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REN – REDE ELÉTRICA NACIONAL,S.A. 

SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV 

E LINHA ASSOCIADA DIVOR–PEGÕES, A 400KV 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOL. V – ADITAMENTO 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente documento constitui o Volume V – Aditamento – do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) que avalia os seguintes projetos da Rede Nacional de Transporte de 
Energia Elétrica (RNT), datado de maio de 2018: 

 Subestação de Pegões 400/60 kV – doravante abreviada como SPGO; 

 Subestação de Divor 400/60 kV – doravante abreviada como SDVR; 

 Linha associada Divor Pegões, a 400 kV – doravante abreviada como 
LDVR.PGO. 

O presente documento visa dar resposta à solicitação da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) veiculada através do ofício n.º S051189-201808-DAIA.DAP/ 
DAIA.DAPP.00132.2018 (ANEXO I). 

Apresentam-se assim nos capítulos seguintes as respostas e elementos adicionais 
requeridos sob a forma de aditamento ao EIA, organizados de acordo com a estrutura 
do pedido de elementos adicionais. 

Em cada secção, relativamente à qual foram pedidos esclarecimentos ou elementos 
adicionais, transcreve-se o texto do pedido. 

À transcrição de cada ponto do pedido segue-se o correspondente esclarecimento. 

Os elementos que se constituem como documentos individualizados e autónomos são 
apresentados sobre a forma de anexos ao presente volume. 
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1 PROJETO 

1.1. Desenvolvimento dos objetivos e necessidade dos projetos, em complemento 
da informação constante do ponto 2.2.1 do Relatório Síntese, acompanhado de 
desenhos /figuras. 

A REN – Rede Eléctrica 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. 

O referido plano, denominado Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de 
Transporte de Eletricidade (PDIRT) é então objeto de apreciação por parte da Direção 
Geral de Energia e Geologia e da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos que 
promove um período de consulta pública. 

No Plano de Investimentos para o período de 2002-2007 (2012) foi identificada a 
necessidade de criar um eixo Norte-Sul da RNT – Rede Nacional de Transporte de 
eletricidade (RNT), pelo interior em alternativa ao eixo Norte-Sul da RNT existente pelo 
litoral que tinha como grandes objetivos: 

 Permitir ligar pelo interior o Norte (produção essencialmente hídrica e eólica) 
ao Centro/Sul (produção essencialmente térmica, eólica e mais tarde também 
solar); 

 Criar a RNT em algumas regiões do País onde ainda não existia 
designadamente na Beira Baixa e no Alto Alentejo, reforçando assim as 
condições de segurança da RND – Rede Nacional de Distribuição de 
eletricidade (as funções de transporte de eletricidade eram realizadas 
naquelas regiões pela RND); 

 Permitir localmente a concretização de alguns projetos como sejam a 
eletrificação da linha férrea da Beira Baixa e do TGV (projeto entretanto 
suspenso). 

A construção do referido eixo seria, no entanto, feita de forma escalonada no tempo. 
Assim começaram por ser construídas: 

 Troço da linha Falagueira - Castelo Branco 1/2 a 150 kV para a subestação 
ferroviária de Rodão, processo de AIA n.º 780, com DIA favorável 
condicionada emitida em 9 de janeiro de 2002 pelo ofício da DGA n.º 180, 
licença de estabelecimento emitida por despacho de 24 de janeiro de 2002 e 
recebida pelo ofício da DGE com a ref.ª 001355 em 30 de janeiro de 2002 
(processo El. 1.0/67727) e já em serviço desde novembro de 2002; 

 Conclusão da construção da linha Falagueira - Castelo Branco 1/2 a 150 kV, 
processo de AIA n.º 1226, com DIA favorável condicionada emitida em 30 de 
dezembro de 2004 pelo ofício n.º 1SEAMAOT/1746/04, licença de 
estabelecimento emitida por despacho de 28 de Abril de 2005 e recebida pelo 
ofício da DGEG com a ref.ª 005737 em 9 de maio de 2005 (processo El. 
1.0/67799) e já em serviço desde dezembro de 2006; 
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 Subestação de Castelo Branco 220/150/60 kV, com DIA favorável 
condicionada emitida em 5 de dezembro de 2005 e recebida pelo ofício SEA 
n.º 6345, licença de estabelecimento emitida por despacho de 5 de janeiro de 
2006 e recebida pelo ofício da DGEG com a ref.ª 001501 em 2 de fevereiro de 
2006 (processo El. 1.0/67836) e já em serviço desde julho de 2007; 

 Linha Castelo Branco - Ferro 1/2 a 220 kV incluindo a ligação à subestação 
ferroviária da Fatela, processo de AIA n.º 1396, com DIA favorável 
condicionada emitida em 30 de novembro de 2005 e licença de 
estabelecimento emitida por despacho de 14 de dezembro de 2005 recebida 
pelo ofício da DGEG com a ref.ª 000124 em 5 de janeiro de 2006 (processo El. 
1.0/67833) e já em serviço desde dezembro de 2006; 

 Linha Falagueira - Estremoz a 400 kV, processo de AIA n.º 1545 e com DIA 
favorável condicionada emitida em 11 de março de 2008 e recebida pelo ofício 
da SEA n.º 1040, licença de estabelecimento emitida por despacho de 8 de 
maio de 2008 e recebida pelo ofício da DGEG com a ref.ª 007469 em 9 de 
junho de 2008 (processo El. 1.0/67875) e já em serviço desde agosto de 2009; 

 Subestação de Estremoz 400/150/60 kV, com DIA favorável condicionada 
emitida em 21 de novembro de 2007 e licença de estabelecimento emitida por 
despacho de 20 de março de 2008 e recebida pelo ofício da DGEG com a ref.ª 
006491 em 12 de maio de 2008 (processo El. 1.0/67908) e já em serviço desde 
Agosto de 2009. 

 Linha Estremoz - Divor a 400 kV, processo de AIA n.º 2040 e com DIA favorável 
condicionada emitida em 1 de setembro de 2009 e recebida pelo ofício da SEA 
n.º 3133, licença de estabelecimento emitida por despacho de 10 de março de 
2010 e recebida pelo ofício da DGEG com a ref.ª 005670 em 31 de março de 
2010 (processo El. 1.0/67987) e já em serviço desde dezembro de 2015. 

Na figura seguinte são representadas as infraestruturas da RNT em 2015. 
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Figura Ad. 1 – Infraestruturas da RNT: situação em 2015 

Numa 2ª fase, dado que a ligação Ferro - Falagueira já se revelava insuficiente para 
integrar e escoar a produção eólica já produzida ou potencial na região (por exemplo 
Gardunha, Penamacor, Pinhal interior), foram construídas e/ou estão em fase final de 
licenciamento as seguintes infraestruturas: 

 Linha Castelo Branco - Falagueira 3 a 150/400 kV, processo de AIA n.º 2346, 
com DIA favorável condicionada emitida em 21 de julho de 2011 pelo ofício 
SEAOT n.º 127, licença de estabelecimento emitida por despacho de 30 de 
dezembro de 2011 e recebida pelo ofício da DGEG com a ref.ª 000304 em 10 
de janeiro de 2012 (processo El. 1.0/68070) e já em serviço desde março de 
2014; 

 Subestação do Fundão 400/220/60 kV, processo de AIA n.º 2930, com DIA 
favorável condicionada emitida em 6 de abril de 2017 e recebida pelo ofício n.º 
S021467, aguardando a emissão da respetiva licença de estabelecimento; 
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 Linha zona de Castelo Branco - Fundão a 400/220 kV, processo de AIA n.º 
2930, com DIA favorável condicionada emitida em 6 de abril de 2017 e 
recebida pelo ofício n.º S021467, aguardando a emissão da respetiva licença 
de estabelecimento; 

 Abertura da linha Penamacor Ferro para a Subestação do Fundão a 220 kV, 
processo de AIA n.º 2930, com DIA favorável condicionada emitida em 6 de 
abril de 2017 de 2004 e recebida pelo ofício n.º S021467, aguardando a 
emissão da respetiva licença de estabelecimento. 

A figura seguinte representa a situação previsível em 2018/2019 das infraestruturas da 
RNT (dependente da emissão das licenças de estabelecimento). 

 

Figura Ad. 2 – Infraestruturas da RNT: situação prevista para o período 2018/2019 

Os projetos da RNT objeto da presente avaliação a seguir indicados pretender dar 
continuidade ao eixo acima referido são os seguintes: 

 Subestação de Divor 400/60 kV; 
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 Subestação de Pegões 400/60 kV; 

 Linha simples Divor – Pegões a 400 kV. 

As razões específicas para a concretização destas infraestruturas visam: 

 Garantir a segurança n-1 da Subestação de Estremoz (neste momento está 
apenas ligada à RNT pela linha Falagueira – Estremoz. A linha Estremoz – Divor 
está ligada diretamente a uma linha da RND); 

 Aumentar a segurança de abastecimento à região de Évora; 

 Permitir a concretização da ligação ferroviária Évora – Caia; 

 Aumentar a capacidade de receção de nova produção renovável (300 a 400 
MW); 

 Aumentar a segurança da operação global da RNT em particular na região sul. 

Na figura seguinte apresenta-se a situação da RNT após concretização dos projetos 
agora em avaliação. 

 

Figura Ad. 3 – Infraestruturas da RNT: situação após a concretização dos projetos em 
avaliação – LDVR.PGO, SPGO, SDVR 
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1.2. Explicitar as características da linha em avaliação, apresentada como simples, 
e indicar se se prevê a sua conversão em linha dupla no futuro Neste último 
caso, indicar as implicações de tal alteração e, sendo necessário, reformular a 
avaliação de impactes. 

Como consta do Plano de Investimento, está planeada a concretização de uma linha 
simples a 400 kV (apenas um circuito) em que os condutores estão dispostos em 
esteira e 2 cabos por fase. 

Em termos gerais, é constituído pelos elementos estruturais a seguir indicados. Todos 
estes elementos são utilizados pela REN nas linhas simples da RNT de 400 kV e têm em 
comum as seguintes características: 

 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; 

 Apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, 
construídas a partir de perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou 
através de chapas de ligação e parafusos; 

 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. 

Em termos resumidos junta-se quadro com as características de quantidades dos 
componentes principais. 

Quadro Ad. 1 – Quadro-síntese de componentes principais da linha e suas características 

DESIGNAÇÃO QDE. TOTAL 

Apoios reticulados em aço da família “Q” e “DLT” 210 + 1 Unid. 

Fundações dos apoios com 4 maciços independentes 211 unid. 

2 cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE) 435.123 m 

1 cabo de guarda, do tipo ACSR 153 (DORKING) 72.321 m 

1 cabo de guarda, do tipo OPGW 72.521 m 

Cadeias de isoladores equipadas para 400 kV 1.145 unid. 

Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS 39.192 unid 
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No Plano de Investimentos da RNT atual, cujo horizonte temporal é 2027, não está 
prevista a inclusão de um outro circuito entre as 2 subestações nos mesmos apoios ou 
mesmo um outro traçado com novos apoios. 

Se, por remota hipótese, fosse considerada essa possibilidade da transformação de 
uma linha simples em dupla de modo a incluir um outro circuito, isso implicaria a 
substituição de todos os apoios, o que teria como consequência haver uma 
indisponibilidade bastante prolongada da linha, e novos processos de avaliação de 
impacte ambiental e de licenciamento. 

Junta-se ainda uma silhueta do apoio tipo que será utilizado na linha. Remete-se para a 
consulta do Anexo II (Volume IV do EIA), onde se apresentam esquemas axiais dos 
diferentes apoios a utilizar e esquemas das fundações. 

 

Figura Ad. 4 – Silhueta de apoio-tipo a utilizar 

1.3. Ortofotomapa com o traçado assinalado, incluindo apoios e acessos (explicitar 
data do ortofotomapa). 

Anexo ao presente Aditamento (ANEXO II) apresenta-se o Desenho Ad1 – Implantação 
do projeto da Linha Divor-Pegões, cuja base cartográfica são um conjunto de imagens 
aéreas recolhidas por cobertura aerofotogramétrica da área de estudo executada 
entre março e junho de 2015, georreferenciadas no sistema de coordenadas ETRS89-
TM06. 
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Salienta-se que os acessos não estão representados no referido Desenho por uma 
questão metodológica – os acessos não constituem uma peça do projeto de execução 
(podendo a sua consulta, sobre ortofotomapa, ser feita no Desenho 25 do Volume III 
do EIA e Anexo VII – Volume IV do EIA). Os acessos são apresentados como uma 
proposta do EIA, baseado no trabalho realizado e apresentado no Anexo VII do EIA – 
Plano de Acessos. Os acessos, que serão tipicamente temporários (salvo se os 
proprietários negociarem a sua manutenção) e de intervenção reduzida ou nula, 
apresentados resultam de uma proposta assente numa análise das condicionantes do 
terreno e, sobretudo, na tentativa de aproveitamento de acessos já pré-existentes. 

O referido Plano de Acessos deverá ser tido em consideração na fase de licenciamento 
e como referencial a observar no âmbito do concurso para a empreitada, a incluir no 
Caderno de Encargos. É assim um documento passível de atualização e alteração na 
fase de pré-construção, por parte do Empreiteiro selecionado, a aprovar pela REN, S.A. 
como Dono de Obra e a submeter a apreciação da Fiscalização, em função de 
condicionalismos técnicos a observar, negociação com proprietários para o 
atravessamento de propriedades e criação de novos acessos/melhoria de acessos 
existentes e minimização localizada de afetações pontuais (por exemplo de 
exemplares e manchas de sobro/azinho). 

1.4. Indicar a profundidade máxima de escavação necessária à abertura dos 
caboucos. 

As fundações dos apoios reticulados que vão ser utilizadas na linha são constituídas 
por quatro maciços de betão independentes, com sapata, chaminé prismática e 
armadura em aço. 

Conforme estipulado regulamentarmente, as fundações associadas aos apoios da linha 
são dimensionadas para os mais elevados esforços que lhe são comunicados pela 
estrutura metálica, considerando todas as combinações regulamentares de ações. O 
dimensionamento destas fundações é, por sua vez, dependente das condições 
geotécnicas do terreno onde são implantadas. 

As fundações dos apoios reticulados são dimensionadas ao arrancamento, na 
generalidade dos casos abrangidos pelas condições “médias” de terreno, pelo método 
do peso de terreno estabilizante e desprezando a contribuição da força de atrito do 
terreno. 

A seguir representam-se as fundações que vão ser utilizadas por tipo de apoio e as 
suas dimensões. 

Quadro Ad. 2 – Tipo de fundações e suas dimensões 

Tipo QDE Escavação (m
3
) Betão (m

3
) Peso armadura (kg) A (m) E (m) H (m) 

DRE040 122 2.726,944 830,576 43.920 1,5 0,6 2,4 

DRE066 42 1.595,216 449,568 26.880 1,8 0,7 2,85 

DRE101 24 1.430,368 438,912 24.960 2,1 0,8 3,3 

DRE135 22 1.963,397 564,124 25.520 2,5 0,85 3,5 

DRE266 1 222,053 59,565 3.860 3,7 1,0 4,0 
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TOTAL 211 3.615,82 1.062,69 54.340 - - - 

 

Figura Ad. 5 – Corte-tipo de fundação 

Como se pode observar a profundidade máxima de escavação necessária para a 
abertura dos caboucos é de 4 metros e apenas é necessária para um apoio. 

Durante a fase de materialização do apoio no terreno e da realização do relatório 
geológico, poderá resultar a necessidade de dimensionar fundações especiais, que 
serão efetuadas caso a caso, situação que neste caso não é previsível que venha a 
acontecer. 

No respeitante às Subestações de Divor e Pegões, a profundidade máxima prevista de 
escavação será referente aos maciços tipo PAL4E, que têm uma profundidade de 
3,20 m abaixo da cota da plataforma. 

1.5. Explicitar o volume de terras sobrantes a colocar no depósito indicado na 
fig.3.2. do EIA, inerente à Subestação do Divor. 

O volume das terras sobrantes a colocar no referido depósito e que resultam dos 
trabalhos de terraplenagens da plataforma da subestação de Divor têm duas 
proveniências principais: 

 Por um lado, consistem nas terras vegetais que não se conseguirão aproveitar 
na proteção de taludes de escavação e aterro; 

 Por outro lado, consistem na camada de solo proveniente das escavações que 
se optará, pela sua menor competência para a realização de aterros, enviar 
para vazadouro. 

Por fim, em caso de poder surgir algum imprevisto em obra, deixam-se algumas terras 
provenientes das escavações como folga ao equilíbrio de terras projetado com o 
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intuito de poderem vir a ser reutilizadas, em vez de se recorrer a terras de 
empréstimo, o que tornaria a construção muito mais onerosa e com maior impacte no 
ambiente. 

1.6. Explicitar, para cada um dos projetos, os fundamentos para que o balanço de 
terras seja nulo (conforme consta do quadro 2.28. do RS do EIA), 
desenvolvendo a informação constante da página 144, e considerando as 
conclusões do Estudo Geológico e Geotécnico, que referem a existência de 
materiais provenientes da escavação que não são passíveis de utilizar na 
constituição dos aterros da plataforma da subestação. 

O princípio de cálculo que está subjacente à conceção de uma plataforma que se 
requer plana, como a de uma subestação, é a de que se haja um equilíbrio, teórico, 
entre as terras removidas na zona de escavação e as terras colocadas na zona do 
aterro. 

Diz-se teórico porque num terreno natural, e como indicado no ponto anterior, é 
muito frequente haver solos que não têm a competência necessária para a construção 
de aterros. Por outro lado, e como boa prática de projeto, dever-se-á deixar uma folga 
de terras escavadas, boas para aterro, para o caso de virem a ser necessárias durante a 
obra, em resultado de algum imprevisto. 

