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Linha associada Divor Pegões, a 400 kV (extensão de 69
km e 214 apoios associados).
Os projetos encontram-se em fase de Projeto de Execução
(PE), abrangendo os concelhos de Évora, Arraiolos,
Montemor-O-Novo, Vendas Novas e Montijo.
O Resumo Não Técnico tem como objetivo resumir os
aspetos mais importantes do EIA e encontra-se escrito numa
linguagem que se pretende acessível à generalidade dos
potenciais interessados, de modo a facilitar a participação
de todos os interessados no processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) através da designada “Consulta
Pública” do EIA. Sugere-se, para um esclarecimento mais
pormenorizado, a consulta do EIA completo, disponibilizado
nas Câmaras Municipais dos concelhos acima referidos, nas
Juntas de Freguesia abrangidas ou nas Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
(CCDR-Alentejo) e de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). O
processo será ainda disponibilizado no portal PARTICIPA
para efeitos de consulta pública.
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., é o Proponente. A
entidade licenciadora do projeto é a Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG). A autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
Os projetos são da responsabilidade da REN, S.A. (linha de
transporte de energia elétrica) e da QUADRANTE,
Engenharia e Consultoria, S.A. (projeto civil das
subestações).
O EIA foi elaborado pela empresa PROCESL – Engenharia
Hidráulica e Ambiental, S.A.
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1

APRESENTAÇÃO
1.1

PORQUÊ O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)?

Os projetos públicos e privados passíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente estão sujeitos a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
de acordo com o regime jurídico de AIA (ponto i) da alínea b) do número 3 do artigo
1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e respetivas alterações
(destacando-se o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que o republica).
A tipologia de projeto da linha elétrica está tipificada n.º 19 do Anexo I “Construção de
linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV
e cujo comprimento seja superior a 15 km”, enquanto os projetos das subestações
estão enquadrados no n.º 3, alínea b) do Anexo II “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", e
como tal, os projetos estão sujeitos a procedimento de AIA obrigatório.
Desta forma, o EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os efeitos (impactes)
diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente.
O EIA submetido a avaliação é objeto de consulta pública, culminando o procedimento
de AIA com a emissão de uma declaração (designada por Declaração de Impacte
Ambiental – DIA), que será obrigatoriamente considerada no licenciamento do projeto.
1.2

ANTECEDENTES DO EIA

Os projetos das Subestações de Divor e Pegões e Linha Divor-Pegões tiveram uma
versão anterior e foram sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(de forma autónoma para cada projeto), tendo obtido Declarações de Impacte
Ambiental (DIA) favoráveis condicionadas.
Dada a impossibilidade de concretização dos projetos dentro dos prazos de validade
das respetivas DIA, e atendendo à alteração das premissas que sustentaram o traçado
da Linha Divor-Pegões à data (não concretização da Rede Ferroviária de Alta
Velocidade – entre Lisboa e Madrid), bem como à identificação de novas necessidades
justificativas do desenvolvimento da linha de transporte entre Divor e Pegões,
entendeu a REN, S.A., como pertinente, a reformulação do projeto da linha (em termos
de localização e objetivos, embora mantendo como pontos de interligação) e a
concretização das subestações de Divor e Pegões (nos mesmos moldes do
procedimento anterior que resultaram em DIA favorável), bem como a sua submissão
a novo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, a que respeita o presente
EIA.
Salienta-se também, como 1ª fase do EIA, a elaboração do Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais, que permitiu caracterizar uma área de estudo de maior
dimensão, da qual, tendo em conta as diferentes condicionantes identificadas,
resultou o corredor para a implantação do presente projeto de execução da Linha
Divor-Pegões, a 400 kV, e a validação das áreas das subestações de Divor e Pegões.
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1.3

OBJETIVO E NECESSIDADE DO PROJETO

A REN - Rede Elétrica Nacional, SA como concessionária da RNT tem, entre outras
atribuições, a necessidade de elaborar um plano de investimentos periódico
(atualmente para 5 + 5 anos) onde estão identificados todos os projetos, qual a
justificação para a sua concretização, qual a data em que é desejável a sua entrada em
serviço, e qual é a sua estimativa de custo.
No âmbito do referido Plano, designado de Plano de Desenvolvimento e Investimento
da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) 2016-2025 em vigor, a REN, S.A.
pretende a construção e concretização de três projetos da Rede Nacional de
Transporte (RNT) de energia elétrica da REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., em fase de
Projeto de Execução:


Linha Divor-Pegões, a 400 kV (LDVR.PGO);



Subestação de Pegões, 400/60 kV (SPGO);



Subestação de Divor, 400/60 kV (SDVR).

Os principais objetivos e justificação do projeto de construção da linha de transporte
para fecho do eixo a 400 kV prendem-se com:


segurança e garantia de continuidade de serviço na zona sul do país,
nomeadamente perante cenários com produção de valor reduzido na parte sul
de Portugal Continental, ou ainda, situação mais gravosa, em caso de perda
súbita de montantes elevados de produção nesta área de rede;



disponibilização de condições mais adequadas no abastecimento dos consumos
da subestação de Estremoz, que no presente é servida por apenas uma linha em
Muito Alta Tensão, passando a dotar esta subestação da garantia de segurança
‘n-1’;



introdução de um montante da ordem dos 300 a 400 MW de capacidade de
receção de nova geração de energia de origem renovável (p.e. fotovoltaica)
nesta zona do Alto Alentejo, região onde o potencial solar apresenta uma
expressão apreciável.

Complementarmente prevê-se a abertura de duas novas subestações:


Subestação de Pegões (SPGO) – de início a funcionar apenas como posto de
corte de 400 kV, a qual permitirá criar nesta zona da rede as condições
necessárias para o fecho do eixo a 400 kV Falagueira – Estremoz – Divor –
Pegões. A construção da subestação justifica-se considerando:
o o fecho do eixo a 400 kV e sua interligação com o eixo já existente na zona
mais litoral, também a 400 kV, entre as subestações de Sines, Palmela e
Fanhões;
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o



o apoio à alimentação dos consumos da Rede Nacional de Distribuição
(RND) nesta zona, com a instalação, numa segunda fase, de transformação
400/60 kV, criando assim melhores condições de segurança e garantia nesta
alimentação. A abertura do injetor de Pegões traduzir-se-á numa redução do
valor anual de perdas na rede da RND, estimada em 2.459 MWh/ano.

Subestação de Divor (SDVR) – permitirá criar nesta zona da rede as condições
necessárias para o fecho do eixo a 400 kV Falagueira – Estremoz – Divor –
Pegões. A construção da subestação justifica-se considerando:
o o fecho do eixo a 400 kV e sua interligação com a subestação de Pegões e,
sucessivamente, com o eixo já existente na zona mais litoral, também a
400 kV, entre as subestações de Sines, Palmela e Fanhões;
o o apoio à alimentação dos consumos da Rede Nacional de Distribuição
(RND) nesta zona, com a instalação, numa segunda fase, de transformação
400/60 kV, criando assim melhores condições de segurança e garantia nesta
alimentação.

Figura 1 – Infraestruturas da RNT: situação após a concretização dos projetos em avaliação –
LDVR.PGO, SPGO, SDVR
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2

DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO E ÁREAS DE ESTUDO

A área do Projeto da Subestação de Pegões insere-se no território da União das
Freguesias de Pegões, concelho de Montijo, e na União das Freguesias de Poceirão e
Marateca, concelho de Palmela (região NUTS III Península de Setúbal).
A área do Projeto da Subestação de Divor insere-se totalmente na freguesia de Nossa
Senhora da Graça do Divor, concelho de Évora (região NUTS III Alentejo Central).
Quanto ao Projeto da Linha Divor-Pegões, a área de estudo tem uma orientação esteoeste (Divor-Pegões), desenvolvendo-se maioritariamente em território do Alentejo
Central. Em termos administrativos, a respetiva área de estudo insere-se de acordo
com o indicado no Quadro 1.

