observaram materiais que fossem claramente de cronologia romana. 

A ocorrência n.º 3 – Furadouro, localiza-se a cerca de 170 m da área de intervenção, fora da área de 

incidência do projeto e de qualquer impacte, direto ou indireto. 

Nenhuma destas ocorrências se encontra classificado ou em vias de classificação nem se encontram 
inventariadas no Plano Diretor Municipal dos concelhos de Ansião ou Penela. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

A fase de construção é a mais lesiva para o património uma vez que se irão concretizar diversas ações 
potencialmente geradoras de impactes negativos. Assim, como se refere no EIA, a instalação de 
estaleiros, desmatação do terreno, escavação do solo, abertura de valas, terraplanagens da superfície do 
solo, áreas de depósito e empréstimos de inertes, criação de aterros, abertura e/ou alargamento de 

acesso e circulação de maquinaria são as que poderão causar impactes negativos sobre as ocorrências 
patrimoniais. 

Na sequência dos trabalhos realizados foram identificadas 2 ocorrências na área de incidência direta 
(n.º 1 – Estrada Mourisca e n.º 2 – Terra das Maças 1), e duas na área de incidência indireta 
(n.º 4 – Campo da Póvoa e n.º 5 – Celeiros). 

Para as ocorrências n.º 1 e n.º 2 prevêem-se impactes negativos diretos decorrentes da obra. 
Relativamente à Estrada Mourisca dado que a ampliação da plataforma da subestação implica a afetação 
do caminho rural e terá que se proceder ao seu restabelecimento numa extensão total de 315 m. A área 
de materiais arqueológicos à superfície correspondente à ocorrência 2 situa-se na zona adjacente à atual 
subestação, pelo que a ampliação implica a sua afetação direta. 

Para as ocorrências n.º 4 e n.º 5, face à proximidade da área do projeto prevêem-se impactes negativos 
indiretos. 

Saliente-se que, tendo em conta o potencial arqueológico da área de implantação do projeto e as 
condicionantes ao trabalho de campo anteriormente referidas, poderá ocorrer, durante os trabalhos de 
desmatação e movimentações do solo, associados à execução da obra, a afetação de ocorrências que não 
foram relocalizadas nesta fase da avaliação durante o trabalho de campo, ou de outras desconhecidas até 
ao momento. 

Durante a fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes negativos. 
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C. Medidas de minimização 

As medidas de minimização gerais e específicas preconizadas no EIA afiguram-se adequadas e que no 
caso das ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência direta passam pela realização de 
sondagens arqueológicas de diagnóstico para confirmar a existência de contextos arqueológicos 
conservados e proceder à sua caracterização. 

Deve-se acrescentar-se para a fase de construção a seguinte: 

 Face aos resultados obtidos durante o acompanhamento arqueológico poderá também haver a 

necessidade de adoção de medidas complementares. 

 

D. Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento 
medidas de minimização preconizadas no EIA e no presente parecer. 
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7. SÍNTESE DO PARECER DA ENTIDADE EXTERNA 

A Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRAN Centro) pronunciou-se, no 
âmbito da consulta efetuada enquanto entidade externa à CA, tendo transmitido que deliberou "Emitir 
parecer FAVORÁVEL ao requerido (...)", no âmbito do quadro legal em vigor relativamente à ocupação de 
solos de RAN. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Ampliação para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 
17 de junho a 14 de julho de 2015. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos cinco pareceres com a seguinte proveniência: 

 Estado-Maior da Força Aérea 
 DGADR – Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
 Turismo de Portugal 
 ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 
 Ana Aeroportos 

O Estado-Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se encontra abrangido por 
qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea. 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa que na área de intervenção do 
projeto não se desenvolvem estudos, projetos ou ações da competência daquela Direção Geral. 

O Turismo de Portugal, IP, refere que não serão diretamente afetados empreendimentos turísticos 

classificados. 

Considera que deverão ser implementadas as medidas de minimização, quer na fase de construção quer 
na fase de exploração, destacando a proposta de recuperação paisagística de todas as zonas 
intervencionadas durante a construção da ampliação da subestação de Penela, através da implementação 
de um adequado projeto de requalificação e valorização paisagística do local. 

Refere, ainda, que o projeto em análise, embora não incida sobre áreas especificamente destinadas ao 
uso turístico nos Instrumentos de Gestão Territorial (I.G.T.) em vigor, existem duas áreas de espaços de 
uso especial destinados ao turismo previstas na atual Carta de Ordenamento do PDM no concelho de 
Penela, identificadas como Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer, o Esquio e o Pessegueiro, onde já 
existem duas propostas para dois aldeamentos turísticos, com projetos com parecer favorável daquele 

Instituto. 