Esta prática, conforme sugerido acima, tem a vantagem de, em caso de necessidade de 
um volume de terras de empréstimo adicional, não onerar consideravelmente a obra, 
assim como a vantagem de minimizar o consumo de combustíveis, e ainda as 
respetivas emissões de CO2, ao evitar o transporte de grandes volumes de terras. 
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2 ASPETOS GLOBAIS 

2.1. Analisar a possibilidade de desenvolver alternativas ao traçado proposto, para 
alguns troços, por forma a evitar o percorrer de alguns espaços florestais e 
minorar as consequências que a implementação da obrigatória Faixa de 
Gestão de Combustível (FGC) acarreta sobre os povoamentos florestais em 
geral, e sobre povoamentos de sobreiro e azinheira em particular, e por forma 
a integrar ajustes ao projeto que permitam minimizar a afetação de 
povoamentos de sobreiro e azinheira. 

Considera-se que o esquema metodológico que rege a avaliação de impacte ambiental 
de linhas elétricas, de acordo com o Guia Metodológico desenvolvido conjuntamente 
entre a REN, S.A. e a APA, 

caracterização de uma área alargada de estudo  

identificação das grandes condicionantes ambientais  

definição de corredores alternativos que previnam/minimizem a afetação das 
grandes condicionantes identificadas  

avaliação comparativa de corredores alternativos segundo um conjunto de 
critérios de condicionamento à implantação da linha elétrica  

ponderação dos diversos fatores e proposta/seleção de corredor preferencial 
para o desenvolvimento de traçado de linha  

desenho preliminar de traçado, considerando as condicionantes técnicas, 
condicionantes ambientai e sociais identificadas e as recomendações definidas 
em sede de EGCA para o traçado da linha e implantação de apoios  

validação ambiental do traçado e apoios, com ajustes propostos  

desenho final de traçado e apoios de linha, 

potenciam a apresentação a avaliação segundo Estudo de Impacte Ambiental em fase 
de Projeto de Execução de um traçado de linha elétrica que representa a melhor 
solução de otimização encontrada ponderando transversalmente todos os descritores 
e variáveis em análise, sem prejuízo de, após a negociação com os proprietários e 
prévio à obra, poder proceder a pequenos ajustes no posicionamento dos apoios, em 
função da realidade encontrada no terreno, preferencialmente dentro do alinhamento 
do vão projetado para não implicar a relocalização do conjunto de apoios que o 
antecede ou se seguem. 

Conforme se observa na carta de habitats revista (Desenho 4, ANEXO II ao presente 
Aditamento), a ocorrência de áreas de presença de sobreiro/azinheira ocupam 
regularmente toda a secção do corredor. Uma análise cuidada permite observar que se 
procurou “traçar” o eixo da linha para áreas não florestais e, sobretudo, que evitassem 
tanto quanto possível a afetação de áreas de sobreiro/azinheira. Contudo, tendo em 
conta as características de ocupação da área, com grande representatividade de áreas 
agrícolas, pontuadas pelos montes habitados agrícolas aos quais teve de se assegurar o 
devido afastamento, e grande representatividade de áreas florestais, com grande 
destaque para as áreas de sobreiro/azinheira, o desenho de um traçado sobre este 
tipo de áreas era incontornável. 
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Tendo em conta que o desenvolvimento do traçado tanto quanto possível em linha 
reta evita o prolongamento em extensão da linha e o número de apoios a implantar, 
sendo um critério basilar em termos de minimização dos efeitos ambientais e sociais, 
propor alternativas de traçado, que implica alterar o alinhamento dos vãos de linha 
(excetuando pontos de inflexão) implica não só aumentar a extensão dos impactes 
associados à criação e manutenção da faixa de proteção à linha e faixa de gestão de 
combustível, como alterar a localização de apoios posteriores e anteriores àqueles que 
se propõe afastar em função da criação e novas alternativas de traçado, os quais 
podem até estar numa posição já otimizada e a sua movimentação agravar impactes 
noutros descritores ambientais. 

Novamente, a solução do corredor selecionado numa primeira e, numa segunda fase, 
de traçado proposto, pretendeu-se otimizada, ponderando e fazendo o balanço entre 
efeitos favoráveis e desfavoráveis a outras alternativas de projeto. Não obstante, e 
conforme mencionado, quer como resultado da fase de negociação com proprietários, 
quer em função da verificação in loco das condições de instalação dos apoios, na fase 
de pré-obra e obra poderá haver lugar a ajustes à localização de apoios, dentro do 
corredor estudado. 

No ponto seguinte sustenta-se melhor a justificação pela opção de traçado 
apresentada. 

2.2. Demonstrar, para a melhor compreensão e avaliação da opção pelo traçado 
apresentado, a impossibilidade da consideração das referidas alternativas face 
às grandes condicionantes ambientais, e desenvolver a justificação pela opção 
de traçado apresentada, sem prejuízo das restantes condicionantes de 
implementação da linha. 

Para melhor enquadrar o processo de otimização sucessiva que justifica a seleção da 
opção de traçado, reparte-se a presente resposta em duas secções: justificação do 
corredor preferencial para o traçado; justificação para a solução desenvolvida em 
Projeto de Execução. 

JUSTIFICAÇÃO DO CORREDOR PREFERENCIAL PARA O TRAÇADO 

O exercício de definição de corredor preferencial baseado na avaliação levada a cabo 
no Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais pretendeu desde logo constituir, 
atendendo aos pontos de entrega e saída da Linha Divor-Pegões, uma faixa otimizada 
que representasse a área onde a conjugação dos diversos fatores ambientais fosse a 
menos impactante. 

Essa otimização resulta de um esforço de refinamentos sucessivos, com o seguinte 
encadeamento metodológico: 

 Definição de uma área de estudo alargada entre as Subestações de Pegões e 
Divor (como infraestruturas de ligação à Linha Divor-Pegões), a qual logo à 
partida preveniu a coincidência com aglomerados populacionais relevantes, 
áreas classificadas, grandes massas de água e áreas de servidão de grande 
dimensão; 
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 Seleção de um conjunto de corredores alternativos que, de entre todos os 
fatores de condicionamento presentes dentro da área de estudo alargada, 
representassem as melhores opções territoriais à passagem da linha, 
permitindo alternativas mais estritas (corredores a rondar os 400 m de largura) 
que se focaram em: 

o Evitar a sobreposição de corredores com povoações e edificações 
habitadas e, quando não conflituante com outras condicionantes, 
maximizando o afastamento a áreas habitadas e turísticas; 

o Maximizar o aproveitamento de espaços-canal de infraestruturas lineares 
já existentes (corredores de rodovias e ferrovia de transporte, em 
particular o traçado da A6, linhas de transporte e distribuição de energia 
elétrica, entre outras áreas antrópicas por contraponto a espaços 
naturais/naturalizados); 

o Evitar a sobreposição de corredores com património classificado ou em 
vias de classificação e suas zonas de proteção; 

o Evitar a sobreposição de corredores com massas de água utilizadas como 
apoio ao combate a incêndios, considerando de forma preventiva as suas 
zonas de proteção alargada; 

o Evitar a fragmentação de habitats de suporte a espécies prioritárias ou 
com relevância conservacionista; 

o Minimizar a sobreposição com demais condicionantes identificadas. 

Descreve-se em seguida a lógica subjacente a cada alternativa considerada: 

 A zona inicial da área de estudo é, sobretudo, condicionada por habitações 
isoladas e pela presença de uma zona crítica para quirópteros. Considerando 
as características estepárias da ocupação do solo nessa zona e a sua 
importância para a avifauna (podendo ocorrer movimentos de avifauna entre 
as albufeiras do Divor e Minutos), optou-se por definir um único troço (Troço 
1), localizado o mais a sul possível sem incompatibilizar o corredor com as 
habitações isoladas aí existentes, maximizando ainda o afastamento ao 
Aeródromo de Arraiolos e ao Monte das Oliveiras (com interesse turístico) – 
consultar Desenho 14 (Folha 1) do EGCA (Anexo III do Volume IV). 

 No cruzamento com a EN4, imediatamente a norte da Albufeira dos Minutos, 
estabeleceram-se dois troços, um a norte e outro a sul, sobretudo definidos 
em função da localização do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos, na 
zona de Foros do Cortiço, que limita a passagem de corredores apenas em 
duas zonas – a norte da área de estudo ou numa seção intermédia. O troço 
Norte (Troço 2B) pretende definir uma alternativa mais retilínea, num 
território com menor grau de artificialização, marcado sobretudo por montado 
e áreas agrícolas. O troço Sul (Troço 2A) assegura um atravessamento numa 
zona mais infraestruturada, sobretudo no troço final, onde acompanha 
exteriormente a pedreira de Benafessim e o espaço-canal da A6 a norte de 
Montemor – consultar Desenho 14 (Folhas 2 e 3) do EGCA (Anexo III do 
Volume IV). 
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 O Troço 3 justifica-se pela minimização do cruzamento de linhas de água, 
galerias ripícolas complexas e montado denso, numa zona bastante marcada 
por estes fatores, evitando ainda o cruzamento com achados arqueológicos e 
procurando assegurar o afastamento a propriedades de interesse turístico 
(Herdade do Freixo do Meio e Monte dos Álamos) – consultar Desenho 14 
(Folha 3) do EGCA (Anexo III do Volume IV). 

 Dada a presença de Vendas Novas no troço final de ligação à Subestação de 
Pegões e da servidão militar associada à Escola Prática de Artilharia, definiram-
se três corredores alternativos, novamente a norte e a sul, suportados na 
mesma justificação que determinou a definição da área de estudo geral: 

o O troço Norte (Troço 4C) atravessa uma zona natural, marcada pela 
densidade de linhas de água e galerias ripícolas (procurando minimizar o 
seu atravessamento e maximizar o afastamento à Herdade do Freixo do 
Meio na seção inicial), infletindo para sul na direção da Subestação e 
acompanhando na seção final o corredor das linhas de muito alta tensão 
da REN, S.A. existentes, cruzando Fazendas de Cortiço numa área com 
menor densidade de habitações – consultar Desenho 14 (Folhas 3, 6, 7 e 5) 
do EGCA (Anexo III do Volume IV). 

o A sul, onde se procurou maximizar a ocupação do espaço-canal da A6 (e 
na seção final, o corredor das linhas de muito alta tensão da REN, S.A. 
existentes), a presença de povoações como Silveiras e o Bairro Marconi 
limitaram o “acesso” ao corredor da A6 através de duas alternativas – 
Troço 4A, a Leste do Bairro Marconi e a oeste de Silveiras e onde a 
densidade habitacional é muito reduzida no seu entorno, e Troço 4B, 
enquadrado entre o limite este do Bairro Marconi e um bairro adjacente a 
este, acompanhando o traçado de uma linha elétrica. Ambas as 
alternativas acompanham posteriormente para oeste o traçado da A6, 
fletindo para noroeste antes da Estação de Serviço de Vendas Novas, 
acompanhando as estradas de acesso até à Subestação de Pegões, 
mantendo-se sempre a sul das Fazendas de Piçarras – consultar Desenho 
14 (Folhas 3, 4, 5 e 8) do EGCA (Anexo III do Volume IV). 

Definidos os corredores alternativos, procedeu-se então a uma avaliação ambiental e 
social comparativa dos critérios considerados e apresentados no ponto 2.3 seguinte, 
da qual, por intermédio da quantificação de indicadores, avaliação qualitativa de 
outros e conjugação e análise cumulativa de potenciais afetações e incidência de 
condicionantes significativas, se chegou ao corredor preferencial sobre o qual foi 
desenhada a solução apresentada. 

Da análise quantitativa da avaliação dos troços alternativos conclui-se que os troços 2B 
e 4A seriam os preferenciais das alternativas consideradas. 
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Quadro Ad. 3 – Quadro síntese de avaliação comparativa de troços alternativos 

Troços alternativos Fatores impeditivos 
Fatores fortemente 

condicionantes 
Fatores restritivos 

    

2A 1 4 2 

2B 1 7 2 
    

4A 1 10 3 

4B 1 8 2 

4C 2 3 2 

Em termos da análise qualitativa, importa referir que da ponderação conjunta de todos 
os fatores, também estes foram os troços avaliados como os preferenciais, de acordo 
com o seguinte: 

TROÇOS 2A E 2B 

 O atravessamento de áreas agrícolas é mais pronunciado no troço 2B, que se 
reflete igualmente numa menor proporção de área de montado cruzado pelo 
troço 2B, ainda com influência ao nível da avifauna, já que as zonas agrícolas 
constituem um habitat do tipo estepário (zonas agrícolas abertas e áreas de 
regadio), preferencial para a ocorrência de espécies de avifauna estepárias. 
Assim, se por um lado o troço 2B representa uma menor afetação potencial de 
áreas de sobro/azinho, por outro potencia o cruzamento de áreas de 
ocorrência de avifauna estepária, sendo também maior a proximidade a áreas 
habitadas e podendo ter um maior grau de impacte sobre áreas agrícolas como 
atividade económica; 

 O afastamento maximizado a zonas habitacionais e a Montemor-o-Novo 
(relevante por se constituir como um ponto privilegiado de visibilidade para a 
área com um número de observadores significativo) é mais assegurado pelo 
troço 2B – neste, todos os recetores sensíveis identificados estão a mais de 
100 m do limite do corredor; 

 O aproveitamento do espaço-canal da A6 na zona da Pedreira de Benafessim, 
como espaço cumulativamente perturbado por estas infraestruturas, 
minimizando potenciais efeitos ao nível da paisagem e avifauna, é majorado no 
caso do troço 2A (numa extensão de 1.750 m apenas); 

 Afastamento maximizado ao Aeródromo da Amendoeira. A servidão 
aeronáutica associada não seja condicionante aos troços 2A e 2B, a 
proximidade ao troço 2B (menos de 650 m) constitui um risco potencial de 
condicionamento, o que não se verifica no troço 2A; 

 Maior número de ocorrências patrimoniais (3) no troço 2A (troço 2B: 2). 

TROÇOS 4A, 4B E 4C 

No caso dos troços 4A, 4B e 4C, é clara a distinção entre os troços 4A e 4B, 
coincidentes na maioria da sua extensão, e o troço 4C. 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

18 

 Os troços 4A e 4B maximizam o aproveitamento do espaço-canal da A6, que 
amplifica o caráter mais antrópico destes troços por oposição ao troço 4C, que 
se insere na proximidade do vale do rio Almansor e apenas na sua seção final 
se aproxima de zonas habitacionais. Cumulativamente, o troço 4C totaliza uma 
maior área de presença de sobro/azinho que os demais troços, bem como 
apresenta na sua proximidade (localização incerta) uma micro-reserva 
ambiental (Carvalhal do Barranco da Loba); 

 Outro aspeto diferenciador é a proximidade a habitações. Muito embora 
nenhum dos troços intersete habitações isoladas ou aglomerados 
habitacionais, no caso do troço 4C a inserção final na área de subestação 
ocorre na área de fazendas agrícolas de Piçarras, onde o corredor se aproxima 
de algumas habitações. Tal efeito é muito mais limitado no caso dos troços 4A 
e 4B. Salienta-se neste particular que, embora se identifique uma habitação 
inserida no interior do corredor 4A (Herdade do Catalão), atendendo a que o 
traçado da linha será implantado preferencialmente justaposto à A6, tal facto 
assegura um afastamento superior a 200 m, pelo que a presença desta 
Herdade não inviabiliza este troço como alternativa. 

 A presença de marcos geodésicos nos troços 4A e 4B, embora se classifique 
como fator impeditivo (seguindo as diretrizes do Guia Metodológico REN, S.A.), 
é desfavorável por comparação com o troço 4C. Novamente, não se considera 
este facto, contudo, como factor de inviabilização, uma vez que tal condiciona 
uma área muito limitada no entorno do vértice geodésico (como tal, a grande 
maioria do corredor mantém-se disponível como alternativa para a colocação 
de apoios na área). 

Focando a análise nos troços 4A e 4B: 

 estritamente avaliando a inserção no corredor da A6 entre Silveiras e o Bairro 
Marconi, ambos maximizam o uso de espaços-canal de infraestruturas 
existentes (A6 no caso do troço 4A, linha de alta tensão existente entre o 
Bairro Marconi e Alto da Chaminé no caso do troço 4B). Não obstante, a 
presença da ETAR Marconi Nascente no corredor do troço 4B, cuja área de 
proteção non aedificandi é definida no âmbito do PDM de Vendas Novas por 
um buffer de 300 m, condiciona grande parte do corredor, limitando as 
alternativas de atravessamento – quer em termos territoriais, quer em termos 
do tipo de vão a usar). 

Por fim, em termos de exposição visual comparativa, a exploração turística e 
visibilidade da linha na Herdade do Freixo do Meio e o número potencial de 
observadores do conjunto de aglomerados na seção final do troço 4C (Foros da 
Craveira, Craveira do Norte, Craveira do Sul, Piçarras e Fazendas de Piçarras) agravam 
a avaliação paisagística deste troço face aos restantes. Entre os troços 4A e 4B, a 
diferenciação é feita pelo maior número de observadores potenciais existente no 
Bairro Marconi. Salienta-se novamente que, não obstante o exposto, todas estas áreas 
de exposição visual são já marcadas negativamente pela presença de infraestruturas 
lineares pré-existentes. 
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JUSTIFICAÇÃO PARA A SOLUÇÃO DESENVOLVIDA EM PROJETO DE EXECUÇÃO 

Um dos desígnios para a definição do corredor preferencial após análise global de 
outros corredores alternativos foi, desde logo, eliminar a necessidade de estabelecer 
um exercício de avaliação em fase de EIA de traçados sobre esses corredores. 
Estabelecendo desde logo que o corredor selecionado apresenta a melhor conjugação 
em termos de mitigação de um conjunto de fatores ambientais e sociais que poderiam 
condicionar o traçado da linha, então globalmente qualquer traçado desenvolvido 
sobre os demais corredores seria sempre mais desfavorável que aqueles desenvolvidos 
dentro do corredor preferencial. 

De acordo com as diretrizes definidas conjuntamente entre a REN,S.A. e a APA, 
submete-se a Estudo de Impacte Ambiental um traçado único, que foi alvo de uma 
validação ambiental, aferindo se respeitava o conjunto de recomendações feito no 
âmbito do Estudo de Grandes Condicionantes e permitindo ajustes pontuais de 
traçado e localização de apoios. 