Quadro 1 - Enquadramento administrativo da AE do projeto da Linha Divor-Pegões.
REGIÃO (NUTS III)
Península de Setúbal

Alentejo Central

CONCELHO

FREGUESIA

Montijo

União das Freguesias de Pegões

Vendas
Novas

Vendas Novas

Montemoro-Novo

Arraiolos

Landeira
Cabrela
União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e Silveira
União das Freguesias de Gafanhoeira
(São Pedro) e Sabugueiro
Arraiolos

Évora

Nossa Senhora da Graça do Divor

Na Figura 2 apresenta-se o enquadramento regional e administrativo dos Projetos e na
Figura 3, bem com o enquadramento do projeto em áreas sensíveis, de onde se conclui
que o corredor não abrange áreas sensíveis, havendo apenas a considerar na
envolvente algumas áreas naturais com regime de proteção.
As Figuras 4, 5 e 6 ilustram as áreas de estudo e componentes de projeto avaliadas.
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Figura 2 – Localização e enquadramento dos projetos
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Figura 3 – Enquadramento dos projetos em áreas sensíveis
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Figura 4 – Área de estudo: Subestação de Pegões
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Figura 5 – Área de estudo: Subestação de Divor
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Figura 6 – Área de estudo: Linha Divor-Pegões
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2.2

DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Não foram desenvolvidas alternativas técnicas de projeto, quer no que diz respeito às
subestações de Pegões e Divor, quer quanto à linha associada Divor-Pegões.
Quanto a alternativas de localização, estas foram, para o caso do Projeto da Linha
Divor-Pegões, já alvo de pré-avaliação no âmbito do Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais (EGCA) desenvolvido anteriormente, referentes a
corredores alternativos para o posterior desenho de apoios e traçado da linha de
transporte de energia elétrica em fase de Projeto de Execução.
No caso da subestação de Pegões, não foram consideradas alternativas de localização
tendo em conta o anterior procedimento de AIA favorável e a sua localização face a
linhas existentes e perspetivadas, pelo que a avaliação no âmbito do referido EGCA se
cingiu à validação ambiental da área já anteriormente definida para a sua implantação.
O caso da Subestação de Divor, adicionado ao âmbito do presente EIA em fase
posterior à elaboração do EGCA (razão pela qual não foi abrangida por este estudo,
nos mesmos moldes que a Subestação de Pegões), é em tudo similar ao caso da
Subestação de Pegões, isto é, o seu projeto foi também já alvo de procedimento de
AIA, também favorável, para além de ser a opção técnica que minimiza o uso de
recursos, uma vez que se localiza na proximidade dos apoios finais de linha existentes
na zona de Divor e, assim, previne a construção e extensão de linhas de acesso à
subestação (se localizada numa área mais distante). Não obstante, a sua área de
implantação insere-se no interior da macro área de estudo avaliada no âmbito do
EGCA, que permitiu a sua validação ambiental.
Em relação às alternativas formadas e avaliadas no âmbito do referido EGCA, foram
consideradas dentro da área de estudo definida, vários trechos alternativos que
resultaram num conjunto de seis corredores alternativos (Figura 7):


Corredor 1+2A+3+4A;



Corredor 1+2A+3+4B;



Corredor 1+2A+3+4C;



Corredor 1+2B+3+4A;



Corredor 1+2B+3+4B;



Corredor 1+2B+3+4C.

Na análise de macro condicionantes, destacaram-se as condicionantes demográficas
(apresentadas ao nível da ocupação do solo, através das cartas de Ordenamento dos
PDM e da análise de fotografia aérea); bem como condicionantes relativas ao
Ordenamento do Território (com base na Gestão Territorial dos concelhos abrangidos)
e as jurídico-administrativas.
Da análise comparativa, tendo em conta a biodiversidade, uso do solo/componente
social/ambiente sonoro, ordenamento do território e condicionantes de uso do solo,
paisagem e património cultural, conclui-se que o corredor preferencial corresponde à
combinação dos trechos 1+2B+3+4A.
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Figura 7 – Área de estudo, localização das subestações e corredores alternativos definidos e estudados na fase de EGCA
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2.3

ELEMENTOS DO PROJETO

Relativamente à Subestação de Divor, a plataforma de implantação da subestação
ocupará uma área global de cerca de 5,2 ha. A intervenção abrange ainda a definição
de um acesso com uma extensão de 400 m (Figura 5).
A plataforma de implantação da Subestação de Pegões ocupará uma área global de
cerca de 5,2 ha. A intervenção abrange ainda a definição de um acesso com uma
extensão de 2.655 m (Figura 4).
Genericamente a construção das duas subestações abrange os seguintes elementos
estruturais:


Casas de painel;



Edifício de comando;



Casa dos serviços auxiliares;



Casa das bombas;



Rede de drenagem pluvial/ valas de drenagem e regularização;



Rede de abastecimento de água;



Rede de tratamento e armazenamento das águas residuais domésticas;



Maciços de infraestruturas metálicas;



Arruamentos internos;



Vedação.

A Linha Divor Pegões, a 400 kV, terá uma extensão aproximada de 69 km e prevê um
total de 214 apoios que servirão a linha, sendo constituído pelos elementos estruturais
a seguir indicados (Figura 6):


Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS;



Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados
por uma sapata em degraus e chaminé prismática;



Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características
dos locais de implantação dos apoios;



Dois cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE);



Dois cabos de guarda, um do tipo ACSR 153 - DORKING e outro OPGW;



Apoios reticulados em aço da família “Q” e “DLT”;



Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de
defeito máxima de 50 kA.

Relativamente aos apoios, os mesmos terão dimensões de base variáveis, sendo que
o apoio de maior dimensão terá uma área de aproximadamente 131m2, e o apoio de
menor dimensão terá uma área de aproximadamente 26m2. Na Figura 8 apresentase uma silhueta do apoio-tipo que será utilizado na Linha Divor-Pegões.
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Figura 8 – Silhueta do apoio tipo que será utilizado na Linha Divor-Pegões,
As distâncias de segurança cumprirão o estabelecido no Regulamento de Segurança
das Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), estando inclusive acima dos mínimos
regulamentares (Quadro 2).
Quadro 2 - Distâncias de segurança a condutores, adotadas para linhas de 400 kV
TIPO DE OBSTÁCULOS
Solo
Árvores
Edifícios
Infraestruturas rodoviárias
*
Vias Férreas Eletrificadas
Outras linhas aéreas

REN, S.A. (m)
8
5
6
10,3
10,3
7

MÍNIMOS RSLEAT (m)
14
8
8
16
16*
7

Nota: * Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo inferiores a 200 m.

A linha será sinalizada, tanto para aeronaves, como para as aves, impedindo assim a
colisão das mesmas com a Linha.
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2.4

ANÁLISE DE RISCO

A probabilidade do funcionamento de linha estar na origem de incêndios é muito
reduzida, uma vez que na fase de construção serão garantidas distâncias de segurança
aos obstáculos situados dentro de uma faixa de proteção adequada. Durante a
exploração, procede-se a rondas periódicas, a fim de detetar atempadamente
construções de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que possam aproximarse da linha a distâncias inferiores aos valores de segurança.
A probabilidade da linha ser afetada por incêndios de outra origem é mais elevada,
com incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção
do transporte de energia). Associadas a estas situações haverá que considerar o risco
de danos ou inutilização dos equipamentos (postes, cabos e cadeias de isoladores),
com eventual risco de indução de outro tipo de acidentes, nomeadamente queda de
apoios, ou dos cabos condutores ou de guarda.
A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos
coeficientes de segurança adotados no dimensionamento dos mesmos e das
respetivas fundações.
Nas linhas da REN, S.A., em qualquer escalão de tensão, não ocorrem valores
superiores aos recomendados pela União Europeia no que se refere aos limites de
exposição do público em geral a campos eletromagnéticos.
2.5