Informa que numa envolvente de 5 km encontra-se previsto um empreendimento turístico, o aldeamento 
turístico do “Pessegueiro”, na localidade de Santa Eufémia, no concelho de Penela e numa envolvente de 
5,5 km encontra-se previsto outro aldeamento turístico denominado “Esquio” na localidade de Espinhal, 
no concelho de Penela. 

Refere que com a passagem de competências, numa primeira fase para as DRE e depois para as Câmaras 
Municipais da apreciação de projetos de arquitetura de Casas de Campo, Agro-Turismo, Turismo de 
Habitação e Parques de Campismo e Caravanismo, poderão existir empreendimentos turísticos deste tipo 
(ou estar previstos) na área do traçado do estudo em análise. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2826 
 

Ampliação para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV 46 

Projeto de Execução 

A ANACOM-Autoridade Nacional de Comunicações refere a inexistência de condicionantes de 
natureza radioelétrica, aplicáveis ao local em análise. Assim, não coloca objeção à implementação do 
projeto em análise. 

A ANA Portugal informa que a área em causa não está abrangida por qualquer servidão aeronáutica 
civil pelo que não está sujeita às condicionantes a elas devidas. 

 

Em data posterior ao término da Consulta Pública foi ainda recebida uma exposição da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil (ANPC), a qual foi integrada em anexo ao presente Parecer. Verifica-se que 
o transmitido por esta entidade reporta-se à necessidade de: 

 Serem informados os Serviços Municipais de Proteção Civil de Penela e Ansião, dependentes das 
Câmaras Municipais, sobre a implementação do projeto, de modo a proceder à eventual 
atualização dos respetivos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil e Planos Municipais 
de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

 Ser assegurada a limpeza do material combustível ao redor da área da subestação, na fase de 
exploração, no âmbito dos Instrumentos Gestão Territorial legalmente aplicáveis, nomeadamente 
do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro e em consonância com os Planos 
Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Ansião e Penela. 

 

Comentários da CA 

Face ao transmitido pelas entidades que se pronunciaram no âmbito da Consulta Pública, não se verifica 
a necessidade de que seja tecido qualquer comentário por parte da CA. 
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9. CONCLUSÃO 

A Subestação de Penela, atualmente em funcionamento, foi objeto de procedimento de AIA, em fase de 
Estudo Prévio, tendo sido emitida em 4 de maio de 2005 a respetiva Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA), com decisão favorável condicionada à Alternativa C do projeto da Subestação de Penela, a 
220/60kV, e respetiva abertura da linha Zêzere/Pereiros 3 para a subestação. 

Na sequência do procedimento de apreciação do RECAPEC, em novembro de 2005 foi dada conformidade 
ao Projeto de Execução e em janeiro de 2006 foi obtido o licenciamento. A construção da subestação 

iniciou-se em abril de 2006, entrando em serviço em junho de 2007. 

O Projeto de Execução, objeto do presente procedimento de AIA, refere-se à Ampliação da Subestação de 
Penela, através da instalação do parque 400/60 kV, com vista a criar condições para a receção, 
transformação e escoamento dos níveis de potência de 400/60 kV, uma vez que a atual subestação não 
contempla o nível de tensão de 400 kV. 

Face à previsão de construção da Linha Penela – “Vila Chã B”, a 400 kV e da Abertura da Linha Batalha – 
Paraimo, a 400 kV, para a subestação de Penela, torna-se necessário o aumento do nível de tensão na 
subestação de Penela, para os 400 kV. 

A ampliação da Subestação de Penela, 400/60 kV, permitirá receber energia, a 400 kV, proveniente do 

Aproveitamento Hidroelétrico de Girabolhos (incluído no Plano Nacional de Barragens com Elevado 
Potencial Hidroelétrico), através da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) Penela-“Vila Chã B”, a 400 kV5, 
permitindo ainda receber energia de outros projetos de energia renovável, em particular eólica, que se 
venham a concretizar na região, concorrendo para o alcance dos objetivos nacionais de produção de 
energia elétrica a partir de fontes renováveis (cerca de 60% da eletricidade produzida tenha origem em 
fontes renováveis), inscritos na Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020). 