A solução assim que se apresenta a avaliação neste Estudo de Impacte Ambiental em 
fase de Projeto de Execução resulta de uma solução já afinada no âmbito dessa 
validação ambiental e todo o trabalho preliminar.  

Partindo do corredor preferencial definido conforme exposto, o desenho da solução de 
traçado e localização de apoios foi balizado segundo três principais premissas: 

 Minimizar tanto quanto possível a extensão do traçado, uma vez que tal se 
reflete não só na perspetiva técnica e financeira, mas quantitativamente numa 
menor área e faixa de impacte; 

 Assegurar o máximo afastamento possível a áreas habitadas; 

 Assegurar o cumprimento e minimização da afetação do maior número de 
vertentes ambientais possíveis. 

Tendo em conta o elevado número de condicionantes e fatores a considerar nesta 
fase, o traçado e localização de apoios, partindo das duas primeiras premissas 
expostas, foi sucessivamente afinado considerando as demais vertentes ambientais, 
das quais se destaca: 

 Procurar a alternativa que implique o menor atravessamento de áreas de 
presença de exemplares e manchas de sobro/azinho (sempre que tal não 
implique aproximar o traçado de zonas habitacionais) e estabelecer a maior 
retilineidade possível ao traçado, procurando implantar os apoios em áreas de 
clareira; 

 Promover o maior afastamento possível às ocorrências de interesse 
patrimonial identificadas e a pontos de interesse turístico e definir a tipologia 
de apoios de forma a mitigar tanto quanto possível a intrusão visual nos 
espaços atravessados; 
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 Evitar a sobreposição com massas de água, quer pela potencial necessidade de 
assegurar o acesso a meios aéreos de combate a incêndio, quer pela sua 
relevância como pontos de conetividade ecológica para espécies avifaunísticas; 

 Assegurar o cumprimento do Domínio Público Hídrico na localização de apoios; 

 Atravessar, sempre que possível, perpendicularmente e no troço mais estreito 
os vales de/e linhas de água; 

 No acompanhamento de espaços-canal existentes (auto-estrada A6 e Linhas de 
Transporte existentes) foi assegurada sempre que tecnicamente possível, a 
justaposição possível com o traçado da nova linha, de forma a diminuir a 
criação de enclaves entre dois espaços-canal consecutivos, constituindo um 
único com a menor extensão possível; 

 Procurar, em situações de ocupação agrícola, seguir a matriz linear existente, 
adotando a colocação dos apoios ao longo das linhas de cultura, nos limites 
dos campos ou de caminhos existentes; 

 Em áreas florestais privilegiar o atravessamento de povoamentos de espécies 
de crescimento rápido (eucalipto, pinheiro bravo ou mistos) em detrimento de 
povoamentos de maior valor ecológico e paisagístico (ex: montado). A 
colocação de apoios deve igualmente seguir sempre que possível limites de 
propriedades e caminhos existentes. 

Assim, no decurso da validação ambiental que antecedeu a definição final do Projeto 
de Execução da Linha Divor-Pegões, foi ponderada a melhor solução de traçado dentro 
do corredor com base nas condicionantes técnicas e condicionantes ambientais/ 
sociais. 

A submissão da alternativa de traçado, de acordo com o procedimento metodológico 
vertido no Guia Metodológico de AIA de Linhas Elétricas e Subestações sustenta-se em 
todo este trabalho sucessivo de afinamento, não obstante o exercício de avaliação de 
impacte ambiental debruçar-se sobre as opções tomadas, propondo as respetivas 
recomendações e medidas de minimização a ter em consideração em fases 
posteriores. 

Neste âmbito, importa referir que, embora em fase de Projeto de Execução, a tipologia 
de projeto tem subjacente uma componente de incerteza para as fases seguintes de 
licenciamento, diretamente associadas à fase de negociação com os proprietários dos 
diversos terrenos atravessados, que pode justificar pequenos ajustes de pormenor. 

Adicional e tipicamente, após essa fase de negociação, a REN, S.A. procede a pequenos 
reajustes de localização de apoios e, se necessário, de traçado, de forma a minimizar 
afetações tal como identificadas em fase de EIA, como por exemplo a relocalização de 
apoios em função da presença de exemplares de espécies classificadas e passíveis de 
autorização para abate/compensação ou do processo negocial com proprietários 
agrícolas, a opção por diferentes técnicas de colocação de apoios em função da 
densidade e características de acessibilidade de certas áreas (por meios aéreos), entre 
outras. 
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2.3. Explicitar o conceito/fundamento de “fatores impeditivos, fatores fortemente 
condicionantes e fatores restritivos”, constantes do resumo do Estudo de 
Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) (sendo esta terminologia utilizada 
no RS deveria vir explicitada sem ser necessário recorrer a elementos 
complementares). 

Subjacente ao exercício de Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) está, 
numa fase ainda preliminar e a montante do Projeto de Execução, uma 
macrocaracterização de uma área alargada de estudo, em função dos objetivos que 
sustentam e justificam a necessidade do projeto. 

Esta macrocaracterização pretende-se direcionada para a identificação dos principais 
constrangimentos e grandes condicionantes que podem condicionar ambiental e 
socialmente, no caso em concreto, a implantação da linha de transporte elétrica. 

Como tal, importa definir, tendo em conta a tipologia de projeto em questão, o 
conjunto de critérios ambientais e sociais que irá balizar esta avaliação prévia. 
Conforme definido assim pela REN, S.A., no âmbito do protocolado com a Agência 
Portuguesa do Ambiente para otimizar o exercício de Avaliação de Impacte Ambiental 
aplicada a Linhas de Transporte Elétrico, através de Guia Metodológico. Estes critérios 
determinam níveis de condicionamento ao desenho do traçado da linha elétrica e seus 
apoios, considerando-se os seguintes para este efeito: 

 Impeditivo: fator que, por condicionamento legalmente estabelecido, impede 
a instalação de linhas; 

 Fortemente condicionante: fator cuja relevância ambiental, socioeconómica 
e/ou sociocultural pode originar impactes significativos, sendo aconselhável o 
estudo de alternativas; 

 Restritivo: fator cuja importância ambiental, socioeconómica e/ou 
sociocultural pode originar impactes moderadamente significativos, devendo a 
instalação de linhas ser considerada após uma análise cuidada e tendo em 
conta a possibilidade de minimização dos impactes identificados. 

No quadro que se segue (e conforme exposto no Anexo III do Volume IV do EIA) são 
apresentados os fatores e respetivos critérios considerados na identificação de 
grandes condicionantes. 

Quadro Ad. 4 – Identificação de fatores impeditivos, fortemente condicionantes e restritivos 

FATORES CRITÉRIOS 

IMPEDITIVOS 

Vértices geodésicos 

No âmbito das servidões administrativas legalmente 
estabelecidas. 

Centros radioelétricos e ligações hertzianas 

Aeroportos, aeródromos, heliportos e 
outras instalações de apoio à navegação 
aérea 
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FATORES CRITÉRIOS 

Locais destinados ao armazenamento e 
manipulação de produtos explosivos Dentro das distâncias estabelecidas no Regulamento de 

Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), 
anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92. 

Locais destinados ao armazenamento, 
transporte e manuseamento de 
combustíveis líquidos ou gasosos 

Edifícios escolares e campos desportivos 
O RSLEAT apenas permite a passagem de linhas sobre 
estas infraestruturas em casos excecionais. 

Instalações militares ou afetas à defesa 
nacional 

No âmbito das servidões administrativas legalmente 
estabelecidas. 

Áreas do SNAC: Áreas Protegidas, Áreas da 
Rede Natura 2000 (ZPE, SIC e sítios da Lista 
Nacional), IBA (Zonas Importantes para as 
Aves), Sítios RAMSAR, Reservas da Biosfera 

No âmbito das Diretivas Comunitárias e transposição 
legal nacional. 

FORTEMENTE CONDICIONANTES 

Áreas de presença de espécies florísticas 
e/ou habitats sensíveis (incluídas nos 
anexos II e IV do Diretiva Habitats) 

A presença da linha pode constituir um fator adicional 
de ameaça quer para espécies florísticas sensíveis, quer 
para as espécies suportadas por habitats sensíveis. 

Áreas de presença de espécies com estatuto 
de ameaça em Portugal e na Europa 

A presença da linha poderá constituir um fator adicional 
de ameaça para algumas destas espécies. 

Património classificado ou em vias de 
classificação e respetivas zonas de Proteção 

No âmbito das restrições legalmente definidas. 

Povoações e edifícios habitados / 
frequentados por pessoas (edifícios 
isolados, grupos de edifícios e núcleos 
urbanos) 

Áreas a evitar, devido à multiplicidade, sinergia e 
cumulatividade de impactes, e pelo potencial de 
contestação social. Interessa ter especialmente ter em 
conta: habitações, equipamentos de saúde, culto, lazer, 
espaços públicos muito frequentados, áreas turísticas. 

Áreas afetas a futuros usos residenciais, 
urbanos ou turísticos 

Para além dos anteriores, acresce a potencial 
desvalorização da atratividade destas zonas como 
resultado da presença das linhas aéreas. 

Outras áreas sociais em meio não urbano ou 
não edificadas (espaços de festa, lazer, 
culto, etc.) 

Afetação de zonas frequentadas pela população e com 
grande valorização sociocultural. 

Áreas de construção interdita de proteção a 
ETAR 

No âmbito de servidões administrativas legalmente 
estabelecidas. 

Pontos de tomada de água para combate a 
incêndios por meios aéreos 

Áreas a evitar pela sua importância no combate a 
incêndios, por meios aéreos (incluindo a consideração 
da zona alargada de proteção). 

Áreas agrícolas de regadio ou com ocupação 
cultural com especial importância 
económica (por exemplo: vinha) ou com 
elevado grau de mecanização 

Afetação de potencial produtivo e importância 
económica, e pela existência de infraestruturas de rega, 
cuja utilização fica muito condicionada sob as linhas 
(aspersão, canhão) e pelos apoios (pivots). A utilização 
de meios mecânicos fica condicionada pelos apoios e 
sob as linhas. 

Indústria extrativa com explorações a céu 
aberto 

No âmbito das servidões administrativas legalmente 
estabelecidas. 
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FATORES CRITÉRIOS 

Festos e zonas de forte exposição visual 

A intrusão visual é um fator de degradação da 
paisagem, com incidência ao nível da perceção do seu 
valor e da qualidade de vida. 

Como tal, deverão evitar-se estas zonas devendo, no 
entanto, avaliar-se o efetivo grau de condicionamento 
considerando-se a capacidade de absorção da paisagem 
e o número de observadores potenciais. 

Travessia, cruzamento ou proximidade de 
cursos de água e planos de água 

A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos 
parâmetros estabelecidos no RSLEAT. 

A proximidade de planos de água está normalmente 
associada a zonas de forte sensibilidade ecológica, 
nomeadamente como zonas de presença de espécies 
avifaunísticas e estabelecendo corredores e 
conetividade ecológica entre massas de água próximas. 

RESTRITIVOS 

Áreas de habitat potencial de espécies com 
estatuto de ameaça em Portugal e na 
Europa 

A presença da linha poderá constituir um fator adicional 
de ameaça para algumas destas espécies. 

Presença de elementos patrimoniais 
arquitetónicos ou arqueológicos 

Potencial destruição desses valores, mas de grau de 
condicionamento dependente da respetiva valoração e 
da possibilidade de medidas de minimização (sujeito a 
parecer da DGPC). 

Áreas especialmente definidas em planos de 
Ordenamento do Território 

Em função de limitações ou condicionalismos 
especificamente definidos em planos de ordenamento 
do território 

Zonas onde existam outros projetos com 
impacte social negativo relevante 

A existência de outros projetos que possam causar 
impacte relevante é particularmente sensível na 
componente social, por efeito de cumulatividade, 
sinergia, ou meramente como efeito catalisador de 
perceções negativas. A instalação de linhas deve, 
portanto, considerar atentamente estas situações. 

Áreas industriais 
Garantir compatibilidade com instalações existentes ou 
previstas. 

Perímetros florestais legalmente 
estabelecidos e outras áreas florestais (em 
especial de espécies de crescimento rápido) 

A colocação de apoios e a abertura de faixas de serviço 
e segurança têm impactes relevantes em explorações 
florestais (espécies de crescimento rápido). 

Garantir o cumprimento do regime de condicionamento 
associado à construção em áreas de sobro e azinho. 

Risco colocado por incêndios. 

Cruzamento com estradas, caminhos-de-
ferro, teleféricos, linhas elétricas, linhas de 
telecomunicações, gasodutos 

A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos 
parâmetros estabelecidos no RSLEAT e nas respectivas 
servidões. 

 

A proposta de corredor preferencial para o posterior desenho do traçado da linha e 
implantação de apoios sustentou-se nestes critérios, procurando evitar a 
sobrepassagem de fatores impeditivos e prevenir ou mitigar tanto quanto possível a 
sobrepassagem de áreas identificadas como fortemente condicionantes, bem como o 
posterior desenho do traçado da linha no interior desse corredor preferencial. 
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2.4. Justificar a escolha da solução desenvolvida em PE (integrando informação do 
capítulo 8 do EGCA). 

Considerando que o ponto 2.2. requeria já a justificação da escolha da solução 
desenvolvida em PE, remete-se para a resposta dada no contexto referenciado. 

2.5. Reformulação da Carta de Condicionantes à implantação de estaleiros 
(Desenho 26 do EIA), de forma a abranger uma área mais alargada. 

Em função do solicitado, apresenta-se no ANEXO II ao presente Aditamento o Desenho 
26 – Carta de Condicionantes à Implantação de Estaleiro(s) – reformulado para uma 
área mais alargada, para lá do corredor de estudo do Estudo de Impacte Ambiental. 

Reafirma-se que a localização preferencial do(s) estaleiro(s) e outras áreas de apoio 
deverá respeitar as áreas condicionadas para a localização de estaleiro(s) cartografas 
no Desenho 26. Caso o Empreiteiro abdique da utilização dos locais definidos como 
preferenciais ou menos desfavoráveis, o processo de seleção das novas áreas deverá 
respeitar a Carta de Condicionantes, bem como todas as condicionantes de 
ordenamento do território, áreas legalmente protegidas, servidões e restrições de 
utilidade pública, conforme apresentados e identificados no Relatório Síntese do EIA, 
bem como todos os requisitos listados no Anexo VIII, Volume IV do EIA – Plano de 
Condicionamento à Implantação de Estaleiro(s). 

2.6. Revisão crítica do Desenho 25 do EIA, e eventual reformação do mesmo, 
integrando nomeadamente a informação solicitada no ponto 3.8 do presente 
documento. 

Em função do solicitado, apresenta-se no ANEXO II ao presente Aditamento o Desenho 
25 – Carta de Acessos – integrando as unidades turísticas mais próximas do corredor 
em estudo e que se inserem no layout proposto para a carta (apenas fica visível a 
unidade turística “Monte dos Álamos”, na folha 7 do Desenho 25 (ver resposta ao 
ponto 3.1 seguinte, as demais unidades estão muito afastadas do eixo do corredor). 

2.7. Características dos estaleiros incluindo equipamentos previstos, bem como dos 
parques de material e estruturas de apoio à obra (em complemento da 
informação do EIA pág. 138). 

Apesar de se prever a instalação de estaleiros de obra na fase de construção do 
projeto, não se conhecem ainda os respetivos locais de implantação. Na seguinte 
apresenta-se uma caracterização de atividades e equipamentos nos estaleiros da obra. 

Quadro Ad. 5 – atividades e equipamentos-tipo em estaleiros de obra da REN, S.A. 

TIPO DE ATIVIDADE EQUIPAMENTO/ÁREAS 

Atividades a desenvolver nos estaleiros 
Escritório, armazenamento de materiais, 
serralharia de apoio à construção, logística de 
apoio ao pessoal afeta à construção das linhas. 

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. 
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TIPO DE ATIVIDADE EQUIPAMENTO/ÁREAS 

Transporte de materiais das linhas 
Apoios, cabos em bobinas, isoladores em 
embalagens, acessórios, material de ligação à 
terra e de sinalização. 

Transporte de equipamentos das linhas 

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. 

 

2.8. Para cada um dos apoios que se localize sobre área agrícola, área RAN, 
próximo de habitações, próximo de elementos patrimoniais, ou sobre áreas 
com sobreiros/azinheiras, apresentação de uma síntese (ficha) especificando 
características do local, acessos a utilizar, avaliação detalhada dos impactes 
mais significativos e medidas de minimização específicas a adotar. A síntese 
deve ser acompanhada de extrato cartográfico, à escala de projeto, 
evidenciando aspetos relevantes. A referida informação deve ser desenvolvida 
em complemento da tabela do Anexo I do Plano de Acessos. 

Apresenta-se no ANEXO IV ao presente Aditamento um quadro-síntese que integra 
todos os elementos solicitados sob a forma tabular, organizados por apoio. 

Embora se apliquem a generalidade das avaliações e conclusões inclusas no Relatório 
Síntese do EIA relativas a cada descritor individualizado, bem como as medidas de 
minimização genéricas e específicas, no referido quadro foram apresentados os 
principais impactes identificados como significativos por apoio, centrados sobretudo 
nas questões de servidões e condicionantes (REN e RAN), biodiversidade (interceção 
de áreas de sobro/azinho e possível abate de exemplares), ocupação do solo (perdas 
associadas a áreas agrícolas e florestais de produção), património (interceção de 
ocorrências patrimoniais, considerando aquelas a menos de 50 m do apoio)) e 
proximidade a edificações (não verificada a presença de áreas habitacionais a menos 
de 100 m de cada apoio). 

Em termos de medidas, apenas se identificaram as específicas para os impactes 
identificados, ainda que possam ser aplicável a cada apoio o conjunto das medidas 
gerais e algumas das específicas por descritor inscritas no Relatório Síntese do EIA. 

Complementarmente, apresenta-se ainda no ANEXO II ao presente Aditamento o 
Desenho Ad4 – Extratos cartográficos por apoio, em conformidade com o solicitado. 