ESTALEIROS E ACESSOS

Dada a fase de desenvolvimento dos projetos, ainda não estão definidos os locais de
implantação dos estaleiros de apoio à obra.
No entanto, aquando a definição dos mesmos, refere-se que a REN S.A. possui um
conjunto de procedimentos ambientais que estabelecem as diretrizes ambientais,
condicionantes e medidas de minimização ou compensação a serem seguidas durante
a fase de construção, entre as quais se incluem os requisitos relativos à seleção da
localização dos estaleiros e/ou parques de materiais de apoio à obra e à sua instalação
e funcionamento, garantindo a conformidade com os diplomas legais em vigor. Estes
procedimentos encontram-se sistematizados no Plano de Acompanhamento
Ambiental de Obra (PAAO), apresentado como anexo ao EIA.
A nível de atividades/equipamentos previstos, apresenta-se no Quadro 3 uma breve
caraterização do que se prevê instalar para apoio à construção do projeto.
Quadro 3 – Caraterização das atividades e respetivos equipamentos inerentes aos Estaleiros
de Apoio à Obra
Tipo de Atividade

Equipamento

Atividades a desenvolver nos estaleiros

Escritório, armazenamento de materiais,
serralharia de apoio à construção, logística de
apoio ao pessoal afeta à construção das linhas.
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Tipo de Atividade

Equipamento

Instalação de equipamentos nos estaleiros

Material de escritório e de comunicações,
equipamentos de serralharia, equipamentos
para carga, descarga e movimentação de
materiais. Equipamentos de apoio ao pessoal
afeto à construção.
Apoios, cabos em bobinas, isoladores em
embalagens, acessórios, material de ligação à
terra e de sinalização.
Viaturas de transporte de materiais e de
pessoal, escavadoras, roldanas, ferramentas
mecânicas e manuais para montagem dos
apoios e dos cabos e material de topografia.

Transporte de materiais das linhas

Transporte de equipamentos das linhas

Relativamente aos acessos, foi elaborado o Plano de Acessos, e apresentado em anexo
ao presente EIA, que traduz a preocupação de sempre que possível colocar os apoios
junto de acessos já existentes de modo a privilegiar a sua utilização, efetuando-se se
necessário melhorias nos caminhos e reduzindo ao mínimo a criação de novos acessos.
2.6

ATIVIDADES DO PROJETO QUE PODEM GERAR IMPACTES

Fase prévia à construção e fase de construção


Instalação dos estaleiros e parque de material;



Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos. Sempre que possível serão
utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é
acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos
terrenos, a época mais propícia (após as colheitas, por exemplo). Nas áreas com
sensibilidade ecológica, a abertura ou melhoria de acessos é, sempre, avaliada
pela equipa de Acompanhamento Ambiental;



Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro, área de
implantação da plataforma das subestações e numa área até 400 m2 no local de
implantação dos apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da
densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e desmatação para lá da área
de implantação direta da plataforma das subestações e dos apoios será reduzido
ao mínimo indispensável, havendo alternativas para a colocação de apoios por
meio aéreo, se necessário, em zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas
de povoados de sobro e azinho);



Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores numa
faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização dos
povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies florestais para
cumprimento das distâncias mínimas de segurança do RSLEAT;



Trabalhos de Topografia: piquetagem e marcação das áreas para instalação da
plataforma e abertura de caboucos;



Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários para a
instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos para a
implantação de apoios;
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Execução de fundações: betonagens para a definição das fundações para a
plataforma das subestações e construção de maciços de fundação dos apoios
(incluindo ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio);



Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares, casas
de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de ligação à terra,
rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas de comando, controlo e
proteção, sistema de proteção contra descargas atmosféricas diretas, sistema de
iluminação, infraestruturas de telecomunicações e informática, rede de deteção e
combate a incêndios, de intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e
drenagem, depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações;



Instalação de equipamentos das subestações;



Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas (com recurso a uma grua),
envolvendo a ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2;



Colocação dos cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e dispositivos
salva-pássaros: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos
condutores e de guarda. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais
como vias de comunicação, linhas aéreas, linhas telefónicas, etc., são montadas
estruturas porticadas, para sua proteção, durante os trabalhos de montagem;



Implementação do projeto de integração paisagística das subestações;



Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e estruturas
de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos temporários),
sinalização e arranjos paisagísticos.

Fase de exploração


Funcionamento geral das subestações (presença e características funcionais, por
exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes técnicas e seus
produtos secundários – resíduos e efluentes);



Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais, com
destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos);



Produção e gestão de resíduos: associados ao funcionamento das subestações e
ações de manutenção periódica;



Inspeção, monitorização e manutenções periódicas: no caso das subestações,
trabalhos de inspeção e manutenção ao nível do edificado, equipamentos
elétricos, redes de infraestruturas, entre outros; ao nível da linha, destaca-se a
necessária verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa de
proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de Manutenção
de Faixa), inspeção e monitorização da interação com avifauna (de acordo com o
Plano de Monitorização).
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Fase de desativação
As linhas de transporte de energia e subestações têm uma vida útil longa, não sendo
possível prever, com rigor, o horizonte temporal da sua eventual desativação.
De qualquer modo, pode-se considerar que as emissões e os resíduos da desativação
serão bastante similares aos gerados nas operações de construção destas
infraestruturas, dado o paralelismo entre muitas das operações implicadas (abertura
de acessos, desmatações, escavações, entre outras), às quais se devem adicionar os
entulhos de construção civil do desmonte dos maciços das fundações dos apoios e dos
edifícios das subestações, os elementos metálicos dos apoios e os componentes das
linhas a desmontar e dos equipamentos das subestações. Tipicamente, as fundações
dos apoios são escavadas até cerca de 80 cm de profundidade, para retirada dos
materiais que as compõem, ficando o restante das fundações enterrado e recoberto
com terra; normalmente, os maciços das fundações são partidos, retirando-se os
elementos metálicos e ficando os restos de betão enterrados nas covas.
2.7

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO

A REN, S.A. prevê que o início da fase de construção se inicie logo após o licenciamento
dos projetos de execução, estando prevista a entrada em serviço da linha e
subestações para setembro de 2021.
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3

ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO
A caracterização da situação atual do ambiente afetado e sua previsível evolução na
ausência de concretização do projeto foi efetuada no EIA para os diversos fatores
ambientais permitindo assim obter uma base de informação adequada para a
avaliação dos impactes ambientais.
3.1

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

A região da área de estudo tem um clima temperado com Verão seco e quente, de
acordo com a classificação de Köppen. A temperatura média anual registada é cerca
16,2:C em Pegões e 15,9:C em Évora, atingindo neste último local a média anual da
temperatura máxima de 20,7:C e média anual da temperatura mínima os 11:C.
Os ventos dominantes em Évora são do sector Norte com 16,7%, sendo os ventos do
setor Noroeste, os que apresentam velocidade média mais elevada, com 19 km/h. Em
2,5 dias são registadas rajadas com velocidades superiores a 60 km/h, porém não se
registam rajadas com velocidades superiores a 80 km/h.
A precipitação acumulada média anual é de cerca 609,4 mm e 673,6 mm, em Évora e
Pegões, respetivamente, tendo uma distribuição desigual, resultando na divisão do
ano num período húmido de janeiro a maio e de outubro a dezembro, e num período
seco entre junho e setembro. Os valores médios da humidade relativa do ar
registados às 09h e 18h, ao longo do ano, variam entre 62% e 87% e m Évora e em
Pegões entre 69% e 91%.
Registaram-se uma média de 29,6 dias de geada por ano em Pegões, enquanto em
Évora 4,9 dias de geada por ano.
No que diz respeito aos Gases com Efeito de Estufa (GEE), há várias atividades
responsáveis pelas emissões nos concelhos: agropecuária, agricultura, transporte
rodoviário e tratamento de resíduos.
No âmbito das Alterações Climáticas, a região do Alentejo Central enfrenta:


Ocorrência de ciclos de seca grave;



Menor disponibilidade de água e alteração da sua qualidade;



Danos na nos ecossistemas e biodiversidade;



Danos para a produção pecuária;



Consequências para a saúde humana;



Ocorrência de fogos florestais (associados a temperaturas elevadas extremas e
reduzida humidade no ar).