Esta ampliação da Subestação de Penela permitirá, conjuntamente com os projetos da Linha “Penela-Vila 
Chã B”, e subestação de “Vila Chã B” e a Abertura da Linha Batalha-Paraimo, a 400 kV, para a 
Subestação de Penela, estabelecer um reforço e articulação da Rede Nacional de Transporte (RNT), a 
400 kV, ligando a zona mais interior de Seia/Guarda/Covilhã, ao atual corredor norte-sul (Linha Batalha-
Paraimo, a 400 kV) localizado na zona mais litoral, de acordo com os cenários previstos no Plano de 

Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) para o período 2012-
2017 (2022). Face aos montantes de potência envolvidos, para os quais a rede de 220 kV da região não 
possui capacidade, a solução a 400 kV é a que se apresenta como a mais adequada. 

A área de projeto insere-se na Região Centro, sub-região do Pinhal Interior Norte, nos distritos de 
Coimbra e Leiria, concelhos de Penela e Ansião e respetivas União das Freguesias de S. Miguel, Santa 
Eufémia e Rabaçal e freguesia de Ansião. As povoações mais próximas são os pequenos aglomerados de 
Póvoa e Chã de Ourique, no concelho de Penela; e Casais da Póvoa e Galegas, em Ansião. 

                                                           
5 O projeto da Linha Penela – “Vila Chã B” foi já alvo de procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio, com Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, estando em desenvolvimento o Projeto de Execução e respetivo Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). 
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O projeto da Ampliação para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV consiste na construção de uma 
plataforma para ampliação da subestação, envolvendo o restabelecimento do caminho que confina com o 
limite poente. Uma vez que o projeto se reporta a uma ampliação de uma infraestrutura existente, o 
acesso à mesma manter-se-á através do atual, o qual faz a ligação à EM599. 

A plataforma de ampliação da subestação irá ocupar uma área com cerca de 2,43 ha, a que acrescem 
0,39 ha de taludes, totalizando 2,82 ha, dividindo-se em duas zonas distintas, destinadas, 
respetivamente, aos parques de 60 kV e de 400 kV. 

Apesar de a plataforma de ampliação dividir-se em duas zonas distintas, destinadas, respetivamente, aos 

parques de 60 kV e de 400 kV, numa fase inicial esta instalação funcionará como Posto de Corte 
(400 kV), dado que não terá transformação de potência. Uma posterior necessidade de transformação de 
potência ainda não tem data prevista de concretização, dependendo das necessidades que venham a 
ocorrer na região. A fase final desta ampliação da subestação prevê a instalação de 3 transformadores de 
potência 400/60kV, com potências até 170 MVA e respetivos painéis de MAT e de AT. 

O restabelecimento do caminho afetado apresenta uma faixa de rodagem com 4 m de largura total e uma 
extensão total de 315 m, abrangendo uma área total de cerca de 0,19 ha. 

Para a concretização do projeto espera-se um volume excedentário de terras cujos depósitos serão 
localizados a norte e a sul do local de implantação da plataforma de ampliação da Subestação de Penela, 
apresentando um volume de 10 853 m3 (depósito norte) e 34 310 m3 (depósito sul), respetivamente. O 

depósito norte abrange uma área de 8 100 m2 e o depósito sul uma área de 21 591 m2, com uma altura 
de aterro de cerca de 1,5 m; serão revestidos com uma hidrossementeira de espécies herbáceas para 
garantir a melhor integração possível na paisagem. 

Para realização da obra serão necessárias duas localizações de estaleiro: uma, na fase inicial da obra, 
durante os trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma da subestação e sua 
vedação; e outra, numa segunda fase, com localização já no interior da subestação, para a execução dos 
restantes trabalhos de construção civil e empreitada elétrica. 

O estaleiro da fase inicial da obra ficará previsivelmente em terrenos da REN, S.A., implantado entre a 
plataforma da atual subestação e o caminho de acesso à mesma estando o estaleiro da segunda fase 
previsto para a zona mais nordeste da plataforma de ampliação. 

No que concerne à programação temporal, está previsto que a entrada em funcionamento da 
Subestação, integrando a ampliação em causa, ocorra em 31 dezembro de 2018. 