2.9. Revisão das medidas de minimização para os diferentes fatores ambientais 
integrando a informação solicitada no presente documento, e de forma a 
apresentarem o detalhe e rigor necessários à sua implementação e efetiva 
minimização dos impactes. As medidas devem ser particularizadas para as 
diferentes situações/extensões/apoios sempre que tal se justifique, e a sua 
revisão deve ser orientada de modo a obstar a ocorrência do impacte 
(nomeadamente através de ajustes na localização dos apoios). 

Considerando o conjunto de respostas asseguradas ao longo do presente documento, 
não se verificou necessidade significativa de revisão de medidas de minimização 
propostas. 
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Quando tal foi necessário, quer em termos de revisão, quer em termos de adição, 
remete-se para a sua consulta nas respetivas respostas específicas aos pontos do 
pedido de elementos adicionais. 

Em função da revisão e adição de algumas medidas, apresenta-se no ANEXO V a versão 
revista da Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA) do Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) – Anexo V, Volume IV do EIA. 
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3 FATORES AMBIENTAIS 

3.1 SÓCIO ECONOMIA 

3.1.1. Identificação e caracterização das unidades turísticas, atividades económicas, 
habitações e outras infraestruturas, existentes na área de estudo, avaliação 
dos respetivos impactes socioeconómicos, e à apresentação de medidas de 
minimização, no caso de se justificar. 

A referida abordagem solicitada foi levada a cabo no âmbito do Estudo de Impacte 
Ambiental, tendo em conta também o trabalho anteriormente realizado na fase de 
Estudo de Grandes Condicionantes (Anexo III do Volume IV do EIA), onde todas as 
categorias de espaço referenciadas foram alvo de pedidos de informação e 
levantamento direcionado no âmbito dos trabalhos de campo realizados. 

Importa salientar que, considerando o objetivo e metodologia associadas ao EGCA, o 
corredor em estudo sobre o qual incidiu o EIA foi desde logo selecionado de forma a 
prevenir ou minimizar tanto quanto possível os impactes, entre outros, 
socioeconómicos. Para esse efeito, a seleção do corredor foi orientada para maximizar, 
entre outros, a distância a aglomerados e habitações isoladas, áreas turísticas e zonas 
de lazer, atividades económicas e outras infraestruturas de presença ou usufruto 
humano. 

Tendo em conta o exposto, a presença deste tipo de espaços é residual na área em 
estudo no EIA, conforme identificado no Estudo de Impacte Ambiental na secção 4.7.3 
(Relatório Síntese do EIA), como em seguida se re-evidencia: 

 Atividades económicas – na área de estudo estas resumem-se à atividade 
agrícola e à exploração florestal, conforme identificado nas secções 4.7.3.a) e 
4.7.3.b). De acordo com informação encaminhada pelo IAPMEI e outras 
entidades, não há atividades económicas a assinalar. Contudo, no âmbito do 
trabalho de campo realizado, destacam-se as seguintes atividades económicas 
no entorno da área de estudo (para além das já referenciadas): 

o Pedreira de Benafessim – a mais de 3.500 m a sul e este do traçado da 
linha elétrica; 

o Aproveitamento Hidroagrícola Albufeira dos Minutos – sul do vão 52-87. 

 Zonas habitacionais – conforme já referido, o cruzamento com núcleos 
habitacionais e edificações foi reduzido ao mínimo, registando-se apenas a 
inserção de uma única habitação (Monte do Catalão) no interior da área de 
estudo. Outros edifícios pontualmente inseridos no interior do corredor em 
estudo correspondem, muito pontualmente, quer a edifícios abandonados, 
quer a pequenos apoios agrícolas ou à atividade agropecuária. No entorno 
próximo do traçado da linha elétrica observam-se sobretudo habitações 
dispersas, localizadas tipicamente a mais de 200 m do eixo de traçado (no 
Quadro 4.13 do Relatório Síntese do EIA estão identificadas as habitações mais 
próximas do traçado). 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

28 

 Unidades turísticas e outras áreas de ocupação humana – outras potenciais 
áreas de ocupação humana ou importantes ao nível do contexto 
socioeconómico, como áreas industriais/zonas empresariais, áreas turísticas, 
áreas de lazer (com exceção para o trecho da ciclovia de Évora entre os apoios 
20 e 21), culto e festa popular e/ou equipamentos sociais não se verificam na 
área de estudo, já que o uso do solo a ela associado está afeto 
maioritariamente à agricultura/agropecuária, floresta e espaços naturais. Em 
particular no que se refere a unidades turísticas, quer através da informação 
enviada pelo Turismo de Portugal, quer pela consulta da base de dados 
SIGTUR, quer por fim pelos levantamentos de campo identificados, assinala-se 
como mais próximas e/ou relevantes pelo seu posicionamento as seguintes: 

o Monte Azul – Estabelecimento de hospedagem situado a cerca de 1.300 m 
para sul do apoio 26; 

o Monte das Oliveiras – unidade de agroturismo situada a mais de 2.000 m 
para nordeste do apoio 41; 

o Casa da Sé – unidade de alojamento local situada a mais de 1.000 m para 
sul do apoio 87; 

o Monte do Álamo – unidade de turismo rural situada a cerca de 800 m a 
norte do vão 116-117 (inserida em zona de vale e sem visibilidade para a 
linha elétrica e seus apoios); 

o Herdade do Freixo do Meio – unidade de agroturismo situada a mais de 
3.500 m para noroeste do apoio 119. 

Ao nível da avaliação de impactes expressa nas secções 5.7.3 e 5.7.4 (Relatório Síntese 
do EIA), foram ainda identificados e avaliados os impactes maioritariamente e de 
forma mais significativa associados à perda e interferência física com a funcionalidade 
e utilização dos espaços, com enfoque particular sobre as atividades económicas 
existentes na área – exploração agrícola e florestal –, e eventuais prejuízos 
económicos, limitação de usos futuros na área de apoios e faixa de proteção da linha. 

Ao nível das áreas habitadas, foram identificados os impactes associados à degradação 
do ambiente sonoro e qualidade do ar local e constrangimentos à acessibilidade. A 
falta de individualização de áreas de impacte prende-se precisamente com o 
afastamento que foi assegurado, numa primeira fase pelo corredor preferencial 
selecionado no EGCA e, numa segunda fase, pelo traçado da linha definido, assim 
como pela baixa representatividade ou nula de ocupação habitacional ou turística, 
bem como considerando a magnitude dos trabalhos de construção associada, que são 
limitados a áreas muito restritas e com ações construtivas de reduzido impacte face a 
outras tipologias de empreitadas. 

A falta de referências e avaliação direcionada para o tipo de atividades salientadas no 
ponto 3.1.1 prende-se, assim, com a sua ausência no corredor de estudo, e baixa a 
residual representatividade no seu entorno, dando assim foco no âmbito da 
caracterização da situação de referência e na avaliação de impactes sobre as atividades 
económicas verdadeiramente representativas da área de estudo – explorações 
agrícolas e explorações florestais, identificando e avaliando ainda os impactes, ainda 
que previsivelmente pouco significativos, sobre as habitações presentes no entorno da 
área de estudo.  
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3.2 OCUPAÇÃO DO SOLO/BIODIVERSIDADE 

3.2.1. Delimitação, quantificação e caracterização dos espaços florestais da área de 
intervenção, nomeadamente no que se refere à existência de povoamentos 
florestais e respetiva composição, densidade, estrutura, grau de coberto bem 
como identificados e quantificados os impactes diretos ou indiretos, incidentes 
neste tipo de espaços, de todas as intervenções inerentes à construção e 
exploração do projeto, incluindo acesso, e das respetivas medidas de 
minimização e de compensação. 

Procede-se em seguida à solicitada delimitação, quantificação e caracterização dos 
espaços florestais da área de intervenção. 

Para este efeito, foi revisto e atualizado o Desenho 4 (Volume III do EIA), inserido no 
ANEXO II ao presente Aditamento, em resultado da reanálise e delimitação de espaços 
florestais e demais habitats por fotointerpretação, suportada nas imagens aéreas 
cedidas pela REN, S.A. para a área de intervenção (ver ponto 1.3 do presente 
Aditamento). 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FLORESTAIS 

Na área de estudo da linha elétrica e subestações foram identificadas cinco tipologias 
de espaços florestais: 

 montado de sobreiro/azinheira; 

 montado misto de sobreiro/azinheira com pinheiros; 

 floresta de sobreiro/azinheira; 

 floresta mista; 

 eucaliptal. 

SUBESTAÇÕES DE DIVOR E PEGÕES 

Na Figura Ad. 6 é apresentada a delimitação das áreas ocupadas por cada uma das 
tipologias de espaço florestal identificadas na subestação de Divor. Na área de estudo 
da subestação de Divor apenas foi identificado um espaço florestal: o montado, que 
ocupa um total de 4,62 ha, o que corresponde a cerca de 21% da área de estudo da 
subestação. Neste caso está presente unicamente o montado estreme, 
maioritariamente de sobreiros (Quercus suber), estando as azinheiras (Quercus 
rotundifolia) confinadas às áreas com afloramentos rochosos. Estes montados são 
pouco densos, compostos por indivíduos adultos e o grau de cobertura é baixo, não 
ultrapassando os 50%. 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

30 

 

Figura Ad. 6 – Espaços florestais na área de estudo da subestação de Divor 

Na Figura Ad. 7 é apresentada a delimitação das áreas ocupadas por cada uma das 
tipologias de espaço florestal identificadas na subestação de Pegões. Na área de 
estudo da subestação de Pegões foram identificadas três tipologias de espaço florestal: 
montado, floresta mista e eucaliptal (Quadro 1), que ocupam no total cerca de 33% da 
área de estudo da subestação. 
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Figura Ad. 7 – Espaços florestais na área de estudo da subestação de Pegões 

Quadro Ad. 6 – Quantificação dos espaços florestais presentes ao longo da área de estudo da 
subestação de Pegões 

ESPAÇOS FLORESTAIS ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Montado de sobreiro/azinheira  11,35 27,78 

Floresta mista 19,67 48,14 

Eucaliptal 1,65 4,03 

Total 32,67 79,95 
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No caso do montado na área da subestação de Pegões a espécie dominante é o 
sobreiro, estes são montados relativamente densos, compostos por indivíduos adultos 
e o grau de cobertura é acima dos 50%. O eucaliptal é dominado por espécies de 
Eucalyptus spp., denso e com elevado grau de cobertura. A floresta mista não 
apresenta a dominância clara de uma espécie arbórea, ocorrendo em co-dominância 
sobreiros, pinheiros-bravos (Pinus pinaster) e pinheiros-mansos (Pinus pinea). A 
densidade e grau de cobertura da floresta mista varia, dependendo da conjunção de 
espécies co-dominantes. 

LINHA DIVOR-PEGÕES 

No Desenho 4 (ANEXO II) é apresentada a delimitação das áreas ocupadas por cada 
uma das tipologias de espaço florestal identificadas no corredor de estudo do EIA. 

Cerca de 60% do corredor de estudo da linha elétrica corresponde a espaços florestais, 
sendo o espaço florestal mais abundante a floresta de sobreiro/azinheira (corresponde 
a 23% da área), seguida pelo montado de sobreiro/azinheira (corresponde a 21% da 
área) e floresta mista (corresponde a 10% da área) (Quadro 2).  

Quadro Ad. 7 – Quantificação dos espaços florestais presentes ao longo 
do corredor de estudo da linha elétrica 

ESPAÇOS FLORESTAIS ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Montado de sobreiro/azinheira  586,99 21,01 

Montado misto de sobreiro/azinheira com pinheiro 33,14 1,19 

Floresta de sobreiro/azinheira 650,30 23,27 

Floresta mista 281,66 10,08 

Eucaliptal 127,41 4,56 

Total 1.679,50 60,11 

 

Os montados de sobreiro/azinheira ocupam 587 ha, sendo a segunda tipologia de 
espaço florestal mais abundante no corredor de estudo, e correspondem ao habitat 
6310 – montados de Quercus spp. de folha perene (Anexo B-I do Decreto-Lei 
nº 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro). 
As manchas de montado identificadas correspondem também a povoamentos de 
quercíneas, de acordo com o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. Estes montados são maioritariamente de 
sobro (Quercus suber), mas também de azinho (Quercus rotundifolia), sendo estas as 
espécies dominantes neste espaço florestal e ocorrendo sobretudo indivíduos adultos 
e de grande porte. O sub coberto do montado é usado sobretudo como pastagem para 
o gado, sendo por isso dominado por gramíneas. A densidade das manchas de 
montado é variável, assim como o grau de cobertura, dependendo sobretudo do tipo 
de gestão a que o montado está sujeito, grau de regeneração e sanidade.  
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Os montados mistos de sobreiro/azinheira com pinheiros são menos abundantes que 
os montados de sobreiro/azinheira, ocupando apenas 33 ha (cerca de 1% da área). 
Também estes 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. Assim como para os montados estremes, a densidade e grau de cobertura 
dos montados mistos varia, dependendo da gestão que é feita, do grau de 
regeneração, da sanidade das quercíneas e ainda da abundância de pinheiros. 

As florestas de sobreiro/azinheira são o espaço florestal mais abundante na área de 
estudo da linha elétrica e correspondem aos habitats 9330 – Florestas de Quercus 
suber e 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Anexo B-I do Decreto-
Lei nº 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de 
fevereiro), consoante as manchas são dominadas por sobreiro ou azinheira. As 
manchas de floresta de sobreiro/azinheira identificadas correspondem também a 
povoamentos de quercíneas, de acordo com o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de 
maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. O sub coberto destas 
florestas é dominado por matos compostos por espécies arbustivas como Arbutus 
unedo, Asparagus alba, Asparagus aphyllus, Cistus crispus, Cistus ladanifer, Cistus 
salviifolius, Daphne gnidium, Erica umbelata, Halimium calycinum, Pistacia lentiscus ou 
Ulex australis. Dependendo da sua composição florísticas estes matos poderão 
corresponder ao habitat 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos. As 
florestas de sobreiro/azinheira apresentam maior densidade e grau de coberto vegetal 
que as áreas de montado, pois estão são áreas sem gestão humana. Muitas vezes é 
possível observar nestas florestas indivíduos de sobreiro/azinheira de idades distintas. 

Nas áreas de floresta mista 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. A floresta mista pode ocorrer sob a forma de 
plantações orientadas ao longo de linhas ou como resultado de regeneração natural, 
apresentando nesses casos uma estrutura não organizada. As manchas de floresta 
mista presentes na área de estudo apresentam densidades variáveis e o grau de 
cobertura varia também, sendo mais densas as áreas com estrutura não organizada ao 
longo de linhas. 

As manchas de eucaliptal correspondem a monoculturas de Eucalyptus spp., sendo 
que pontualmente ocorrem indivíduos de sobreiro e azinheira. Os eucaliptais são 
plantados e ordenados ao longo de linhas de plantação com compasso constante. Cada 
mancha de eucaliptal alberga indivíduos de idades semelhantes, sendo que no caso 
das manchas ocupadas por indivíduos adultos o grau de coberto é elevado (80 a 90%), 
assim como a densidade.  
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ACESSOS 

Os acessos apresentados em fase de EIA não são definitivos nem permanentes, 
correspondendo a uma proposta do mesmo a validar em fase de pré-obra e passível de 
alterar em função da negociação com os proprietários dos terrenos atravessados pela 
linha elétrica. 

Contudo, e conforme solicitado, considera-se relevante fazer a caracterização dos 
espaços florestais que poderão ser atravessados pelos acessos a construir. São em 
seguida caracterizados os espaços florestais existentes num buffer de 20 m em redor 
dos acessos a construir propostos em fase de EIA. 

Cerca de 60% da área considerada para a caracterização dos novos acessos propostos 
no EIA corresponde a espaços florestais. O espaço florestal mais abundante na área 
dos novos acessos é a floresta de sobreiro/azinheira ocupando cerca de 24% da área 
(20 ha), seguindo-se o montado de sobreiro/azinheira que ocupa cerca de 21% da área 
(18 ha) e a floresta mista que ocupa cerca de 12% da área (10 ha) (Quadro Ad. 8). No 
que diz respeito à caracterização destes espaços florestais, uma vez que encontram 
englobados na área de estudo da linha elétrica as suas características são semelhantes 
às acima descritas.  

Quadro Ad. 8 – Quantificação dos espaços florestais presentes num 
buffer de 20 m em redor dos novos acessos propostos 

ESPAÇOS FLORESTAIS ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Montado de sobreiro/azinheira  18,48 21,42 

Montado misto de sobreiro/azinheira com pinheiro 1,39 1,61 

Floresta de sobreiro/azinheira 20,41 23,66 

Floresta mista 10,15 11,76 

Eucaliptal 1,56 1,81 

Total 51,99 60,26 

 

AVALIAÇÃO DE IMPACTES SOBRE OS ESPAÇOS FLORESTAIS 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

SUBESTAÇÕES DE DIVOR E PEGÕES 

Na fase de construção de cada subestação, os principais impactes sobre os espaços 
florestais irão resultar das ações de desmatação, escavação e terraplenagem para a 
construção das subestações, acessos e instalação dos estaleiros. No Quadro Ad. 9 são 
apresentadas as áreas das diferentes tipologias de espaços florestais que se prevê 
venham a ser afetadas diretamente pela implantação de cada uma das subestações. 
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Quadro Ad. 9 – Quantificação dos espaços florestais afetados por cada uma das subestações 

ESPAÇOS FLORESTAIS 
SUBESTAÇÃO DIVOR SUBESTAÇÃO PEGÕES 

ÁREA (HA) ÁREA (%) ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Montado de sobreiro/azinheira  1,35 17,04 0,53 5,77 

Floresta mista - - 6,82 73,61 

Eucaliptal - - 0,12 1,25 

Total 1,35 17,04 7,47 80,63 

 

Nos quadros seguintes discrimina-se a afetação por componentes de cada projeto. 