Em resultado, os municípios da região elaboraram o Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Central, que visa conhecer melhor o
fenómeno das alterações climáticas na região e identificar, as ações necessárias para a
adaptação das populações, entidades e serviços públicos.
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3.2

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Em termos geomorfológicos, o relevo intersetado pela área de estudo organiza-se em
duas unidades geomorfológicas: a peneplanície alentejana e a bacia cenozóica do TejoSado.
Do ponto de vista geológico e litoestratigráfico a área em estudo situa-se no Maciço
Hespérico, integrando a Zona de Ossa Morena e Zona Sul Portuguesa, sobre o qual se
depositou a cobertura cenozóica correspondente à Bacia do Tejo-Sado, incluída na
Bacia sedimentar meso-cenozóica. Destacam-se formações de rochas intrusivas no
substrato hercínico, surgindo também afloramentos de granitoides.
De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal, a área em estudo é intersetada por
uma falha provável com inclinação desconhecida e movimentação vertical e por vários
lineamentos geológicos que poderão corresponder a falhas ativas. Segundo o Mapa de
Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual), a área de estudo situa-se numa zona
com intensidade sísmica máxima de grau VIII.
Relativamente aos recursos e valores geológicos inventariados, na área em análise
verificou-se a existência de algumas áreas potenciais de exploração, áreas com
contrato e/ou pedido para prospeção e pesquisa de substâncias e áreas para
recuperação ambiental ou com interesse geológico devido ao seu valor científico.
3.3

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a área em estudo atravessa um território
com uma densa rede hidrográfica, abrangendo as grandes bacias hidrográficas do Sado
e do Tejo, e Sub-bacias do Rio Degebe, da Ribeira do Divor, Rio Almansor e da Ribeira
da Marateca. Ao nível de reservas de água superficiais são ainda identidades duas
grandes albufeiras de águas públicas na proximidade do corredor da LMAT,
designadamente a Albufeira de Divor, situada a cerca de 2km a norte do corredor e a
Albufeira de Minutos, situada a cerca de 1 km a sul do Corredor, não se verificando
interferência com os respetivos perímetros de proteção de 500 m. Os projetos em
análise desenvolvem-se em 15 bacias de massas de água.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo abrange as
unidades hidrogeológicas do Maciço Antigo e da Bacia Tejo-Sado. Relativamente às
massas de água subterrânea, referem-se o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Guadiana, o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo, o Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Sado, a Bacia do Tejo-Sado indiferenciado da Bacia do Sado
e a Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda.
Na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, ocorrem maioritariamente, rochas
eruptivas e metassedimentares, de forma genérica designadas por rochas cristalinas,
tendo fraca aptidão hidrogeológica. O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado
apresenta águas fundamentalmente bicarbonatadas mistas, com forte componente
cloretada-sódica. A Bacia Tejo-Sado corresponde a uma grande bacia sedimentar,
quatro sistemas aquíferos: sistema aluvionar do Tejo-Sado, Margem Direita, Margem
Esquerda e Bacia de Alvalade, sendo que o projeto da SE de Pegões e parte do traçado
da linha elétrica inserem-se na área da Margem Esquerda. Estes aquíferos constituem
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grandes reservas de água, onde recarga de água faz-se por infiltração da precipitação e
infiltração nas linhas de água.
A massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado
corresponde ao limite Sul da extensão da margem esquerda da bacia do Tejo-Sado. O
sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda é formado por várias
camadas porosas, em geral confinadas ou semiconfinadas. As massas de água do
Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do Guadiana e Maciço Antigo indiferenciado da
Bacia do Tejo englobam um conjunto de unidades geológicas diferenciados e com
diferentes potenciais hidrogeológicos. Sobre a massa subterrânea do Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Tejo ocorre parte do sistema aquífero Évora-MontemorCuba. A massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado
engloba um conjunto de unidades geológicas diferenciadas e com diferentes
potenciais hidrogeológicos.
No que respeita à existência de captações de água para abastecimento público, na
área de estudo observa-se a existência de alguns pontos de água. Importa referir que a
captação para abastecimento público mais próxima da área de estudo situa-se a
1.500 m a sul do apoio 83, no concelho de Montemor-o-Novo. Os perímetros de
proteção das captações para abastecimento público do concelho de Montemor-oNovo encontram-se em fase de elaboração. Através da consulta na plataforma do
SNIAMB verificou-se que a área em estudo não intersecta perímetros de proteção de
captações para abastecimento público dos restantes concelhos.
No que concerne à qualidade da água superficial, verificou-se que em termos de
estado ecológico dos principais cursos de água da área de estudo, apresentam a
classificação de Medíocre no caso do Rio Almansor, sendo Bom nas Ribeira de Safira,
Ribeira de Landeira e Ribeira de Marateca.


Relativamente à qualidade das massas de água, verificou-se que na maioria
das massas de água identificadas, o estado ecológico é classificado de Bom ou
Razoável. Das 16 bacias de massas de água identificadas, 10 possuem uma
classificação do estado global das massas de água de “Bom e superior”, sendo
que para as restantes 6 são classificadas de “inferior a bom.” No geral, a razão
desta classificação, deve-se a pressões difusas – pecuária.

Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, de acordo com os PGBH, as
massas de água subterrânea situadas no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Sado, Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana, Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Tejo, Bacia do Tejo – Sado indiferenciado da Bacia do Sado
e a Bacia do Tejo – Sado / Margem Esquerda apresentam um estado químico
classificado como Bom.
3.4

SOLOS

De acordo com a Carta de Solos, as unidades pedológicas predominantes na área de
estudo são os Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos,
ocupando 37,6 %.
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Relativamente à aptidão do solo, observou-se que cerca de 55% da área de estudo
está classificada como complexo de classes de aptidão, sendo que 21% são solos com
limitações acentuadas a severas e 13% são solos suscetíveis a utilizações agrícolas
pouco intensivas e salvo casos muito especiais e com riscos de erosão muito elevados.
3.5

OCUPAÇÃO DO SOLO

A área de estudo da zona da Linha Divor-Pegões é constituída maioritariamente por
“áreas agrícolas heterogéneas” (38,6%) que são compostas essencialmente por zonas
de montado disperso, seguida de “culturas temporárias” (23,3%), que correspondem
essencialmente a culturas cerealíferas de sequeiro e depois florestas (16,6%).
A área da Subestação de Divor corresponde inteiramente a corresponde a “Culturas
Temporárias” (culturas de sequeiro).
A área da Subestação de Pegões apresenta ocupação de “florestas abertas e vegetação
arbustiva e herbácea” (pinheiro-manso e pinheiro-bravo, algum eucalipto e alguns
sobreiros).
3.6

BIODIVERSIDADE

Foram identificados na área de estudo da Linha Divor – Pegões, a 400kV os diferentes
biótopos/habitats:


Agrícolas - as culturas temporárias de sequeiro ocupam grande percentagem,
nomeadamente entre Montemor-o-Novo e Évora. Em termos florísticos, abriga
um conjunto de espécies com pouco valor conservacionista, contudo estas
áreas, desempenham um papel chave na manutenção e promoção da
biodiversidade;



Olival – Os olivais ocupam uma percentagem reduzida da área de estudo;



Montado sobreiro/azinheira (Habitat 6310) - Com grande representatividade
na área de estudo, são o resultado de um coberto florestal denso pré-existente
de sobreiro (Quercus suber) e azinheira (Quercus rotundifolia) que foi
progressivamente transformado pelo homem. Correspondem a sistemas
ambientalmente sustentáveis, que têm um efeito positivo na biodiversidade;



Montado misto de sobreiro /azinheira com pinheiros: Correspondem ao
habitat 6310, embora a presença de pinheiros constitua uma das ameaças a
este habitat; e correspondem a povoamentos de quercíneas de acordo com a
legislação. Tal como no caso dos montados puros, também nos montados
mistos as espécies dominantes continuam a ser sobreiro ou azinheiras.