Da avaliação de impactes efetuada, atendendo às características do projeto e local de implantação, os 
impactes negativos identificados foram considerados como podendo ser pouco significativos com a 
adoção das medidas de minimização preconizadas. Por outro lado, foram identificados impactes positivos 
muito significativos ao nível socio-económico decorrentes da concretização do projeto, associados à sua 
contribuição para o cumprimento dos objetivos nacionais de produção de energia a partir de fontes 
renováveis, inscritos na Estratégia Nacional para a Energia 2020, que apontam como meta uma produção 
de 60 % de energia produzida com origem em fontes renováveis. 
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Da análise dos resultados da Consulta Pública, verifica-se não ter sido transmitida oposição ao projeto, 
nem qualquer preocupação de relevo. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os 
perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto "Ampliação 
para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV", condicionado à apresentação de elementos, 
ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo 
seguinte. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e de forma a apoiar a autoridade de AIA no cumprimento do 

disposto no artigo 18.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a CA procedeu à 
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Assumindo o referido índice a 
expressão da avaliação desenvolvida, conforme apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi 
determinado um índice de valor 2. 
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10. ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE 

MONITORIZAÇÃO 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Previamente ao licenciamento deverá ser apresentado, à autoridade de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), para análise e aprovação um Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro. 
Este Plano deverá obedecer às diretrizes apresentadas no EIA, devendo, no entanto, incluir ainda os 
seguintes aspetos: 

 A realização de monitorização prévia à fase de construção, se se verificar o desfasamento da 
construção superior a 2 anos, em relação às medições apresentadas no Aditamento ao EIA 
(2015); 

 A realização de uma campanha de monitorização quando os estaleiros estiverem montados e em 
plena operação. 
Caso o resultado desta campanha de monitorização, em fase de construção, determinar a 
necessidade de implementação de medidas de minimização, deverá proceder-se à realização de 
nova campanha para avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas; 

 Os parâmetros de monitorização deverão ser avaliados para os três períodos de referência; 
 A avaliação das características de impulsividade e tonalidade do sinal, pelo que se terá de medir 

simultaneamente com característica fast e impulsiva, além de ter de ser avaliado o espectro por 
bandas de terço de oitava; 

 Os procedimentos de medição e relato deverão cumprir as condições da norma NP ISO 1996, 
atual ou reformulada, tendo as medições uma duração mínima de 15 minutos, por ponto, período 
e campanha; 

 Os locais de amostragem deverão, no mínimo, ser os três pontos objeto de avaliação no âmbito 
do procedimento de AIA (PH01 – Póvoa; PH02 – Casais da Póvoa; e PH03 – Outeiro), devendo 
ser prevista a inclusão de outros pontos que correspondam a situações de incomodidade 
identificada por outros recetores que se venham a manifestar; 

 Logo após o início da exploração (em período favorável – húmido) deverá ser realizada uma 
campanha de medições para averiguar a qualidade das estimativas e o potencial de cumprimento 

do RGR2007. Concordando-se com a proposta apresentada, sempre que um novo equipamento ou 
nova linha entre em exploração deverá ser realizada uma campanha de medições complementar; 

 Como critérios de análise, além do cumprimento do Valor-limite de exposição, deverá ser 
garantido o cumprimento do Critério de Incomodidade. O ajuste destes indicadores deverá ser 
efetuado se ocorrer alteração na legislação vigente. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra devem constar no 
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser 
produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto. 
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Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA), o qual deve ser revisto de modo a contemplar ainda as medidas de minimização da DIA. 
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de construção, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

GER1. Cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, em matérias de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios e nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDMFCI) dos concelhos de 
Penela e de Ansião. 

GER2. Previamente ao início da obra devem ser promovidas ações 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. 

GER3. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos 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. 

Fase de exploração 

GER4. Em caso de esvaziamento dos compartimentos que contêm SF6, este será sempre realizado de 
forma controlada para um depósito de trasfega apropriado com vista ao seu posterior tratamento. 

Fase de desativação 

GER5. Caso ocorra a desativação da infraestrutura, durante a remoção integral dos diversos tipos de 
infraestruturas, genericamente deverão ser tomadas medidas da mesma natureza das implementadas na 
fase de construção. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Fase de construção 

GEO1. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 
necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona 
de intervenção logo que as movimentações de terras (que se espera não tenham significado) tenham 
terminado. 

GEO2. As terras resultantes das escavações deverão ser utilizadas onde haja necessidade de aterro, 
sempre que possível e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas. 
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RECURSOS HÍDRICOS 

Fases de construção e de exploração 

RH1. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos (como por exemplo combustíveis e/ou 
lubrificantes) no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de 
um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por 
operador licenciado. 
 

AMBIENTE SONORO 

Fase de construção 

AS1. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 
menor ruído possível. 

AS2. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação e/ou 
manutenção. 

AS3. Devem ser evitados os caminhos de acesso à obra que se localizem na proximidade imediata de 
recetores sensíveis. 