Quadro Ad. 10 – Quantificação dos espaços florestais afetados pelas componentes da SDVR 

COMPONENTES HABITATS INTERCETADOS ÁREA (m
2
) 

% ÁREA TOTAL DA 
COMPONENTE 

Acesso Montado sobreiro/azinheira 1.250,88 10,8 

Depósito terras sobrantes Agrícola 8.958,90 100,0 

Estaleiro de obra - 1ª Fase Montado sobreiro/azinheira 281,12 12,9 

Estaleiro de obra - 2ª Fase Agrícola 1.798,00 100,0 

Plataforma Montado sobreiro/azinheira 12.130,74 23,3 

Vala Montado sobreiro/azinheira 924,55 16,5 

Quadro Ad. 11 – Quantificação dos espaços florestais afetados pelas componentes da SPGO 

COMPONENTES HABITATS INTERCETADOS ÁREA (m
2
) 

% ÁREA TOTAL DA 
COMPONENTE 

Plataforma Floresta mista 48.183,12 92,8 

Estaleiro de obra - 1ª Fase Floresta mista 1.871,69 100,0 

Estaleiro de obra - 2ª Fase Floresta mista 1.250,00 100,0 

Vala Floresta mista 7.832,28 93,9 

Acesso 

Eucaliptal 1.155,83 3,8 

Floresta mista 10.278,78 33,7 

Montado sobreiro/azinheira 5.346,08 17,5 

 

O impacte de destruição de espaços florestais na subestação de Divor é negativo, 
direto, permanente, de magnitude reduzida no caso da subestação de Divor e 
moderada no caso da subestação de Pegões, local, irreversível, certo, imediato, pouco 
significativo no caso da Subestação de Divor e significativo no caso da Subestação de 
Pegões. Este impacte é mitigável pela plantação de montado e floresta de 
sobreiro/azinheira numa área de compensação. 

Decorrente das ações de desmatação, escavação e terraplenagem resultará também a 
destruição de indivíduos de sobreiro e azinheira. O número de sobreiros e azinheiras a 
ser afetados deverá ser aferido com detalhe em campo na fase de pré-construção, em 
conjunto com os levantamentos de detalhe a realizar para a Linha Elétrica. Nesta fase 
estima-se a afetação de: 
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 217 sobreiros adultos pela implantação da subestação de Pegões e 
infraestruturas associadas; 

 8 azinheiras, 2 sobreiros e 37 zambujeiros afetados pela implantação da 
subestação de Divor. 

Em função do impacte associado ao abate de espécies arbóreas para a construção das 
subestações prevê-se, nos respetivos projetos de integração paisagística e como 
medida compensatória a plantação em número muito superior ao atual de: 

 na subestação de Pegões, 440 sobreiros jovens, essencialmente no interior da 
propriedade da REN, S.A. em áreas de clareiras ou mais abertas; 

 plantação de azinheiras e zambujeiros jovens em número muito superior às 
abatidas na subestação de Divor, no interior da propriedade da REN, S.A.. 
Adicionalmente, preveem-se também plantações, em alinhamento, de alguns 
freixos-de-folha-estreita (Fraxinus angustifolia), espécie arbórea característica 
das linhas de água. 

O impacte de destruição de sobreiros e azinheiras nas subestações é negativo, direto, 
permanente, de magnitude reduzida no caso da subestação de Divor e moderada no 
caso da subestação de Pegões, local, irreversível, certo, imediato, pouco significativo 
no caso da subestação de Divor e significativo no caso da subestação de Pegões. Este 
impacte é mitigável pela plantação de indivíduos de sobreiro e azinheira numa área de 
compensação. A compensação deverá ser 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 apresentar. 

É provável que ocorra também pisoteio e cortes de ramos ou árvores devido ao 
transporte de materiais e movimentação de máquinas. A movimentação de máquinas 
pode ainda alterar as condições físicas do solo induzindo perturbações nas condições 
de fitossanidade de algumas plantas, este impacte é sobretudo importante no caso dos 
sobreiros e azinheiras que possuem um sistema radicular secundário superficial que 
poderá ser afetado. Este é um impacte negativo, direto, de reduzida magnitude, local, 
muito provável, reversível, temporário, imediato e pouco significativo. 

As ações de desmatação, escavação, terraplenagem, transporte de materiais e 
movimentação de máquinas resultarão na suspensão de poeiras, produção de gases de 
combustão e de outras substâncias poluentes. As ações acima referidas poderão ainda 
contribuir para a deterioração da qualidade do solo, através do derramamento 
acidental de substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas. 

A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na 
superfície das folhas das plantas presentes na envolvente. Esta acumulação afeta as 
taxas de fotossíntese, respiração e transpiração das plantas e favorece a entrada nas 
células das folhas de gases fitotóxicos, que poderão conduzir a doenças ou morte das 
plantas (Farmer, 1993).  

O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá 
provocar nas plantas presentes na envolvente da obra necrose e alterações de 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

37 

coloração das folhas, diminuição das taxas de crescimento e queda prematura da folha 
(Sikora, 2004). 

O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá 
resultar em efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente, nomeadamente 
alterações no pH, alteração e/ou diminuição da comunidade de microrganismos, maior 
risco de erosão, diminuição das taxas de crescimento e menor fertilidade (Mishra et 
al., 2016).  

No caso da subestação de Divor, dada a proximidade de uma linha de água, poderá 
também haver deterioração da qualidade da água que poderá resultar em efeitos 
indiretos nas plantas presentes na envolvente, nomeadamente excesso de 
crescimento de algumas espécies (nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas 
espécies (Owa, 2014). 

Este é um impacte negativo, indireto, de reduzida magnitude, local, provável no caso 
das poeiras e gases de combustão, mas improvável no caso de derrames acidentais, 
reversível, temporário e pouco significativos. 

A movimentação de terras e maquinaria, desmatações e deposição de escombros na 
zona de implantação das subestações poderá funcionar como facilitador da dispersão 
de espécies que anteriormente não existiam nas áreas contiguas ao projeto, 
nomeadamente de espécies exóticas de caráter invasor. A confirmação da presença de 
espécies de flora exóticas de caráter invasor na envolvente da área de estudo, em 
particular a presença de Acacia dealbata, potencia a ocorrência deste impacte. 

Este é um impacte negativo, indireto, de probabilidade indeterminada, temporário, 
reversível, de médio prazo, de magnitude reduzida e pouco significativo (mitigável 
através da implementação do Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras – 
Volume IV do EIA). 

É ainda de considerar o potencial aumento do risco de incêndio devido ao aumento de 
circulação de pessoas, maquinaria e veículos afetos à obra, sendo o impacte negativo, 
indireto, de reduzida magnitude, local, improvável, reversível, temporário, imediato, 
pouco significativo e mitigável. 

LINHA DIVOR-PEGÕES 

Na fase de construção os principais impactes sobre os espaços florestais irão resultar 
das ações de desmatação, escavação e terraplenagem para a instalação de apoios, 
acessos e instalação dos estaleiros. A localização dos apoios assim como a localização 
dos acessos poderá não ser a definitiva, sendo passível de pequenos ajustes pontuais 
se necessário. Na fase de pré-obra serão definidas de acordo com as condições do 
terreno e negociações com os proprietários as localizações definitivas dos elementos 
de projeto. Importa, contudo, referir que a área de cada apoio é diminuta prevendo-se 
por isso e porque o corredor de estudo da linha elétrica é dominado por áreas 
agrícolas, que a área de espaços florestais a ser afetada pela instalação de apoios seja 
diminuta. No quadro seguinte sintetiza-se as classes florestais abrangidas pelas 
diversas componentes da linha elétrica em avaliação. 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

38 

Quadro Ad. 12 – Quantificação dos espaços florestais afetados pelas 
componentes da LDVR.PGO 

COMPONENTES HABITATS INTERCETADOS ÁREA (m
2
) 

% ÁREA TOTAL DA 
COMPONENTE 

Faixa de proteção à linha 

Eucaliptal 12,10 3,9 

Floresta de sobreiro/azinheira 72,39 23,3 

Floresta mista 37,48 12,1 

Montado misto 
sobreiro/azinheira com pinheiro 

4,81 1,5 

Montado sobreiro/azinheira 67,22 21,7 

Faixa de gestão de 
combustível 

Eucaliptal 10,97 3,9 

Floresta de sobreiro/azinheira 66,22 23,5 

Floresta mista 34,14 12,1 

Montado misto 
sobreiro/azinheira com pinheiro 

4,33 1,5 

Montado sobreiro/azinheira 61,17 21,7 

Base de implantação de 
apoios 

Eucaliptal 0,04 4,3 

Floresta de sobreiro/azinheira 0,27 26,3 

Floresta mista 0,14 13,9 

Montado misto 
sobreiro/azinheira com pinheiro 

0,02 2,0 

Montado sobreiro/azinheira 0,21 20,6 

Área de construção 
temporária de apoios 

Eucaliptal 0,32 3,8 

Floresta de sobreiro/azinheira 2,03 23,8 

Floresta mista 1,18 13,8 

Montado misto 
sobreiro/azinheira com pinheiro 

0,20 2,4 

Montado sobreiro/azinheira 1,68 19,7 

 

O impacte de destruição de espaços florestais para instalação dos elementos da linha 
elétrica (base de implantação de apoios – cerca de 0,7 ha) é negativo, direto, 
permanente, de magnitude reduzida uma vez que a área afetada é reduzida, local, 
irreversível, certo, imediato e pouco significativo. Este impacte é mitigável pelo ajuste 
em fase de obra da implantação de apoios, nas situações em que tal seja possível e em 
que tal não implique impactes adicionais, privilegiando espaços não florestais ou 
espaços florestais de menor valor ecológico, evitando sobretudo povoamentos de 
sobreiro e azinheira. 

Decorrente das ações de desmatação, escavação e terraplenagem resultará também a 
destruição de indivíduos de sobreiro e azinheira. O número de sobreiros e azinheiras a 
ser afetados apenas poderá aferido com detalhe em campo na fase de pré-obra e com 
base na localização definitiva dos elementos de projeto de forma a permitir 
posteriormente a correta compensação. Nesta fase, importa referir que: 
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 é possível a afetação direta de alguns exemplares de Quercus suber (sobreiro) 
e Quercus rotundifólia (azinheira), espécies protegidas por legislação nacional 
específica, com a construção dos seguintes apoios: 4, 11, 52, 111, 135, 174, 
197, 198, 201, 203, 207 e 37A. Considera-se para este efeito apenas os casos 
em que a base de implantação definitiva de apoios cruza exemplares de 
sobreiro/azinheira identificados em ortofotomapa, uma vez que em fase de 
construção é procedimento do proponente ajustar a área de trabalho 
temporária para a implantação do apoio de forma a prevenir o abate deste 
tipo de exemplar; 

 na área de estudo assinala-se a presença de afloramentos rochosos, que 
propiciam a presença de espécies casmofíticas, prevendo-se a sua afetação 
com a construção dos apoios 4, 33, 34, 35 e 40; 

O impacte de destruição de sobreiros e azinheiras para instalação dos elementos da 
linha elétrica é negativo, direto, permanente, de magnitude reduzida, local, 
irreversível, certo, imediato e significativo. Este impacte pode ser minimizado se se 
considerar, em fase de construção, o ajuste da localização destes apoios para zonas de 
clareira (o que será em princípio possível para a grande maioria dos apoios acima 
identificados, atendendo ainda a que este ajuste no terreno é sempre necessário 
dados os erros de escala e da informação de base que está subjacente à avaliação da 
implantação de apoios). A mitigação deve ser assegurada, nos casos em que é 
inevitável o abate, pela plantação de indivíduos de sobreiro e azinheira numa área de 
compensação. A compensação deverá ser 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 apresentar. 

A criação de uma faixa de proteção de 45 m em redor do traçado da linha, a que 
acresce a definição de faixa de gestão de combustível de 10 m para lá dos cabos 
elétricos exteriores (faixa essa que se insere no interior da faixa de proteção de 45 m e 
lhe é quase coincidente – ver Figura 3.3 do ponto 3.2.7 do presente Aditamento, e 
Quadro Ad. 12) irá resultar no corte e/ou decote de árvores de crescimento rápido. 
Este é um impacte que irá afetar sobretudo áreas de eucaliptal, sendo que poderão ser 
afetados também pinheiros presentes em manchas de floresta mista ou montado 
misto. Contudo não se prevê que a abertura da faixa de proteção afete as áreas de 
povoamento de quercíneas ou indivíduos isolados das mesmas. Não obstante, e em 
função da proximidade a exemplares de quercíneas e às medidas de desbaste e 
descontinuidade horizontal a garantir nos povoamentos no interior da faixa de gestão 
de combustível, podem ser afetados algumas áreas de presença de quercíneas. 
Acresce ainda que a definição de acessos de obra (nomeadamente os acessos novos a 
estabelecer) poderá implicar o abate ou desramação de alguns exemplares/manchas. 

Este é um impacte negativo, direto, permanente, de magnitude reduzida (uma vez que 
o traçado da linha atravessa um número reduzido de manchas de floresta de 
crescimento rápido), local, irreversível, certo, imediato e pouco significativo (no caso 
do corte e/ou decote de espécies de crescimento rápido) a significativo (no caso de 
quercíneas). Tal como anteriormente, e reiterando a sua aplicabilidade em fase de pré-
obra, apenas após a fase de negociação com proprietários, o impacte é mitigável 
através da implementação de Plano de Compensação, conforme proposto em seguida 
na secção dedicada a medidas de minimização. 
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É provável que ocorra também pisoteio e cortes de ramos ou árvores devido ao 
transporte de materiais e movimentação de máquinas. A movimentação de máquinas 
pode ainda alterar as condições físicas do solo induzindo perturbações nas condições 
de fitossanidade de algumas plantas, este impacte é sobretudo importante no caso dos 
sobreiros e azinheiras que possuem um sistema radicular secundário superficial que 
poderá ser afetado. Este é um impacte negativo, direto, de reduzida magnitude, local, 
muito provável, reversível, temporário, imediato e pouco significativo. 

As ações de desmatação, escavação, terraplenagem, transporte de materiais e 
movimentação de máquinas resultarão na suspensão de poeiras, produção de gases de 
combustão e de outras substâncias poluentes. As ações acima referidas poderão ainda 
contribuir para a deterioração da qualidade do solo, através do derramamento 
acidental de substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas. 

Em locais em que os apoios e acessos se localizem na proximidade de uma linha de 
água, poderá também haver deterioração da qualidade da água que poderá resultar 
em efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente. 

Este é um impacte negativo, indireto, de reduzida magnitude, local, provável no caso 
das poeiras e gases de combustão, mas improvável no caso de derrames acidentais, 
reversível, temporário e pouco significativos. 

A movimentação de terras e maquinaria, desmatações e deposição de escombros na 
zona de implantação das subestações poderá funcionar como facilitador da dispersão 
de espécies que anteriormente não existiam nas áreas contiguas ao projeto, 
nomeadamente de espécies exóticas de caráter invasor. A confirmação da presença de 
espécies de flora exóticas de caráter invasor na envolvente da área de estudo potencia 
a ocorrência deste impacte. 

Este é um impacte negativo, indireto, de probabilidade indeterminada, temporário, 
reversível, de médio prazo, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

É ainda de considerar o potencial aumento do risco de incêndio devido ao aumento de 
circulação de pessoas, maquinaria e veículos afetos à obra, sendo o impacte negativo, 
indireto, de reduzida magnitude, local, improvável, reversível, temporário, de médio a 
longo prazo, pouco significativo e mitigável. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

SUBESTAÇÕES DE DIVOR E PEGÕES 

Os trabalhos de manutenção das subestações poderão envolver a aplicação de 
herbicidas, podendo afetar a fitossanidade de áreas florestais adjacentes, ou a 
eliminação de ramos ou árvores presentes nas proximidades das estruturas por razões 
de segurança. Este é um impacte negativo, indireto no caso da aplicação de herbicidas 
e direto no caso do corte ou decote de árvores, de reduzida magnitude, local, 
provável, irreversível, permanente, imediato, pouco significativo e mitigável. 
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Também durante a fase de exploração é potencial o favorecimento de espécies de 
caráter invasor nas zonas circundantes às subestações, nomeadamente como 
resultado da circulação de veículos, da presença de áreas recentemente desmatadas 
nas proximidades e da degradação das áreas florestais presentes na envolvente. Este é 
um impacte negativo, indireto, de reduzida magnitude, local, de probabilidade 
indeterminada, reversível, permanente, de médio a longo prazo e pouco significativo. 

O Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras e o Plano de Manutenção de Faixa, a 
desenvolver e implementar, mitigarão os impactes associados. 

LINHA DIVOR-PEGÕES 

Os trabalhos de manutenção da faixa de proteção irão envolver o corte e decote de 
árvores, maioritariamente de espécies de crescimento rápido. Este é um impacte 
negativo, direto, de reduzida magnitude, local, provável, irreversível, permanente, 
imediato, pouco significativo e mitigável. 

Também durante a fase de exploração é potencial o favorecimento de espécies de 
caráter invasor, sobretudo ao longo da faixa de proteção onde se formará uma clareira 
que pode ser aproveitada por essas espécies. Este é um impacte negativo, indireto, de 
reduzida magnitude, local, de probabilidade indeterminada, reversível, permanente, 
de médio a longo prazo e pouco significativo. 

O potencial aumento do risco de incêndio é também um impacte a considerar na fase 
de exploração devido à presença da estrutura, aos trabalhos de manutenção e 
presença de maquinaria, sendo o impacte negativo, indireto, de reduzida magnitude, 
local, improvável, reversível, temporário, de médio a longo prazo, pouco significativo e 
mitigável. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

Reproduzem-se, com a codificação original e com codificação específica para as 
medidas propostas no presente Aditamento, o conjunto de medidas de minimização 
específicas para o descritor biodiversidade, a serem também aditadas na Matriz de 
Acompanhamento Ambiental do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 
(ANEXO V). 

FASE DE PROJETO 

Eco 1 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: 4, 11, 52, 111, 135, 174, 197, 198, 201, 203, 207 e 
37A (uma vez que é expectável a afetação direta de alguns exemplares de 
Quercus suber e Quercus rotundifólia, espécies protegidas por legislação 
nacional específica) e dos apoios 4, 33, 34, 35 e 40 (uma vez que é expectável 
a afetação de afloramentos rochosos, que propiciam a presença de espécies 
casmofíticas) [LDVR.PGO]. 
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FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

Eco Ad1 Desenvolver um Plano de Compensação de Quercíneas [LDVR.PGO, 
SPGO, SDVR], 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 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. 
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

Eco Ad2 Implementação do Plano de Compensação, respeitando o disposto n o 
Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 
155/2004, de 30 de junho [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

 

Eco 6 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 [LDVR.PGO, SPGO, 
SDVR]. 