Floresta de sobreiro/azinheira (incluí habitat 9330/9340) – De copado denso e
dominadas pelo sobreiro ou azinheira com nenhuma ou escassa intervenção
humana recente. São ecossistemas extremamente ricos em termos de
biodiversidade que estão identificados entre os mais importantes para a
conservação da natureza a nível nacional e europeu;

22 | P á g i n a
T2015-0730-01-RNT

SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60 KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60 KV
E LINHA ASSOCIADA DIVOR-PEGÕES, A 400 KV
RESUMO NÃO TÉCNICO



Floresta mista – Nestas áreas não existe uma dominância clara no estrato
arbóreo, surgindo como espécies co-dominantes os sobreiros, azinheiras,
pinheiros-bravos e pinheiros-mansos. Podem ocorrer ainda alguns exemplares
de carvalho-cerquinho (Quercus faginea), eucalipto e zambujeiro (Olea
europaea sylvestris). O estrato arbustivo é muito diverso, apresentando
espécies como Arbutus unedo, Asparagus alba, Asparagus aphyllus, Cistus
crispus, Cistus ladanifer, Cistus salviifolius, Corema album, Daphne gnidium,
Erica umbelata, Halimium calycinum, Lavandula stoechas, Pistacia lentiscus e
Ulex australis.



Pinhal - Dominadas, em geral, por pinheiro-manso (Pinus pinea) e pinheirobravo (Pinus pinaster);



Eucaliptal (Eucaliptus sp.) - São pobres em biodiversidade devido à elevada
taxa de crescimento das árvores (que são de seguida cortadas), pontualmente
ocorrem indivíduos de sobreiro e azinheira. Os eucaliptais são plantados e
ordenados ao longo de linhas de plantação com compasso constante



Linha de água e galerias ripícolas (incluí habitat 92AO) – a área de estudo é
atravessada por diversos rios/ ribeiras e vegetação associada – salgueiros,
choupos – que garantem abrigo e alimento a uma diversidade de espécies
vegetais e animais.

Na área da Subestação de Divor as comunidades vegetais presentes são agrícolas
(culturas temporárias de sequeiro). Nesta área identificou-se um espaço florestal de
montado composto maioritariamente por sobreiros (Quercus suber), estando
azinheiras (Quercus rotundifólia) confinadas às áreas com afloramentos rochosos.
Estas áreas de montado são pouco densas, compostos por indivíduos adultos.
Na área da Subestação de Pegões predomina a floresta mista seguida de áreas
agrícolas (essencialmente culturas temporárias, permanentes e pomares), eucaliptal e
plano de água. Na área de estudo da subestação foram identificadas três tipologias de
espaço florestal: montado, floresta mista e eucaliptal. No caso do montado, a espécie
dominante é o sobreiro, estes são montados relativamente densos, compostos por
indivíduos adultos. O eucaliptal é dominado por espécies de Eucalyptus spp, denso e
com elevado grau de cobertura. A floresta mista não apresenta dominância clara de
uma espécie arbórea, ocorrendo em co-dominância sobreiros, pinheiros- bravos (pinus
pinaster) e pinheiros – mansos (pinus pinea).
No elenco florístico foram inventariadas no total 462 espécies, das quais 90 espécies
foram confirmadas pelo trabalho de campo para o caso da Linha elétrica. No trabalho
de campo da área da Linha Divor-Pegões foram apenas observadas 5 espécies, das
quais 2 estão listadas na Diretiva Habitats (Ruscus aculeatus, Salix salviifolia subsp.
Australis). No caso da Subestação de Divor não foram encontradas espécies protegidas
ao abrigo da Diretiva Habitats. No caso da Subestação de Pegões, no trabalho de
campo registou-se a ocorrência de apenas um exemplar de uma espécie incluída na
Diretiva Habitats.
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De salientar que o sobreiro e azinheira são espécies protegidas pelo Decreto-Lei nº.
169/2001, de 25 maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de
junho.
A nível de fauna, foi possível confirmar ou considerar provável a presença de 32
espécies de mamíferos, 144 espécies de aves, 14 répteis e 13 anfíbios. Com particular
destaque ao nível da avifauna, destacam-se pelo menos 12 espécies com estatuto de
conservação desfavorável (tartaranhão-caçador, águia de Bonelli, abetarda, colhereiro,
milhafre-real, sisão, alcaravão, perdiz-do-mar, maçarico-das-rochas, cuco-rabilongo,
noitibó-de-nuca-vermelha, chasco-ruivo).
3.7

AMBIENTE SONORO

No que se refere a fontes de emissão acústica, os níveis sonoros nos pontos de
medição cumprem os valores limites regulamentares impostos, concluindo-se que o
ambiente sonoro, nos locais com ocupação humana mais próximos da Linha DivorPegões e subestações de Divor e de Pegões, não se encontra perturbado.
3.8

SOCIOECONOMIA

Em termos de população residente nos concelhos abrangidos, os valores nos anos
mais recentes apontam para uma relativa estabilização populacional, ainda que com
uma tendência genérica, mas mais contida, para o decréscimo do efetivo
populacional, sendo exceção o Montijo, onde a população cresceu. Por outro lado,
observa-se uma população envelhecida, em particular para os concelhos de Arraiolos,
Montemor-o-Novo e Vendas Novas. O Montijo apresenta uma situação diferente, com
recuperação populacional nos escalões etários mais jovens.
As densidades populacionais são também reduzidas, verificando-se à escala das
freguesias, densidades inferiores a 12 hab/km2, o que demonstra a ruralidade da área
de estudo.
Também o tecido económico e produtivo dos concelhos abrangidos espelhe as
características típicas de zonas rurais, com um peso mais marcado dos setores de
atividade primária (que inclui a agricultura e pecuária) face a zonas com características
típicas de zonas urbanas. Refere-se que em 2011 a taxa de desemprego situava-se,
entre os 8,3% registado no concelho de Montemor-O-Novo e os 13,2% no concelho do
Montijo.
3.9

SAÚDE HUMANA

Segundo os Perfis Locais de Saúde, a área do projeto está inserida nos seguintes
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS): ACeS Alentejo Central – que abrange os
municípios de Évora, Arraiolos, Montemor-O-Novo e Vendas Novas; ACeS Arco
Ribeirinho – que abrange o município do Montijo.
O Quadro 4 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados de
Saúde Primários, destacando-se como fatores de risco: tabagismo; consumo de álcool;
hábitos alimentares; inatividade física.
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Quadro 4 - Percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados de Saúde Primários

ACeS

Abuso
de
tabaco

Excesso
de Peso

Abuso
Crónico
de
álcool

Abuso
de
drogas

Hipertensão

Alteração no
metabolismo
dos lípidos

Perturbações
depressivas

Diabetes

Alentejo
Central

7,4

3,5

0,9

0,2

26,2

19,4

8,5

8,1

Arco
Ribeirinho

7,1

2,7

0,6

0,3

17,8

14,1

7,8

7

Pela relevância e importância associadas à saúde humana foi efetuada uma análise da
influência do quadro acústico e dos campos eletromagnéticos com origem no projeto.
Relativamente ao ambiente sonoro, após análise específica conclui-se que o quadro
acústico atual encontra-se abaixo dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruído, não sendo previsto qualquer alteração com efeito ao nível da saúde.
No que diz respeito à influência dos campos eletromagnéticos, é sabido que várias
organizações internacionais já estudaram o efeito dos campos eletromagnéticos nas
populações, estando a Legislação Portuguesa enquadrada nas orientações da
Organização Mundial de Saúde e nas melhores práticas da União Europeia.
A Lei nº 30/2010, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 20/2018, de 4 de maio,
regula os mecanismos de definição dos limites da exposição humana a campos
magnéticos, elétricos e eletromagnéticos derivados de linhas, derivados de linhas,
instalações e equipamentos de alta e muito alta tensão, tendo em vista salvaguarda a
saúde pública. Segundo o ponto 2 do Artigo 2º, “a regulamentação dos níveis da
exposição humana aos campos magnéticos deve comportar patamares especialmente
prudentes para as situações de:


Unidades de saúde e equiparados, excetuada a própria exposição derivada dos
equipamentos e instrumentos indispensáveis ao normal funcionamento dessas
instalações;



Quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins-de infância;



Lares da terceira idade, asilos e afins



Edifícios residenciais



Espaços, instalações e equipamentos desportivos.”.