AS4. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

Fase de exploração 

AS5. Caso se verifique o incumprimento do Regulamento Geral de Ruído (RGR), deverão ser tomadas 
as medidas de minimização necessárias para assegurar o cumprimento do mesmo. 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase prévia à construção 

PAT1. Medidas Específicas Patrimoniais - Sondagens arqueológicas de diagnóstico 

As medidas de minimização patrimonial de carácter específico devem ser realizadas numa fase prévia ao 

início da empreitada e aplicam-se aos sítios identificados com impacte negativo direto. 

Deverão ser realizadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico numa primeira fase e, 
posteriormente, caso não se verifiquem contextos arqueológicos conservados, os trabalhos de diagnóstico 
devem ser complementados com sondagens mecânicas de diagnóstico. 

As sondagens arqueológicas de diagnóstico deverão ter os seguintes objetivos: 

 Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão. 
 Caracterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das 

sondagens. 
 Caracterizar o seu estado de conservação. 
 Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio. 
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Na eventualidade de surgirem contextos arqueológicos preservados no decorrer das sondagens manuais 
(sítios n.º 1 e n.º2), não se realizam as sondagens mecânicas. 

Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos 
conservados e com elevado valor histórico e científico, deverá ser prevista uma intervenção arqueológica 
em área, nas zonas afetadas diretamente pelo projeto, mediante aprovação prévia da Direção Regional 
de Cultura do Centro. 

 

N.º Sítio Medidas de minimização 

1 Estrada Mourisca 1 

1ª Fase - Escavação manual de 3 sondagens arqueológicas de diagnóstico, com valas de 5x1m, 
implantadas transversalmente ao traçado proposto da via e ao longo do segmento com impacte 
negativo direto. 
2ª Fase - Escavação mecânica de 3 sondagens arqueológicas de diagnóstico, com valas de 
5x1m, implantadas transversalmente ao traçado proposto da via e ao longo do segmento com 
impacte negativo direto. 

2 Terra de Maçãs 1 

1ª Fase – Escavação manual de 3 sondagens arqueológicas de diagnóstico, cada uma com 4 m² 
(num total de 12 m²), implantadas dentro da área com impacte negativo direto. 
2ª Fase - Escavação mecânica de 7 sondagens arqueológicas de diagnóstico, numa área total de 
68 m², a implantar na área de impacte negativo direto. 

 

Fase de construção 

PAT2. Face aos resultados obtidos durante o acompanhamento arqueológico poderá também haver a 
necessidade de adoção de medidas complementares. 

 

.  
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ANEXO I 

 

Localização do projeto 
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Enquadramento administrativo do projeto [fonte: EIA] 

 

 
Implantação do projeto [fonte: EIA] 
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Condicionante à localização dos estaleiros [fonte: EIA] 
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Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 
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ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, 

que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu 

uma proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do 

despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental de um ano, 

após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 

ponderação inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) e 

constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 

consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 

potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a CA procedeu à aplicação desta metodologia para 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, o qual se assume como uma 

ferramenta de expressão de resultados. 

Para efeitos de determinação do referido índice, foi adotado como pressuposto de base a não inclusão 

da componente "Ordenamento do Território" como um fator ambiental específico dado que o Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu artigo 18.º, n.º 6, refere que as situações de 

desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento de AIA. 

Assumindo os pressupostos acima explanados, a CA procedeu à determinação da significância dos 

impactes do projeto sobre os fatores ambientais considerados, tal como a seguir se sintetizam: 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2826 
 

Ampliação para 400 kV da Subestação de Penela 220/60 kV 

Projeto de Execução 

 

Fatores Ambientais Significância dos 
impactes negativos 

Significância dos 
impactes positivos 

Geologia e Geomorfologia, Recursos minerais Pouco significativos Não identificados 
Recursos Hídricos Pouco significativos Não identificados 
Sistemas Ecológicos Pouco significativos Não identificados 
Solos e Ocupação do Solo Pouco significativos Não identificados 
Socio economia Pouco significativos Muito significativos 
Ambiente Sonoro Pouco significativos Não identificados 
Património Cultural Pouco significativos Não identificados 

 

Face às caraterísticas do projeto bem como aos seus objetivos e tendo em consideração os valores em 

presença na área afetada, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores 

ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia e Geomorfologia, Recursos minerais Relevante 
Recursos Hídricos Relevante 
Sistemas Ecológicos Relevante 
Solos e Ocupação do Solo Relevante 
Socio economia Relevante 
Ambiente Sonoro Relevante 
Património Cultural Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais e dada a preponderância atribuída aos mesmos, procedeu-se à determinação do 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a valoração numérica definida 

na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o 

valor 2. 
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Parecer da entidade consultada 

 

 Parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRAN Centro) 
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Parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 

 

 