 

Eco 7 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 [LDVR.PGO]. 

 

Eco 8 Interditar a plantação de espécies invasoras, nomeadamente de eucalipto, 
nas zonas periféricas (ver Plano de Gestão de Invasoras) [LDVR.PGO]. 

 

Eco 9 Fazer um controlo e sempre que possível erradicação de núcleos ou 
indivíduos isolados de espécies invasoras, de forma a evitar a sua expansão 
na área de influência do projeto e zona envolvente (ver Plano de Gestão de 
Invasoras) [LDVR.PGO]. 

 

Eco 10 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) [LDVR.PGO]. 

 

Eco 11 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 [LDVR.PGO, SPGO, 
SDVR]. 
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FASE DE EXPLORAÇÃO 

Eco 12 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 [LDVR.PGO]. 

 

Eco 13 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 
[LDVR.PGO]. 

 

Eco Ad3 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. 

 

3.2.2. Identificação, caracterização e quantificação de todas as situações nas quais 
possa ocorrer afetação direta e indireta de exemplares de sobreiro e de 
azinheira pela implantação e exploração do projeto, incluindo acessos, infra-
estruturas, construções, etc. Para o efeito deve ser apresentada a delimitação 
cartográfica e a quantificação dos exemplares e das manchas de quercíneas 
que constituem povoamentos de sobro e/ou azinho, e de manchas de 
quercíneas que não constituam povoamentos, de acordo com o estipulado no 
Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 
155/2004, de 30 de Junho.  
Considera-se útil a elaboração de mapa com a localização georeferenciada dos 
sobreiros e azinheiras e com levantamento de copas à escala. Com base neste 
mapa e com vistorias ao campo para efeitos de amostragens com medições do 
perímetro à altura do peito (de acordo com os critérios definidos na alínea q) 
do artigo 1º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com a redação que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho) e ainda com o 
levantamento da regeneração natural, poderá ser efetuado mapa de 
delimitação das áreas de povoamento e de não povoamento (de sobreiros e 
azinheiras), isolados e núcleos, devendo ser apresentados, para além dos 
desenhos, os respetivos ficheiros georreferenciados em formato shapefile 
(devem ser delimitados como povoamento os conjuntos de quercíneas com 
área superior a 0,5 ha e largura superior a 20 m, pelo contorno exterior das 
copas, em função das densidades e perímetros à altura do peito (PAP) 
legalmente definidos). 

3.2.3. Peça desenhada e em formato shapefile com o levantamento de sobreiros 
e/ou azinheiras e a delimitação de núcleos e áreas de povoamento em 
sobreposição com todos os componentes do projeto. 
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3.2.4. Identificação cartográfica, e quantificação, dos exemplares de sobreiro e 
azinheiras isolados, núcleos e em povoamento passíveis de virem a ser 
afetados diretamente, face à implantação de estruturas, infraestruturas, 
acessos, edifícios e modelação do terreno, etc., e indiretamente por 
necessidade de cumprimento da legislação de defesa da floresta contra 
incêndios, nomeadamente a constituição da faixa de gestão de combustíveis 
(FGC) associada a toda a infraestrutura (conforme o Art.º 15.º do Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a redação dada pela Lei n.º 76/2017, de 17 
de Agosto); para presumir a afetação potencial de exemplares de sobreiro 
e/ou de azinheira devem considerar-se todos aqueles em relação aos quais as 
operações de execução da obra (nomeadamente, aterro, escavação, 
compactação, construção, mobilização do solo, faixas de gestão de 
combustível) tenham de ser efetuadas numa área até de 2,5 vezes o raio de 
projeção da copa e, assim, possam eliminar ou danificar as árvores 
(nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos). 

3.2.5. Identificação e caracterização de todas as situações (incluindo nomeadamente 
localização, extensão, área afetada, área total das parcelas, coberto vegetal 
afetado) nas quais ocorrerão intervenções (especificando as situações de corte, 
arranque, decote) no coberto vegetal decorrentes da obra e do 
estabelecimento da faixa de servidão/ faixa de proteção da linha/ faixa de 
gestão de combustíveis. 

A medida Eco Ad1 anteriormente proposta responde ao solicitado. 

Com efeito, atendendo ao tipo de intervenção e processo de materialização de uma 
linha elétrica, ao contrário do que acontece com as subestações ou com outros 
processos de infraestruturas lineares onde decorrem processos de expropriação que 
permitem fazer levantamentos com um grau de certeza elevado logo na fase de 
projeto de execução, o levantamento e análise requeridos para a linha não são 
justificáveis de serem realizados em fase de Estudo de Impacte Ambiental. Apenas em 
fase posterior à negociação com proprietários e definição final previamente à obra 
poderá ser executado o levantamento de pormenor das afetações diretas e indiretas 
da linha elétrica. 

Assim, e para dar resposta ao solicitado, propõe-se para a fase prévia à construção a 
elaboração de um Plano de Compensação que irá detalhar todos os aspetos 
identificados nos pontos 3.2.2 a 3.2.5, imediatamente após a definição final da 
localização de cada um dos elementos do projeto, tendo em conta as condições do 
terreno e as negociações com os proprietários dos terrenos. 

3.2.6. Delimitação e quantificadas das áreas de povoamentos florestais pré-
existentes em eventuais áreas ardidas da área de intervenção. 

No Desenho 4 revisto (ANEXO II) foram representados os espaços florestais ardidos e, 
no Quadro Ad. 13, são apresentadas as respetivas áreas de cada tipo de espaço 
florestal ardidas por ano. 
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Verifica-se que os espaços florestais mais afetados por incêndios na área de estudo 
foram as florestas de sobreiro/azinheira, que em 1994 e 1995 sofreram fogos que 
afetaram um total de 24,04 ha. Incêndios em 1994 e 2000 afetaram áreas de montado 
de sobreiros/azinheiras num total de 3,91 ha; por fim um incêndio em 2013 afetou 
uma diminuta área de floresta mista (0,10 ha). 

Quadro Ad. 13 – Quantificação dos espaços florestais ardidos por ano 

ESPAÇOS FLORESTAIS ANO ÁREA (HA) 

Montado de sobreiro/azinheira  1994 0,19 

Montado de sobreiro/azinheira  2000 3,72 

Floresta de sobreiro/azinheira 1994 15,11 

Floresta de sobreiro/azinheira 1995 8,96 

Floresta mista 2013 0,10 

Total 28,08 

 

3.2.7. Desenho, e respetiva shapefile, com a delimitação da referida faixa de gestão 
de combustível. 

Entrega-se em conjunto com o presente documento a shapefile solicitada. 

Em termos de representação cartográfica, ponderou-se apresentar a faixa de gestão 
de combustível no Desenho Ad1 – Implantação do projeto. 

Contudo, face à escala apresentada e considerando que a faixa de gestão de 
combustível (faixa de 10 m para lá dos cabos elétricos exteriores ao longo da extensão 
da Linha Divor-Pegões) é quase coincidente com a faixa de proteção (faixa de 45 m 
centrada no eixo da linha), a referida faixa não é percetível. 

Assim, para melhor compreensão e assimilação da expressão geográfica da referida 
faixa, atualiza-se em alternativa a Figura 3.3 do Relatório Síntese do EIA (Volume II, 
presente na secção 3.1 do mesmo), relativa à delimitação da área de estudo da Linha 
Divor-Pegões decomposta nas suas componentes em avaliação. 
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Figura 3.3 – Área de estudo: linha Divor-Pegões 
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3.2.8. Explicitar o número de dias de trabalho de campo relativos à referência 
constante no sub-capítulo 4.2.1.3 (saídas de campo nos meses de março de 
2016 e junho de 2017), e apresentar os fundamentos para que a prospeção não 
tenha sido efetuada durante o período de outono/inverno. 

As saídas de campo decorreram nos meses de março de 2016 e junho de 2017, 
consistindo em 3 dias de amostragem de campo por visita, nas épocas de reprodução e 
pós-reprodução, respetivamente. Dada a tipologia de habitats atravessados pela Linha 
e o tipo de espécies potencialmente afetadas, não se considerou relevante amostrar as 
épocas de outono e inverno: 

 no outono, porque não se tratar de uma zona de importância para os 
movimentos migratórios; 

 e, no inverno, por não ser uma zona com variabilidade intra-anual de espécies, 
portanto na qual a comunidade faunística reprodutora e invernante 
apresentasse diferenças significativas. 

Concluindo, será uma zona com relevância na fase reprodutora para espécies de aves 
estepárias e eventualmente grandes rapinas (associadas às zonas de montado denso), 
tendo sido concentrados os esforços de amostragem nesta amostragem. 

3.2.9. Incluir a referência às espécies de anfíbios, répteis e aves observadas no 
decurso do trabalho de campo nos quadros AII.2 e AII.3. 

Reproduzem-se em seguida os Quadros AII.2 e AII.3 com a referência solicitada 
(destacada com sombreado cinzento claro e identificado com asterisco). 
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Quadro AII.2 – Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios de ocorrência 
potencial no corredor de estudo da Linha Divor-Pegões a 400 kV 

NOME 
ESTADO 

CONSERVAÇÃO 
PORTUGAL 

BERNA 
DIRETIVA 
HABITATS 

Cágado* Mauremys leprosa LC III B-II / B-IV 

Osga-turca Henydactylus turcius VU III  

Osga Tarentola mauritanica LC III  

Cobra-cega Blanus cinereus LC III  

Sardão Lacerta lepida LC II  

Lagartixa Podarcis hispanica LC III  

Lagartixa–do–mato Psammodromus algirus LC III  

Lagartixa-do-mato-ibérica Psammodromus hispanicus NT III  

Cobra–de–pernas–de–três–dedos Chalcides chalcides LC III B-IV 

Cobra–de–ferradura Coluber hippocrepis LC II B-IV 

Cobra–de–escada Elaphe scalaris LC III  

Cobra–de-capuz Macroprotodon cucullatus VU III  

Cobra–rateira Malpolon monspessulanus LC III  

Cobra–de–água–viperina Natrix maura LC III  

Salamandra–de–costas–salientes Pleurodeles waltl LC III B-IV 

Salamandra–de–pintas–amarelas Salamandra salamandra LC III  

Tritão-de-ventre-laranja Triturus boscai LC III  

Tritão–marmorado Triturus marmoratus LC III B-IV 

Sapo–parteiro–ibérico Alytes cisternasii LC II B-IV 

Rã–de–focinho–pontiagudo Discoglossus galganoi NT II B-II / B-IV 

Sapo–de–unha–negra Pelobates cultripes LC II B-IV 

Sapinho-de-verrugas-verde Pelodytes spp NE   

Sapo* Bufo bufo LC III  

Sapo–corredor Bufo calamita LC II B-IV 

Rela Hyla arborea LC II B-IV 

Rela–meridional Hyla meridionalis LC II B-IV 

Rã–verde* Rana perezi LC III B-V 

* espécie registada no decurso dos trabalhos de campo 
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Quadro AII.3 – Estatuto de conservação das espécies de aves de ocorrência potencial no corredor de estudo da Linha Divor-Pegões a 400 kV 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Ordem Podicipediformes 
        

Família Podicipedidae 
        

Podiceps cristatus Mergulhão-de-poupa Res LC III 
    

Ordem Pelecaniformes 
        

Família Phalacrocoracidae 
        

Phalacrocorax carbo 
Corvo-marinho; Corvo-marinho-de-

faces-brancas 
Vis LC III 

    

Ordem Ciconiiformes 
        

Família Ardeidae 
        

Bubulcus ibis Carraceiro; Garça-boieira* Res LC II 
 

A 
  

Egretta garzetta Garça-branca* Res LC II 
 

A A-I 
 

Ardea cinerea Garça-real* Res/Vis LC III 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Ardea purpurea Garça-vermelha MigRep EN II II 
 

A-I 
 

Família Ciconiidae 
        

Ciconia ciconia Cegonha-branca* MigRep/Res LC II II 
 

A-I 
 

Família Therskiornithidae 
        

Plegadis falcinellus Ibis-preto; Maçarico-preto Rep RE II II 
 

A-I 
 

Platalea leucorodia Colhereiro MigRep/Vis VU/NT II II IIA A-I 
 

Ordem Phoenicopteriformes 
        

Família Phoenicopteridae 
        

Phoenicopterus roseus Flamingo Rep/Vis RE/VU II II IIA A-I 
 

Ordem Anseriformes 
        

Família Anatidae 
        

Anser anser Ganso-bravo Vis NT III II 
 

A-III 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Anas penelope Piadeira Vis LC III II C D 
 

Anas strepera Frisada Res/Vis VU/NT III II 
 

D 
 

Anas crecca Marrequinha Vis LC III II C D 
 

Anas platyrhynchos Pato-real* Res/Vis LC III II 
 

D 
 

Anas acuta Arrábio Vis LC III II C D 
 

Anas clypeata Pato-colhereiro; Pato-trombeteiro Res/Vis EN/LC III II C D 
 

Aythya ferina Zarro Res/Vis EN/VU III II 
 

D 
 

Aythya fuligula Negrinha; Zarro-negrinha Vis VU III II 
 

D 
 

Ordem Falconiformes 
        

Família Accipitridae 
        

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento* Res NT II II IIA A-I 
 

Milvus migrans Milhafre-preto* MigRep LC II II IIA A-I 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Milvus milvus Milhafre-real; Milhano Res CR/VU II II IIA A-I 
 

Gyps fulvus Grifo Res NT II II IIA A-I 
 

Aegypius monachus Abutre-preto Res CR II II IIA A-I* 
 

Circaetus gallicus Águia-cobreira* MigRep NT II II IIA A-I 
 

Circus aeruginosus Tartaranhão-ruivo-dos-pauis Res/Vis VU II II IIA A-I 
 

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento Res/Vis CR/VU II II IIA A-I 
 

Circus pygargus 
Águia-caçadeira; Tartaranhão-

caçador* 
MigRep EN II II IIA A-I 

 

Accipiter gentilis Açor Res VU II II IIA 
  

Accipiter nisus Gavião Res LC II II IIA A-I 
 

Buteo buteo Águia-d'asa-redonda* Res LC II II IIA 
  

Hieraaetus pennatus Águia-calçada* MigRep NT II II IIA A-I 
 

Hieraaetus fasciatus Águia-perdigueira; Águia de Bonelli Res EN II II IIA A-I* 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Família Pandionidae 
        

Pandion haliaetus Águia-pesqueira; Guincho Res/Vis CR/EN II II IIA A-I 
 

Família Falconidae 
        

Falco tinnunculus Peneireiro* Res LC II II IIA 
  

Falco columbarius Esmerilhão Vis VU II II IIA A-I 
 

Falco peregrinus Falcão-peregrino Res VU II II IA A-I 
 

Ordem Galliformes 
        

Família Phasianidae 
        

Alectoris rufa Perdiz* Res LC III 
  

D 
 

Coturnix coturnix Codorniz* MigRep/Vis/Res LC III II 
 

D 
 

Ordem Gruiformes 
        

Família Rallidae 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Gallinula chloropus Galinha-d'água Res LC III 
  

D 
 

Fulica atra Galeirão Res/Vis LC III II 
 

D 
 

Fulica cristata Galeirão-de-crista Rep/Vis RE/CR II 
  

A-I* 
 

Família Gruidae 
        

Grus grus Grou Rep/Vis RE/VU II II IIA A-I 
 

Família Otitidae 
        

Tetrax tetrax Sisão* Res VU II 
 

IIA A-I* 
 

Otis tarda Abetarda Res EN II II IIA A-I* 
 

Ordem Charadriiformes 
        

Família Recurvirostridae 
        

Himantopus himantopus Pernilongo; Perna-longa Rep LC II II 
 

A-I 
 

Família Burhinidae 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Burhinus oedicnemus Alcaravão* Res/Vis VU II II 
 

A-I 
 

Família Charadriidae 
        

Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira* Rep LC II II 
   

Charadrius hiaticula Borrelho-grande-de-coleira Vis LC II II 
   

Charadrius alexandrinus Borrelho-de-coleira-interrompida Rep/Vis LC II II 
 

A-I 
 

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada Vis LC III II 
 

A-I; D 
 

Vanellus vanellus Abibe Vis LC III II 
   

Família Scolopacidae 
        

Calidris minuta Pilrito-pequeno Vis LC II II 
   

Calidris ferruginea Pilrito-de-bico-comprido Vis VU II II 
   

Calidris alpina 
Pilrito-de-peito-preto; Pilrito-

comum 
Vis LC II II 

 
A-I 

 

Tringa totanus Perna-vermelha Rep/Vis CR/LC III II 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Tringa nebularia Perna-verde Vis VU III II 
   

Tringa ochropus Maçarico-bique-bique Vis NT II II 
   

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas Rep/Vis VU II II 
   

Família Laridae 
        

Larus ridibundus Guincho Vis LC III 
    

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura Rep/Vis VU/LC 
     

Larus cachinnans Gaivota-de-patas-amarelas Res LC III 
    

Ordem Columbiformes 
        

Família Columbidae 
        

Columba oenas Seixa; Pombo-bravo Res/Vis DD III 
  

D 
 

Columba palumbus Pombo-torcaz* Res/Vis LC 
   

A-I*; 
D  

Streptopelia decaocto Rola-turca* Res LC III 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Streptopelia turtur Rola-brava MigRep LC III 
 

A D 
 

Ordem Cuculiformes 
        

Família Cuculidae 
        

Clamator glandarius Cuco-rabilongo* MigRep VU II 
    

Cuculus canorus Cuco* MigRep LC III 
    

Ordem Strigiformes 
        

Família Tytonidae 
        

Tyto alba Coruja-das-torres Res LC II 
 

IIA 
  

Família Strigidae 
        

Bubo bubo Bufo-real Res NT II 
 

IIA A-I 
 

Athene noctua Mocho-galego* Res LC II 
 

IIA 
  

Strix aluco Coruja-do-mato Res LC II 
 

IIA 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Asio otus Bufo-pequeno Res DD II 
 