Destaca-se ainda o Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece
critérios de minimização e de monitorização da exposição da população a campos
magnéticos, elétricos e eletromagnéticos que devem orientar a fase de planeamento e
construção de novas linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e a fase de
exploração das mesmas.
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Em 2015, o Comité Científico para Riscos de Saúde Novos e Emergentes, da Comissão
Europeia, publicou um relatório sobre os efeitos potenciais da exposição a campos
eletromagnéticos, em toda a gama de frequências. Foi possível concluir que as
orientações da International Commission on Non -Ionizing Radiation Protection,
apresentadas na Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de
1999, e na Portaria 1421/2004, de 23 de novembro, continuam em vigor, assegurando
a segurança e salvaguarda da saúde humana. O limite de exposição a campos elétricos
e magnéticos a 50 Hz está apresentado no Quadro 5 abaixo.
Quadro 5- Limite de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz
CARACTERÍSTICAS DE EXPOSIÇÃO
Público em geral
(em permanência)

CAMPO ELÉCTRICO
[kV/m] (RMS)

DENSIDADE MAGNÉTICA
[µT] (RMS)

5

100

No entanto, refere-se que até ao presente não foi evidenciada qualquer ligação entre a
exposição dos campos eletromagnéticos e o desenvolvimento de efeitos na saúde
humana.
3.10

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

Do ponto de vista do Ordenamento do Território (OT) e das Condicionantes ao Uso do
Solo o projeto em estudo é abrangido pelos Planos Diretores Municipais de Évora,
Arraiolos, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Montijo e Palmela (este ultimo
município é abrangido apenas na zona de recuperação de acesso à subestação de
Pegões). Em termos de OT a área de estudo encontra-se em solo classificado como
solo rural.
As principais condicionantes existentes na área de estudo são a Reserva Agrícola
Nacional (RAN), a Reserva Ecológica Nacional (REN), áreas de povoamento florestal,
proteção do sobreiro e azinheira e domínio público hídrico.
A compatibilização do projeto em estudo com infraestruturas como, linhas elétricas,
linhas de telecomunicações, estradas, vias férreas, infraestruturas de abastecimento
público e de saneamento, equipamentos desportivos, entre outras, é possível desde
que sejam respeitadas as respetivas servidões.
3.11

PAISAGEM

A área de estudo insere-se nas seguintes Unidades de Paisagem, as quais são
definidas, por serem áreas de características relativamente homogéneas ao nível da
paisagem:


Charneca Ribatejana (UP86), de relevo ondulado muito suave sobre o qual se
desenvolve em larga escala, o característico montado de sobro;



Areias de Pegões (UP 92) - de relevo plano e, solos arenosos, caracterizando-se
por um povoamento disperso, onde subsistem algumas zonas de montado, e
extensas áreas de vinhas;
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Charneca do Sado (UP 94) – de relevo levemente ondulado, de natureza arenosa
e vegetação dominante constituída por montado de sobro e pinheiro manso.



Montados da Bacia do Sado (UP 97) - de relevo relativamente ondulado, com
predomínio dos montados (de azinho, sobro e misto) e pouco povoado (montes
isolados);



Montados e Campos Abertos do Alentejo Central (UP 99) - o relevo corresponde
à peneplanície, isto é, uma planície suavemente ondulada e de contornos
arredondados, tão característica do Alentejo sendo o uso dominante, o agrícola,
estando também bastante presente os montados de sobreiro e azinheira. O
povoamento é disperso, observando-se os típicos montes alentejanos.

3.12

PATRIMÓNIO

Da prospeção arqueológica sistemática realizada no âmbito do EIA resultou a
identificação de 14 ocorrências patrimoniais na área de estudo do património para a
Linha Divor-Pegões (faixa de 100 metros centrado ao eixo do traçado), 1 ocorrência
patrimonial na área de estudo da subestação de Divor e 1 ocorrência patrimonial na
área da subestação de Pegões. As ocorrências patrimoniais das subestações
apresentam valor reduzido. No caso das ocorrências na área de estudo da linha
elétrica verificaram-se 6 ocorrências com valor patrimonial. No Quadro 6, apresentamse as ocorrências patrimoniais identificadas no âmbito dos projetos em análise
Quadro 6 – Ocorrências Patrimoniais nas áreas dos projetos em análise.
Designação da
Ocorrência Patrimonial

Tipo de Sítio

Cronologia

Infraestrutura

Distância

Monte das Figueiras 10

Malhada

Contemporâneo

Subestação
Divor

0

Gare de Pegões

Estação
ferroviária

Contemporâneo

S. Pegões

23

Anta da Casa dos
Cantoneiros

Anta

Neo-calcolítico

Anta da Herdade do
Silval 3

Anta

Neo-Calcolítico

Silval 5

Mancha de
Ocupação

Romano/Moderno

Silval 6

Marco
Miliário

Romano

Capelos 2

Recinto

Idade Média ou
posterior

Capelos 3

Recinto

Romano ou posterior

LAT
A101/A102
LAT
A40/A41
LAT
A39/A40
LAT
A38/A39
LAT
A38/A39
LAT
A36/A37

25
66
52
18
0
56
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Designação da
Ocorrência Patrimonial

Tipo de Sítio

Cronologia

Capelos 4

Recinto

Romano ou posterior

Milhanos 2

Habitat

Neo-calcolítico/
Idade Média

Divor da Figueira 1

Habitat

Romano

Monte da Parreira 2

Habitat

Romano

Mancha de
ocupação

Romano?/
Idade Média ?

Monte das Figueiras 9

Edifício

Contemporâneo

Monte das Fazendas 3

Vestígios de
superfície

Romano

Milhanos 3

Vestígios de
superfície

Medieval/Moderno

Cruzadas

Infraestrutura
LAT
A35/A36
LAT
A23/A24
LAT
A20/A21
LAT
A9/A10
LAT
A8/A9
LAT
A2/A3
LAT
A52
LAT
A25/A26

Distância
44
0
33
52
13
0
0
0
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4

PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO PROJECTO
O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os principais efeitos (impactes) no
ambiente que possam resultar da construção e do funcionamento dos projetos e
apresentar medidas de minimização de modo a eliminar ou minimizar esses impactes,
que possam condicionar a sustentabilidade dos projetos ou induzir uma afetação
demasiado severa sobre qualquer dos fatores ambientais analisados.
Entende-se por impacte a alteração, num momento futuro, de um determinado fator
ambiental, provocada, direta ou indiretamente por ação dos projetos, quando
comparada com a situação, nesse momento futuro, na ausência de projeto.
As medidas têm como objetivo otimizar o desempenho ambiental dos projetos e
incluem um conjunto de recomendações e boas práticas ambientais que deverão ser
tomadas em consideração pelo Dono da Obra/Empreiteiro.
A avaliação de impactes foi realizada com base no estado atual do ambiente na área
de intervenção dos projetos para a fase de construção e fase de exploração dos
projetos. Para os impactes identificados que podem ser minimizados foram propostas
as medidas de mitigação adequadas.
4.1

SÍNTESE DE IMPACTES

A grande generalidade dos impactes identificados é de cariz negativo, sendo
classificados genericamente como pouco significativos a sem significância (e como tal
não evidenciados no Quadro 7). Esta classificação resulta do seu elevado potencial de
minimização com a implementação do conjunto de medidas de minimização definidas,
em particulares aquelas que se constituem como boas práticas ambientais e medidas
de normal gestão e mitigação ambiental em contexto de obra.
Focam-se sobretudo os impactes residuais significativos e muito significativos, isto é,
que ou resultam de impactes negativos cuja mitigação não é possível ou, mesmo
considerando-a, ainda assim os seus efeitos continuam a ser relevantes, ou resultam
de impactes positivos, alvo ou não de medidas de potenciação desses efeitos
favoráveis.
Os demais impactes negativos, classificados genericamente como pouco significativos
a sem significância (e como tal não evidenciados no Quadro 7), são mitigáveis com o
conjunto de recomendações a ter em conta em fase de obra e exploração (podendo
assegurar-se esse aspeto pela garantia de implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental de Obra, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição, Plano de Acessos e Plano de Gestão de Espécies Exóticas
Invasoras).
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Quadro 7 – Impactes residuais significativos ou muito significativos