IIA 
  

Ordem Caprimulgiformes 
        

Família Caprimulgidae 
        

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento MigRep VU II 
  

A-I 
 

Ordem Apodiformes 
        

Família Apodidae 
        

Apus apus Andorinhão-preto* MigRep LC III 
    

Apus pallidus Andorinhão-pálido MigRep LC II 
    

Ordem Coraciiformes 
        

Família Alcedinidae 
        

Alcedo atthis Guarda-rios Res LC II 
  

A-I 
 

Família Meropidae 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Merops apiaster Abelharuco* MigRep LC II II 
   

Família Upupidae 
        

Upupa epops Poupa* MigRep/Res LC II 
    

Ordem Piciformes 
        

Família Picidae 
        

Jynx torquilla Torcicolo MigRep/Vis DD II 
    

Picus viridis Peto-real; Peto-verde* Res LC II 
    

Dendrocopos major Picapau-malhado-grande Res LC II 
    

Ordem Passeriformes 
        

Família Alaudidae 
        

Galerida cristata Cotovia-de-poupa* Res LC III 
    

Galerida theklae Cotovia-escura; Cotovia-do-monte Res LC II 
  

A-I 
 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

61 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Lullula arborea 
Cotovia-dos-bosques; Cotovia-

pequena* 
Res/Vis LC III 

  
A-I 

 

Alauda arvensis Laverca* Res/Vis LC III 
    

Família Hirundinidae 
        

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras MigRep LC II 
    

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés* MigRep LC II 
    

Hirundo daurica Andorinha-dáurica* MigRep LC II 
    

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais* MigRep LC II 
    

Família Motacillidae 
        

Anthus pratensis Petinha-dos-prados Vis LC II 
    

Anthus spinoletta Petinha-ribeirinha Rep/Vis EN/LC II 
    

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta Res/Vis LC II 
    

Motacilla alba Alvéola-branca* Res/Vis LC II 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Família Troglodytidae 
        

Troglodytes troglodytes Carriça* Res LC II 
    

Família Turdidae 
        

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo* Res/Vis LC II II 
   

Luscinia megarhynchos Rouxinol* MigRep LC II II 
   

Luscinia svecica Pisco-de-peito-azul Vis LC II II 
 

A-I 
 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo; Rabirruivo-preto Res LC II II 
   

Phoenicurus phoenicurus Rabirruivo-de-testa-branca MigRep LC II II 
   

Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho MigRep VU II II 
   

Saxicola torquatus Cartaxo* Res LC II II 
   

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento MigRep LC II II 
   

Monticola solitarius Melro-azul Res LC II II 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Turdus merula Melro; Melro-preto* Res LC III II 
 

D 
 

Turdus philomelos Tordo-pinto; Tordo-músico Rep/Vis NT/LC III II 
 

D 
 

Turdus viscivorus Tordoveia; Tordeia Res LC III 
  

D 
 

Família Sylviidae 
        

Cettia cetti Rouxinol-bravo* Res LC II II 
   

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos* Res LC II II 
   

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota MigRep LC II II 
   

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete-preto* Res LC II II 
   

Sylvia borin Toutinegra-das-figueiras MigRep VU II II 
   

Sylvia hortensis Toutinegra-real MigRep NT II II 
   

Sylvia communis Papa-amoras MigRep LC II II 
   

Sylvia conspicillata Toutinegra-tomilheira MigRep NT II II 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Sylvia undata 
Toutinegra-do-mato; Felosa-do-

mato* 
Res LC II 

  
A-I 

 

Sylvia cantillans Toutinegra-de-bigodes MigRep LC II II 
   

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta* Res LC II II 
   

Phylloscopus bonelli 
Felosa-de-papo-branco; Felosa de 

Bonelli 
MigRep LC II II 

   

Phylloscopus collybita Felosinha; Felosa-comum* Vis LC II II 
   

Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica MigRep LC II II 
   

Regulus ignicapilla Estrelinha-real Res/Vis LC II II 
   

Família Muscicapidae 
        

Muscicapa striata 
Taralhão-cinzento; Papa-moscas-

cinzento 
MigRep NT II II 

   

Família Aegithalidae 
        

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo* Res LC III 
    

Família Paridae 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Parus cristatus Chapim-de-poupa Res LC II 
    

Parus ater Chapim-carvoeiro; Chapim-preto Res LC II 
    

Parus caeruleus Chapim-azul* Res LC II 
    

Parus major Chapim-real* Res LC II 
    

Família Sittidae 
        

Sitta europaea Trepadeira-azul* Res LC II 
    

Família Certhiidae 
        

Certhia brachydactyla Trepadeira* Res LC II 
    

Família Oriolidae 
        

Oriolus oriolus Papa-figos* MigRep LC II 
    

Família Laniidae 
        

Lanius meridionalis Picanço-real* Res LC II 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Lanius senator Picanço-barreteiro* MigRep NT II 
    

Família Corvidae 
        

Garrulus glandarius Gaio* Res LC 
   

D 
 

Cyanopica cyanus Charneco; Pega-azul* Res LC II 
    

Pica pica Pega* Res LC 
   

D 
 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralha-de-bico-vermelho Res EN II 
  

A-I 
 

Corvus monedula Gralha-de-nuca-cinzenta Res LC 
     

Corvus corone Gralha-preta* Res LC 
   

D 
 

Corvus corax Corvo Res NT III 
    

Família Sturnidae 
        

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado Vis LC 
   

D 
 

Sturnus unicolor Estorninho-preto* Res LC II 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Família Passeridae 
        

Passer domesticus Pardal* Res LC 
     

Passer hispaniolensis Pardal-espanhol* Res/MigRep LC III 
    

Passer montanus Pardal-montês Res LC III 
    

Petronia petronia Pardal-francês Res LC II 
    

Família Estrildidae 
        

Estrilda astrild Bico-de-lacre Nind NA 
  

C 
  

Família Fringillidae 
        

Fringilla coelebs Tentilhão* Res LC III 
    

Serinus serinus Milheira; Chamariz* Res LC II 
    

Carduelis chloris Verdilhão Res LC II 
    

Carduelis carduelis Pintassilgo* Res LC II 
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NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
ESTATUTO 

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO 

BERNA BONA CITES AVES DL 565/99 

Carduelis cannabina Pintarroxo* Res LC II 
    

Família Emberizidae 
        

Emberiza cirlus Escrevedeira Res LC II 
    

Emberiza cia Cia Res LC II 
    

Emberiza schoeniclus Escrevedeira-dos-caniços Res/Vis VU/LC II 
    

Emberiza calandra Trigueirão* Res LC III 
    

* espécie registada no decurso dos trabalhos de campo 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

69 

3.2.10. Desenvolver a fundamentação da medida Eco 3 descrita no subcapítulo 
6.3.1.1 das Medidas de Âmbito Específico, a partir dos dados de campo 
recolhidos no âmbito do EIA e outra informação relativa à probabilidade de 
ocorrência das espécies de aves com maior risco de colisão, para identificar 
os vãos previstos para a instalação de dispositivos anti-colisão de modo 
intensivo ou preventivo. 

O tipo de dispositivos anti-colisão, e vãos aos quais são aplicáveis, foram selecionados 
com base nos habitats atravessados e espécies potenciais, observadas e referidas na 
bibliografia (neste caso, com destaque para a identificação da potencial presença de 
casal de Águia de Bonelli conforme informação da SPEA), conforme mencionado na 
medida Eco 3. 

Desenvolvendo essa fundamentação, a seleção de dispositivos anti-colisão do tipo 
intensivo entre os apoios 57 a 76 prendem-se com a referência à presença potencial 
de casal Águia de Bonelli a noroeste de Montemor-o-Novo. Assim, dada a sensibilidade 
e estatuto de conservação da espécie, e de forma preventiva, selecionou-se a 
implementação deste tipo de dispositivos no vão 57-76, como zona da linha mais 
provável à ocorrência deste impacte potencial. Dada a referida localização potencial, 
este vão poderá constituir uma provável área de alimentação para esta espécie. 

Já no caso da proposta de instalação de dispositivos anti-colisão do tipo preventivo nos 
vãos entre os apoios 9 a 14, 25 a 43, 66 a 70, 78 a 89 e 128 a 165, esta prende-se com a 
minimização do impacte associado à colisão de avifauna associada a habitats de 
montado não perturbado e zonas estepárias. 

As áreas onde não é proposta sinalização correspondem a áreas mais perturbadas e, 
portanto, cuja presença de espécies mais sensíveis ou com estatuto de conservação 
mais desfavorável não se afigura como provável. 

Representa-se em seguida a medida Eco 3, destacando para o tipo intensivo a 
fundamentação que lhe está subjacente. 

 

Eco 3 Concretizar a colocação de dispositivos anti-colisão e suportes para 
nidificação conforme previsto em projeto (nos termos do Protocolo 
REN/ICNB: deverá aplicar-se sinalização de caráter intensivo – 
alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte numa 
sinalização de um dispositivo em cada 5 metros (10 em 10 metros, 
alternadamente em cada cabo de terra) e preventivo – alternadamente em 
cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de um 
dispositivo em cada 10 metros (de 20 em 20 metros, alternadamente em 
cada cabo de terra). A sinalização poderá ser feita com BFD’s (Bird Flight 
Diverter), sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro 
(Espirais de Sinalização Dupla), de cor vermelha e branca. 

 Considerando os habitats atravessados, espécies potenciais, observadas e 
referidas na bibliografia, deverá proceder-se à instalação de dispositivos anti-
colisão nos seguintes vãos:  
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 Intensivo – entre apoios 57 a 76 (resulta da presença potencial de 
casal Águia de Bonelli a noroeste de Montemor-o-Novo); 

 Preventivo – entre apoios 9 a 14; 25 a 43; 66 a 70 (coincidente com 
critérios intensivo); 78 a 89; e 128 a 165. 

 Além dos dispositivos anti-colisão, deverão ser instalados suportes para 
nidificação de cegonha, minimizando a probabilidade desta espécie instalar 
os seus ninhos noutros locais dos apoios, mais propensos à potenciar a 
mortalidade por colisão. Os suportes deverão ser instalados em todos os 
apoios referenciados: 9 a 14; 25 a 43; 66 a 70; e 78 a 89 [LDVR.PGO]. 
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3.3 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

3.3.1. Elaboração de um quadro sinótico-síntese com as edificações a erigir no 
âmbito do projeto das subestações (de Pegões no Montijo e do Divor, com 
indicação/quantificação das áreas de implantação, de construção e de 
impermeabilização, n.º de pisos/cérceas. 

Seguem-se os quadros sinóticos-síntese relativos às Subestações de Pegões e Divor, 
com a informação solicitada. 

Quadro Ad. 14 – Quadro sinótico-síntese da Subestação de Pegões 

Área de intervenção 187.000 m
2
 

Área da plataforma 47.000 m
2
 

Área asfaltada (plataforma) 7.900 m
2
 

Área asfaltada (acesso) 18.800 m
2
 

Área edificada 900 m
2
 

Área com fundações parque de Muito Alta Tensão 2.900 m
2
 

Quadro Ad. 15 – Quadro sinótico-síntese da Subestação de Divor 

Área de intervenção 150.000 m
2
 

Área da plataforma 47.000 m
2
 

Área asfaltada (plataforma) 7.800 m
2
 

Área asfaltada (acesso) 6.800 m
2
 

Área edificada 1.000 m
2
 

Área com fundações parque de Muito Alta Tensão 3.000 m
2
 

 

3.3.2. Atualização dos diplomas que publicaram as alterações ao PDM de Palmela 
(Aviso n.º 9543/2018, de 16 de julho) – pág. 196 do RS, e atualização ou 
correção das referências ao quadro legal em vigor para os PDM de Évora, de 
Arraiolos, de Montemor-o-Novo e de Vendas Novas, podendo para tal ser 
consultada a página internet do SNIT (Direção Geral do Território). 

Apresenta-se em seguida o Quadro 4.5 (constante na secção 4.4.2 do Relatório Síntese 
do EIA) atualizado, referente aos diplomas legais em vigor do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de cada concelho abrangido pela área de implantação dos projetos em análise. 
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Quadro 4.5 – IGT aplicáveis aos projetos em avaliação 

Âmbito 
Instrumento de gestão territorial 

(IGT) 
Diploma legal Projeto 

Nacional 
Programa Nacional de 
Ordenamento do Território (PNOT) 

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, e 
retificado pelas Decl. Ret. n.º 80-A/2007, de 4 
de setembro e n.º 103-A/ 2007, de 2 de 
novembro 

Todos 

Setorial 
Plano de Gestão 
da Região 
Hidrográfica  

RH5: Tejo 
RCM n.º  52/2016, de 20 de setembro, 
alterado pela Decl. Ret. n.º 22-B/2016, de 18 
de novembro 

LT 

RH6: Sado e 
Mira 

SPGO/ LT 

RH7:Guadiana LT/ SDVR 

Regional 

Plano Regional 
de 
Ordenamento 
do Território 
(PROT) 

Área 
Metropolitana 
de Lisboa 

RCM n.º 68/2002, de 8 de abril (proposta de 
alteração em curso segundo a RCM n.º 
92/2008, de 5 de junho) 

SPGO 

Alentejo RCM n.º 53/2010, de 2 de agosto Todos 

Plano Regional 
de 
Ordenamento 
Florestal (PROF) 

Área 
Metropolitana 
de Lisboa 

Dec. Reg. n.º 15/2006, de 19 de outubro SPGO/ LT 

Alentejo 
Central 

Dec. Reg. n.º 36/2007, de 2 de abril 
LT / 

SDVR 

Municipal 
Plano Diretor 
Municipal (PDM) 

Évora 

Regulamento n.º 47/2008, de 25 de janeiro, 
com as seguintes alterações: 

 Aviso 2353/2009, de 26 de janeiro; 

 Aviso 2352/2009, de 26 de janeiro; 

 Aviso 16321/2009, de 18 de setembro; 

 Aviso 25516/2010, de 7 de dezembro; 

 Aviso 26525/2010, de 17 de dezembro; 

 Aviso 2174/2013, de 12 de fevereiro; 

 Aviso 13604/2016, de 3 de novembro; 

 Aviso 3204/2018, de 9 de março. 

LT / 
SDVR 

Arraiolos 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 
18/2003, de 13 de fevereiro com as seguintes 
alterações: 

 Declaração 162/2006, de 22 de 
novembro; 

 Aviso 25803/2010, de 10 de dezembro; 

 Aviso 10957/2011, de 17 de maio; 

 Declaração 183/2013, de 22 de agosto; 

 Declaração 192/2013, de 17 de 
setembro; 

 Declaração de Retificação 1065/2013, 
de 4 de outubro; 

 Declaração 105/2015, de 12 de maio; 

 Declaração 73/2017, de 14 de setembro. 

LT 
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Âmbito 
Instrumento de gestão territorial 

(IGT) 
Diploma legal Projeto 

Municipal 
(cont.) 

Plano Diretor 
Municipal (PDM) 
(cont.) 

Montemor-o-
Novo 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 8/94, 
de 2 de fevereiro, com as seguintes 
alterações: 

 RCM n.º 2/2007, de 5 de janeiro; 

 Aviso1391/2011, de 13 de janeiro; 

 Declaração 206/2012, de 11 de outubro. 

LT 

Vendas Novas 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 
137/99, de 29 de outubro, com as seguintes 
alterações: 

 Aviso 25679/2010, de 9 de dezembro. 

LT 

Montijo 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 
15/97, de 1 de fevereiro, com as seguintes 
alterações: 

 Aviso 1076/2015, de 29 de janeiro; 

 Declaração de Retificação 253/2015, de 
8 de abril. 

(revisão em curso conforme o Edital n.º 
635/2004, de 7 de outubro) 

SPGO/ LT 

Palmela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 
115/97, de 9 de julho, com as seguintes 
alterações: 

 Declaração 185/2002, de 17 de junho; 

 Declaração 162/2005, de 27 de julho; 

 Aviso 2573/2012 de 16 de fevereiro; 

 Aviso 5019/2013, de 12 de abril; 

 Aviso n.º 1768/2015 de 16 de fevereiro; 

 Aviso n.º 8826/2015, de 11 de agosto; 

 Aviso n.º 7582/2017 de 5 de julho; 

 Aviso 12250/2017 de 12 de outubro; 

 Aviso n.º 13115/2017 de 31 de outubro; 

 Aviso 9543/2018, de 16 de julho; 

 Declaração de Retificação nº566/2018, 
de 10 de agosto. 

SPGO 

LT: Linha de transporte Divor-Pegões; SPGO: Subestação de Pegões; SDVR: Subestação de Divor 

 

3.3.3. Avaliar o enquadramento dos projetos nos instrumentos de nível municipal 
(n.º 4.4.2 do RS), face às disposições constantes do articulado dos 
Regulamentos dos PDM´s aplicáveis às classes e categorias de espaço em 
presença, e conclusão relativamente à (in)compatibilidade. 

Na secção 4.4.2 do Relatório Síntese do EIA (Volume II), referem-se os vários 
Instrumentos de Gestão Territorial existentes na área de estudo dos projetos em 
análise. 
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Na mesma secção, inclui-se o Quadro 4.6 onde se apresentam as categorias de espaço, 
os principais delineamentos da regulamentação imposta pelos PDM com implicações 
nos projetos em estudo, bem como a análise da compatibilidade dos projetos nas 
classes de espaço onde se inserem. 