FASE DE
CONSTRUÇÃO

Ordenamento do território e Condicionantes ao uso do solo
- Contribuição para a Defesa da Floresta Contra Incêndio
Paisagem
- Alterações na estrutura da paisagem decorrentes de ações de carácter
definitivo
Socioeconomia

S

PS-S

- Perda e interferência física com a funcionalidade/ utilização dos
espaços afetos a apoios e faixa de servidão da linha elétrica
Património
- Afetação direta de ocorrência patrimonial pela subestação de Divor
Património

FASE DE
EXPLORAÇÃO

S

- Afetação direta de ocorrência patrimonial pela Linha Divor-Pegões
Paisagem
- Impacte visual da linha elétrica e respetivos apoios
Socioeconomia
- Reforço da capacidade da Rede Nacional de Transporte de eletricidade

S
S
S
S

Impacte negativo;
Impacte positivo; PS – Pouco significativo; S – Impacte significativo; MS –
Impacte muito significativo

Especificamente para o impacte associado à destruição de espaços florestais para
instalação dos elementos da linha elétrica e das subestações, em particular no que se
refere ao decote e/ou abate de sobreiro/azinheira, refere-se que os mesmos são
mitigáveis, assegurando, nos casos em que é inevitável o abate, pela plantação de
indivíduos de sobreiro e azinheira numa área de compensação. A compensação será
realizada nos moldes do disposto no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado
pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho, conforme Plano de Compensação a
desenvolver e a implementar na fase prévia à obra.
A matriz evidencia que, embora o balanço entre efeitos favoráveis e desfavoráveis de
projeto seja desvantajoso, os impactes residuais significativos imputáveis ao projeto
são controlados considerando a magnitude e âmbito territorial do projeto.
De facto, quer o trabalho desenvolvido na 1ª fase do Estudo de Impacte Ambiental –
EGCA – quer no decurso da elaboração do Projeto de Execução – foi possível otimizar e
prevenir muitas das interferências bióticas, físicas, socioeconómicas e legais.
Os principais efeitos adversos que mantêm uma significância moderada derivam
diretamente quer das perdas associadas às áreas de montado de sobreiro e azinheira,
muito comuns neste território, que tem reflexos ao nível da biodiversidade e,
sobretudo, da paisagem. Se no caso da biodiversidade a compensação pelo potencial e
abate certo de espécies arbóreas de interesse ecológico minimiza o carácter negativo
potencialmente significativo, o que se reflete no impacte positivo associado à
intervenção paisagística proposta no âmbito das subestações, no caso da paisagem
subsistirá sempre a intrusão visual e descontinuidades criadas pelas infraestruturas
elétricas num cenário muito pouco artificializado e com um interesse cénico relevante
associado ao extenso montado (ainda que tenha sido possível minimizar esse impacte
cénico com o desenvolvimento na secção final da linha ao longo da A6).
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Salienta-se ainda o impacte negativo associado ao constrangimento social e
económico do aproveitamento do território agora ocupado pela infraestrutura, na fase
de construção, dada a relevância da área agrícola neste território, bem como algumas
explorações florestais para produção. Salienta-se que alguns destes impactes são
atribuíveis à não totalidade da área de estudo (mais incidentes em certos troços e
áreas) e variam de pouco significativo a significativos.
Por fim, há ainda a destacar a ocorrência de impactes significativos associados à
interferência direta de áreas de implantação dos projetos com ocorrências
patrimoniais inventariadas, sendo proposta sondagem mecânica manual como medida
cautelar nessas zonas.
Os demais impactes negativos, classificados genericamente como pouco significativos
a sem significância (e como tal não evidenciados nesta tabela), são mitigáveis com o
conjunto de medidas de minimização identificadas no capítulo 6 no decurso da normal
gestão e mitigação ambiental em ambiente de obra.
De facto, identifica-se como principal impacte positivo do projeto o concretizar do
objetivo que justifica e sustenta os projetos – o reforço da capacidade da Rede
Nacional de Transporte à escala da região em que se insere o presente âmbito,
assegurando e garantindo a continuidade de serviço na zona sul do país,
disponibilizando condições mais adequadas no abastecimento dos consumos da
subestação de Extremoz e capacidade de receção de nova geração de energia
fotovoltaica nesta zona do Alto Alentejo.
Reforça-se que a implementação das medidas preconizadas (com destaque para o
desenvolvimento de Plano de Compensação de Quercíneas em fase prévia à
construção) e a aplicação e desenvolvimento em fase de obra dos planos de apoio à
obra propostos no âmbito do presente EIA – Plano de Acompanhamento Ambiental da
Obra, Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, Plano de
Acessos, Plano de Condicionantes à Implantação de Estaleiro(s) e Plano de Gestão de
Espécies Exóticas Invasoras – é decisiva para conter os demais impactes negativos
identificados como pouco significativos a sem significância após aplicação de medidas.
4.2

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Para a fase de elaboração do Projeto de Execução foi proposta uma série de medidas
no sentido de, independentemente de terem de ser observados todos os requisitos e
normativos legais vigentes e incidentes no corredor proposto, definir uma versão
otimizada do traçado no seu interior, prevenindo ou mitigando tanto quanto possível
impactes potenciais.
No que respeita à fase de construção, reforça-se a relevância da execução das
medidas de caráter geral preconizadas no EIA, a qual poderá ser garantida através da
implementação de todas as medidas e programas de monitorização propostos para a
fase de obra, de modo a conter os efeitos negativos identificados como pouco
significativos ou sem significância após aplicação de medidas. Foram também
enumeradas algumas medidas para implementar na fase de exploração.
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Salientam-se de seguida algumas das medidas propostas no EIA para as diversas fases:
Fase prévia à construção


Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente, mediante
comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia interessadas. A
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da
obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades.



Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.



Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à
obra.



Implementar o Plano de Acessos, o qual foi elaborado privilegiando os
acessos/caminhos existentes (ou de áreas intervencionadas no âmbito de outras
obras) em detrimento da abertura de novos acessos.



Implementar e cumprir o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição (PPGRCD). Assegurar que o PPGRCD está disponível em
obra.



Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações
que incidem sobre as formas de exploração do solo na faixa de segurança.



Prevenir/minimizar o abate de exemplares arbóreos com interesse
conservacionista, quer através do ajuste em obra de acessos e áreas de
trabalho, quer nos casos de afetação definitiva em função da implantação de
apoios, com o ajuste para zonas de clareira dos seguintes apoios com maior
probabilidade de impacte.



Desenvolver um Plano de Compensação de Quercíneas, prévio à obra e após a
fase de negociação com proprietários e potenciais ajustes às áreas de
implantação de apoios. Após essa fase, e nas situações em que a afetação de
áreas de povoamento de quercíneas seja inevitável, a área afetada de
povoamento deve ser compensada em prédios rústicos pertencentes à
entidade proponente ou beneficiação de áreas de povoamento preexistentes,
com condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger uma área
nunca inferior à afetada pelo corte ou arranque multiplicada de um fator de
1,25, de acordo com o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo
Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. Em fase de pré-obra, o Plano de
Compensação dos povoamentos de quercíneas deverá ser delineado tendo em
conta a localização definitiva de apoios e acessos e respetivas as áreas
afetadas. O referido Plano deverá conter o seguinte:


Levantamento detalhado de campo, através de amostragens com
medições do perímetro à altura do peito e identificação de presença de
regeneração natural de sobreiro;



identificação, caracterização e quantificação de cada uma das situações
em que indivíduos de sobreiro ou azinheira (em povoamento, não
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povoamento, núcleo ou isolados) sejam afetados direta ou indiretamente
por qualquer uma das infraestruturas associadas ao projeto (acessos,
estaleiro, aterro, apoios, subestação, faixa de gestão de combustível, faixa
de proteção de 45 m), através de delimitação cartográfica, quantificação
de exemplares e manchas (com diferenciação se constituem ou não
povoamento nos termos legalmente estabelecidos), levantamento de
copas à escala;


identificação das situações em que apenas se requer autorização para o
abate de sobreiros/azinheiras junto do ICNF, quer em função de
densidades de arvoredo abaixo dos valores mínimos estabelecidos na
alínea q) do Art. 1.º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado
pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho, quer para a faixa de gestão
de combustível;



proposta de compensação, em termos de áreas, exemplares/manchas e
características a respeitar, em conformidade com o disposto no de acordo
com o DL nº. 169/2001, de 25 de maio, e alterações introduzidas pelo DL
nº. 155/2004, de 30 de junho: número de sobreiros/azinheiras a plantar,
justificação dos quantitativos propostos e identificação do local de
plantação;



proposta de plano de monitorização do sucesso da implementação do
Plano de Compensação, incluindo: objetivos da monitorização; âmbito da
monitorização; parâmetros monitorizados; locais de amostragem; período
e frequência de amostragem; métodos de amostragem, registo de dados e
equipamento necessário; métodos de tratamento de dados; e
periodicidade dos relatórios de monitorização.

Fase de construção


Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na
reintegração de áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em
todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as
características do solo. Excetua-se a reutilização de terras dos locais onde se
registe a presença de espécies exóticas invasoras, esta não poderá ser utilizada
como terra vegetal, devendo ser encaminhada para destino adequado.



Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às
áreas indispensáveis;



Retirar do local o material lenhoso decorrente da abertura da Faixa de Proteção,
que não seja estilhaçado, a fim de não constituir um foco de incêndio.



Proceder à prospeção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiro,
acessos e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas em
fase de EIA.



Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
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Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior
pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.



Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas
de Reserva Agrícola Nacional ou de Reserva Ecológica Nacional de forma a não
serem afetadas áreas suplementares de solos integrados nessa(s) reserva(s),
evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local elementos
grosseiros provenientes da escavação.



Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro,
parque de materiais e outras áreas afetadas pelas ações de obra, com reposição
das condições existentes antes do início das obras.



Na faixa de servidão deverão remover-se apenas espécies arbóreas de
crescimento rápido existentes no local, promovendo uma gestão que preserve
as espécies arbóreas autóctones presentes sempre que possível.



Implementação do Plano de Compensação, respeitando o disposto n o DecretoLei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30
de junho.



Deverão ser protegidas e preservadas as áreas de floresta e a vegetação arbórea
e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra e acessos, através da
implementação de medidas cautelares a definir no início da obra. Destacam-se
como sensíveis os indivíduos adultos de espécies arbóreas autóctones que
deverão ser sinalizados sempre que exista o risco de uma possível afetação
desnecessária (em caso de abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser efetuada
a sua cintagem prévia com tinta branca indelével). A sinalização deve ser
mantida durante o período em que a obra decorre junto às áreas a
intervencionar. Deverá ser evitado o abate de árvores, sobretudo quando se
tratem de quercíneas.



Na faixa de proteção à linha deverão ser removidas apenas espécies arbóreas de
crescimento rápido existentes no local, promovendo uma gestão que preserve
as espécies arbóreas autóctones presentes.



A localização dos núcleos ou indivíduos de invasoras, a serem alvo de controlo e
erradicação, deve ser sinalizada para um fácil acompanhamento da sua evolução
durante a fase de obra e as medidas de controlo aplicadas devem ser replicadas
sempre que se observe a regeneração das plantas ou o surgimento de novos
locais com espécies invasoras (ver Plano de Gestão de Invasoras).



Assegurar que o solo a remover e a utilizar noutras áreas, com probabilidade de
conter sementes de espécies invasoras, deverá ser adequadamente tratado
(aplicação de herbicida, técnicas de fogo controlado) de modo a destruir as
sementes existentes ou despoletar a sua germinação para posterior erradicação
das plântulas de invasoras que surjam, de acordo com as medidas definidas no
Plano de Gestão de Invasoras
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Fase de exploração


Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo
de infraestrutura/equipamento/área em causa.



Assegurar a rigorosa e regular vigilância, controlo e manutenção da faixa de
servidão da linha elétrica, com especial enfoque nas espécies de crescimento
rápido e espécies exóticas.



Assegurar a rigorosa e regular vigilância, controlo e manutenção da faixa de
servidão da linha elétrica, com especial enfoque nas espécies de crescimento
rápido e espécies exóticas.



Durante a fase de exploração as medidas a implementar encontram-se
relacionadas com o controlo anual de espécies invasoras na área afeta ao
projeto de forma a controlar o seu processo de expansão (medidas de
compensação), conforme estabelecido no Plano de Gestão de Invasoras.



Evitar durante as ações de manutenção da faixa de servidão e do perímetro de
segurança em redor das subestações a afetação de exemplares de sobreiro e
azinheira de forma acidental
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5

MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES
O Estudo de Impacte Ambiental desenvolvido considera, para além da necessária
proposta de medidas de minimização para os diferentes impactes identificados, a
monitorização dos impactes causados pelos projetos por um conjunto de instrumentos
de apoio de cariz mais concreto e operacional.
Assim, e de forma a poderem ser desenvolvidos na sequência de fases de projeto
posteriores de maior detalhe, foram apresentadas diretrizes para a elaboração de:


Programa de monitorização da avifauna – tem como objetivo aferir os
impactes resultantes da instalação da linha na comunidade de aves, avaliar o
sucesso das medidas de minimização propostas e identificar eventuais
necessidades de alteração a estas, de modo a otimizar a sua eficácia.



Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra - constitui-se como um
instrumento de cariz operacional que enquadra e estabelece as bases para um
adequado seguimento ambiental do projeto, desde as ações de planeamento
de obra até à sua fase final de execução, tendo como objetivo verificar e
controlar os principais e mais sensíveis fatores ambientais e socioeconómicos e
assegurar a implementação das medidas de prevenção e minimização
propostas e melhores práticas ambientais.
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6

CONCLUSÕES
No presente processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) estão incluídos os
seguintes projetos da Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica (RNTE):




Subestação de Pegões 400/60 kV (plataforma com uma área de cerca de
5,2 ha);
Subestação de Divor 400/60 kV (plataforma com uma área de cerca de 5,2 ha);
Linha associada Divor Pegões, a 400 kV (extensão de 69 km e 214 apoios
associados).

Os projetos encontram-se em fase de Projeto de Execução (PE), abrangendo os
concelhos de Évora, Arraiolos, Montemor-O-Novo, Vendas Novas e Montijo.
Os projetos das Subestações de Divor e Pegões e Linha Divor-Pegões tiveram uma
versão anterior e foram sujeitos a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(de forma autónoma para cada projeto), tendo obtido Declarações de Impacte
Ambiental (DIA) favoráveis condicionadas. Dada a impossibilidade de concretização
dos projetos dentro dos prazos de validade das respetivas DIA, e atendendo à
alteração das premissas que sustentaram o traçado da linha e identificação de novas
necessidades, a REN, S.A., entendeu como pertinente, a reformulação do projeto da
linha e nova submissão a novo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental,
incluindo as subestações.
Salienta-se também, como 1ª fase do EIA, a elaboração do Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais, que permitiu caracterizar uma área de estudo de maior
dimensão, da qual, tendo em conta as diferentes condicionantes identificadas,
resultou o corredor para a implantação do presente projeto de execução da Linha
Divor-Pegões, a 400 kV.
Na avaliação ambiental dos projetos verificou-se que as intervenções previsíveis na
fase de construção irão ter efeitos negativos ao nível de vários descritores conduzindo
em geral a impactes pouco significativos. A adoção das medidas de minimização
recomendadas para esta fase, bem como o seu correto acompanhamento ambiental,
garantirá a reduzida significância dos impactes.
Atendendo à tipologia dos projetos, o EIA considerou que existe um controlo suficiente
sobre os aspetos negativos e significativos identificados, considerando-se todos os
projetos como viáveis em termos ambientais e sociais, sem prejuízo de assegurar o
conjunto de recomendações e medidas propostas.
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