Não obstante, e de forma a dar cabal resposta ao solicitado, apresenta-se em seguida 
o referido Quadro 4.6 reformulado, onde se inclui especificamente a referência aos 
artigos legais e referida citação do regulamento, aplicáveis aos projetos em análise, 
bem como a análise de compatibilidade dos projetos nas classes de espaço onde se 
inserem. 
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Quadro 4.6 – Classes de espaço estabelecidas nas cartas de Ordenamento dos PDM em vigor na área de estudo e respetivas normas regulamentares aplicáveis à Linha Divor-
Pegões e subestações associadas 

CONCELHO 
CLASSE DE 
ESPAÇO 

CATEGORIA 
DE ESPAÇO 

SUBCATEGORIA 
DE ESPAÇO 

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO 
COMPATIBILIDADE 
DOS PROJETOS 

Évora Solo Rural 
Espaços de 
Proteção 
Ambiental 

Zonas de 
proteção das 
bacias de 
alimentação de 
albufeiras 

(Artigo 132º – Usos e atividades Permitidos) - Constitui objetivo para estes 
espaços, a proteção das bacias drenantes das albufeiras das barragens do 
Monte Novo, Divor e Minutos, que asseguram ou estejam reservadas para 
assegurar o armazenamento de água para abastecimento público, de modo a 
garantir não só a suficiência do recurso mas igualmente a sua qualidade 
Nestes espaços são autorizadas e apoiadas as atividades agrícolas e florestais 
que se desenvolvam de acordo com as boas práticas, visando a conservação 
do solo e da água  

(Artigo. 133º- Usos e atividades proibidas).- Nas Zonas de Proteção das 
Bacias de Alimentação de Albufeiras não são permitidas quaisquer ações 
potencialmente poluidoras das águas superficiais ou subterrâneas ou que 
provoquem alterações significativas nas condições naturais de drenagem 
para as albufeiras, explorações pecuárias em regime intensivo e/ou ações 
que promovam a destruição do solo vivo e do coberto vegetal  

(Artigo 134º -Edificabilidade) -“ (…) 3- Eventuais empreendimentos turísticos, 
desportivos ou outros, incluindo eventuais apoios à atividade agrícola e 
florestal, que se pretendam implantar nestes espaços, em obediência às 
regras dos artigos 82º e 84º do presente regulamento (…)” 

(Artigo 82º -Intervenções e utilizações permitidas e condicionadas) - “ (…) c) 
Equipamentos de utilização coletiva e de reconhecido interesse público que 
pela sua natureza se devam localizar no exterior dos perímetros urbanos 

O Regulamento do PDM não apresenta 
referência específica a linhas de transporte 
ou subestações, contudo devem ser tidas 
em conta as ações que não são permitidas. 

 

De acordo com o Artigo 82º, é permitido 
construir o projeto desde que este seja 
considerado de reconhecido interesse 
público. 
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CONCELHO 
CLASSE DE 
ESPAÇO 

CATEGORIA 
DE ESPAÇO 

SUBCATEGORIA 
DE ESPAÇO 

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO 
COMPATIBILIDADE 
DOS PROJETOS 

Arraiolos Solo Rural 

Espaços 
agrícolas 

- 

(Artigo 9º - Edificabilidade) - “1- Nas áreas que integram os espaços agrícolas 
só será autorizada a construção desde que não sujeitas a condicionantes 
legais que o impeçam e que no prédio rústico em questão não existam áreas 
pertencentes a outras classes de espaços. 2- a construção deve respeitar os 
objetivos expressos neste regulamento para estes espaços e a legislação em 
vigor e nunca ultrapassar o previsto no artigo 19º do presente regulamento 
(…)”. 

(Artigo 19º - disposições comuns aos espaços agrícolas, agro – silvo- 
pastoris, cultuais e naturais) – “1- nos espaços agrícolas, agro – silvo- 
pastoris, cultuais e naturais é licenciável a realização de obras de construção 
destinadas às instalações de apoio e às diretamente adstritas às atividades 
relativas à respetiva classe de espaços incluindo habitações para pessoal (…)” 

Compatível com o projeto desde que 
observado o regime da RAN. 

O Artigo 19º nada refere acerca de Linhas 
Elétricas nem Subestações. 

Espaços agro-
silvo-pastoris 

- 

(Artigo 11º - Edificabilidade) - “1- a construção deve respeitar os objetivos 
expressos neste regulamento para estes espaços e a legislação em vigor e 
nunca ultrapassar o previsto no artigo 19º do presente regulamento. 2- Nos 
espaços agro-silvo-pastoris, não sujeitos a condicionamentos legais que o 
impeçam, pode ser autorizada a transformação do uso do solo para fins não – 
agro florestais, relativos a empreendimentos industriais, de indústria 
extrativa ou de turismo que comprovadamente concorram para a melhoria 
das condições sócio – económicas do conselho, desde que relacionados com 
as atividades próprias desta classe de espaço (…)”. 

(Artigo 19º - Disposições comuns aos espaços agrícolas, agro – silvo- 
pastoris, cultuais e naturais) – “1- nos espaços agrícolas, agro – silvo- 
pastoris, cultuais e naturais é licenciável a realização de obras de construção 
destinadas Às instalações de apoio e às diretamente adstritas às atividades 
relativas à respetiva classe de espaços incluindo habitações para pessoal (…) ” 

O regulamento do PDM não apresenta 
incompatibilidade com a construção da 
linha elétrica na classe de espaços Agro-
Silvo-Pastoris 
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CONCELHO 
CLASSE DE 
ESPAÇO 

CATEGORIA 
DE ESPAÇO 

SUBCATEGORIA 
DE ESPAÇO 

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO 
COMPATIBILIDADE 
DOS PROJETOS 

Arraiolos Solo Rural 
Espaços 
culturais e 
naturais 

Áreas de 
conservação da 
natureza 

(Artigo 15º- áreas de Conservação da Natureza) –“1- As áreas de 
conservação da natureza têm como objetivo principal a proteção dos espaços 
naturais e de paisagem, assim como dos seus valores de fauna e flora contra 
as formas de degradação dos recursos naturais que ponham em causa a 
manutenção do equilíbrio ecológico”. 

O regulamento do PDM apresenta-se sem 
regime de condicionamento referenciado 
para linhas de transporte de energia e 
subestações 

Montemor- 
o- Novo 

Solo Rural 

Espaço de 
silvo-
pastorícia 

Áreas de silvo- 
pastorícia 

(Artigo 34º - Áreas de Silvo – pastorícia) – “1-Áreas destinadas à exploração 
florestal e pastorícia. 2 — Será permitida a edificação, sem prejuízo do 
definido nos artigos 35.º a 44.º, relativa aos espaços naturais, e ainda que 
respeite as seguintes prescrições: a) sejam observados os condicionamentos 
relativos ao corte de azinheiras e ao corte de montado de sobro em 
conformidade com o disposto na legislação em vigor (…) ” 

Deve ser observado/respeitado o regime de 
condicionamento caraterizado no 
subcapítulo 4.4.3 do Relatório Síntese do 
EIA. Concretamente Regimes de 
Condicionamentos para áreas de REN 
/montados de sobro/ áreas de proteção ao 
património natural/habitas naturais 
biótopos no âmbito do programa Corine) 
quando aplicável. 

Espaços agro-
florestais 

Áreas agro-
florestais 

Artigo 33º (Áreas Agroflorestais) “1-Áreas destinadas à atividade agrícola e 
exploração florestal. 2- Será permitida a edificação, sem prejuízo do definido 
nos artigos 35.º a 44.º, relativa aos espaços naturais e ainda que respeite as 
seguintes prescrições: a) Sejam observados os condicionamentos relativos ao 
corte de azinheiras e ao corte de montado de sobro em conformidade com o 
disposto na legislação em vigor; 

Deve ser observado/respeitado o regime de 
condicionamento caraterizado no 
subcapítulo 4.4.3 do Relatório Síntese do 
EIA. Concretamente Regimes de 
Condicionamentos para áreas de REN 
/montados de sobro/ áreas de proteção ao 
património natural/habitas naturais 
biótopos no âmbito do programa Corine) 
quando aplicável. 

Espaços 
agrícolas 

Áreas agrícolas 
Artigo 32º (Áreas Agrícolas) - “2- O regime de utilização destas áreas rege-se 
pelo disposto na legislação em vigor: Regime da RAN e Regime Jurídico das 
Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (…) 

Deve ser observado/respeitado o regime de 
condicionamento da RAN descrito no 
subcapítulo 4.4.3 do relatório síntese do 
EIA. 
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CONCELHO 
CLASSE DE 
ESPAÇO 

CATEGORIA 
DE ESPAÇO 

SUBCATEGORIA 
DE ESPAÇO 

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO 
COMPATIBILIDADE 
DOS PROJETOS 

Vendas 
Novas  

Solo Rural 

- 
Lagoas e 
albufeiras 

Normas respeitante ao Domínio Hídrico, apresentado no Artigo 41º do 
regulamento do PDM de Vendas Novas: 

(Artigo 41º- Domínio Hídrico) – o domínio hídrico abrange as correntes de 
água, os lagos ou lagoas com os seus leitos, margens e zonas adjacentes nos 
termos do Decreto – Lei nº 468/71, de 5 de Novembro, com respetivo 
subsolo e espaço aéreo correspondente, bem como as águas subterrâneas, e 
fica sujeito à legislação em vigor. 

Deve ser respeitado o regime de 
condicionamento do Domínio Hídrico, 
descrito no subcapítulo 4.4.3 do Relatório 
Síntese do EIA. 

Espaços agro-
silvo-pastoris 

Áreas florestais 

(Artigo 15º- Usos específicos) - “1- As áreas florestais delimitadas na planta 
de ordenamento, integram com baixa a muito baixa fertilidade do solo que se 
encontram sujeitos a exploração silvícola com espécies não autóctones. 

(Artigo 19º - Edificabilidade) – “1- nos espaços agrícolas, agro-silvo-pastoris e 
naturais e culturais é licenciável a realização de obras de construção 
destinadas a instalações de apoio e diretamente adstritas às atividades 
relativas à respetiva classe de espaço (…)” 

O regulamento do PDM apresenta-se sem 
regime de condicionamento referenciado 
para linhas transporte de energia 

Áreas agro-
silvo-pastoris 

(Artigo 12º- Definição e Edificabilidade) – “1- os espaços agro-silvo-pastoris 
estão delimitados na planta de ordenamento e são constituídos por áreas 
agro-silvo-pastoris e áreas florestais. As áreas constantes nestes espaços 
poderão ser objeto de medidas de reconversão agro-florestal equilibrada. 2- 
a construção deve respeitar os objetivos expressos neste regulamento para 
esta classe de espaço e a legislação em vigor e nunca ultrapassar o prescrito 
no artigo 22º do presente regulamento. 

(Artigo 22º- unidades operativas de planeamento e gestão) 

(Artigo 19º - Edificabilidade) – “1- nos espaços agrícolas, agro-silvo-pastoris e 
naturais e culturais é licenciável a realização de obras de construção 
destinadas a instalações de apoio e diretamente adstritas às atividades 
relativas à respetiva classe de espaço (…) ” 

O regulamento do PDM apresenta-se sem 
regime de condicionamento referenciado 
para linhas transporte de energia. 

O Artigo 22º e 19º, nada refere acerca da 
incompatibilidade desta categoria de 
espaço com a construção de linhas 
elétricas. 
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CONCELHO 
CLASSE DE 
ESPAÇO 

CATEGORIA 
DE ESPAÇO 

SUBCATEGORIA 
DE ESPAÇO 

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO 
COMPATIBILIDADE 
DOS PROJETOS 

Vendas 
Novas  

Solo Rural 

Espaços 
culturais e 
naturais 

Áreas de 
estrutura 
biofísica 
fundamental 

(Artigo 16º- Caraterização e edificabilidade) – “ 1- os espaços culturais e 
naturais delimitados na carta de ordenamento, abrangem a estrutura 
biofísica fundamental que assegura o funcionamento ecológico do território 
e os espaços necessários à salvaguarda dos valores culturais, paisagísticos, 
arqueológicos e urbanísticos, nomeadamente os referidos nos artigos 43º e 
44º. 2- a construção deve respeitar a legislação em vigor e nunca ultrapassar 
o prescrito no artigo 20º (ocupação e atividades perigosas ou insalubres) do 
presente regulamento. 

(Artigo 17º- Áreas da estrutura biofísica fundamental) - “Nas áreas da 
estrutura biofísica fundamental devem ser excluídas as ações que ponham 
em risco a biodiversidade e o equilíbrio ecológico e implementadas ações de 
revalorização e reequilíbrio do coberto vegetal (…)” 

Artigo 19º - Edificabilidade) – “1- nos espaços agrícolas, agro-silvo-pastoris e 
naturais e culturais é licenciável a realização de obras de construção 
destinadas a instalações de apoio e diretamente adstritas às atividades 
relativas à respetiva classe de espaço (…) ” 

O regulamento do PDM apresenta-se sem 
regime de condicionamento referenciado 
para linhas transporte de energia 

O Artigo 19º, nada refere acerca da 
incompatibilidade desta categoria de 
espaço com a construção de linhas 
elétricas. 

Área a estudar 
para área 
protegida de 
interesse local 

(Artigo 18º- áreas a estudar para área protegida de interesse local) – “ Pelo 
interesse do mosaico cultural existente deverão ser mantidos e valorizados 
os usos dominantes. A alteração aos usos dominantes deverá ser objeto de 
parecer prévio das entidades com competência na matéria”. 

De acordo com o regulamento do PDM, a 
afetação esta categoria de espaço está 
sujeito a parecer das entidades 

O Artigo 19º, nada refere acerca da 
incompatibilidade desta categoria de 
espaço com a construção de linhas 
elétricas. 

Espaços 
Agrícolas 

RAN 

(Artigo 10º - áreas agrícolas RAN) - “1- as áreas agrícolas RAN incidem sobre 
os solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN) d têm potencialidades para o 
desenvolvimento das capacidades agrícolas, sem limitação ao uso. Nestas 
áreas, são proibidas todas as ações que impliquem alteração ao uso 
dominante, salvo quando não diminuam ou destruam as suas aptidões ou 
potencialidades agrícolas, de acordo com a legislação em vigor. 

Deve ser observado/respeitado o regime de 
condicionamento da RAN descrito no 
subcapítulo 4.4.3 do relatório síntese do 
EIA. 
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CONCELHO 
CLASSE DE 
ESPAÇO 

CATEGORIA 
DE ESPAÇO 

SUBCATEGORIA 
DE ESPAÇO 

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO 
COMPATIBILIDADE 
DOS PROJETOS 

Vendas 
Novas  

Solo Rural 
Espaços 
urbanizáveis 

Espaços 
urbanizáveis de 
Foros 

(Artigo 34º- espaços urbanizáveis de foros) – “1-As áreas urbanizáveis de 
foros são áreas de transição urbano-rural.2- Integram os terrenos cujo 
parcelamento tem origem em foros com pequenas explorações agrícolas, 
habitualmente de hortas e pomares, onde frequentemente reside a família 
que as explora.3- deverá ser mantido o uso misto horta-pomar-pequena 
pecuária, a topografia e a vegetação existente (…)” 

O regulamento do PDM apresenta-se sem 
regime de condicionamento referenciado 
para linhas transporte de energia 

Montijo Solo Rural 

Espaço 
aquícola 

Albufeira  

(Artigo 48º- Categorias de Espaço Aquícola) – b) albufeira – constituída pelas 
albufeiras de maior dimensão e capacidade de armazenamento, com 
aproveitamento hidroagrícola, englobando uma faixa de proteção com uma 
largura de 200m contados a partir da linha do nível de pleno armazenamento 
(NPA), medidos na horizontal, (…) ” 

(Artigo 49º - Normas Gerais) - “ (…) 4- nas área ribeirinha e albufeiras e suas 
zonas de proteção são interditos entre outros, obras de urbanização e 
edificação, derrube de árvores isoladas ou em maciços, movimentação de 
terras, alteração do relevo e da vegetação natural, exploração de massa 
mineral de superfície, implantação de arruamentos e infraestruturas, com 
exceção das que se tornem indispensáveis para o exercício das atividades 
licenciadas (…)” 

Nas áreas de Albufeiras e respetivas zonas 
de proteção não é permitida a construção 
da linha elétrica. 

Espaço 
Agrícola 

Área agrícola 
não incluída na 
RAN 

(Artigo 29º - Categorias de espaço agrícola) - “(…)1b) Área destinada à 
produção agrícola e pecuária mas não submetida ao regime jurídico da RAN 
nem ao regime específico das obras de fomento hidroagrícola.2- No espaço 
agrícola abrangido pela REN observam-se as disposições do seu regime 
jurídico; quando se verifique sobreposição dos regimes da RAN e da REN 
dever-se-á assegurar a manutenção das atividades tradicionais instaladas, 
sem prejuízo do disposto nos respetivos regimes legais. 

(Artigo 31º - Edificação no espaço agrícola) - “1- No espaço agrícola não é 
admitido, nos termos da lei o licenciamento de loteamento urbano. 2- é 
admitido nos termos das disposições seguintes , a título excecional , sem 
constituir precedente ou expectativa de futura urbanização, o licenciamento 
de edificação utilizada para habitação(…).-3 (…).-4 (…).-5 (…).- 6(…) 

No Artigo 31º do regulamento do PDM, não 
faz referência a infraestruturas de 
transporte de energia elétrica e 
subestações no regime de 
condicionamento à edificação.  

Assim, o regulamento do PDM apresenta-se 
sem regime de condicionamento 
referenciado para linhas transporte e 
subestações. 
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CONCELHO 
CLASSE DE 
ESPAÇO 

CATEGORIA 
DE ESPAÇO 

SUBCATEGORIA 
DE ESPAÇO 

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO 
COMPATIBILIDADE 
DOS PROJETOS 

Montijo Solo Rural 
Espaço 
Florestal 

Área florestal 
de produção 

(Artigo 35º - Categorias do Espaço Florestal) – “ (…) a) Área só existente na 
zona E do concelho, ocupada por povoamentos com aptidão para tal, tal 
como montados de sobro, folhosas de rápido crescimento e resinosas 
(essencialmente pinheiro bravo), onde se privilegia essencialmente a 
exploração florestal, associada à silvo – pastorícia e ao fomento cinegético: 
a1) os montados de sobro são objeto de proteção específica que condiciona 
o seu corte; a.2) na área descrita as ações de arborização e rearborização têm 
de observar a legislação aplicável. 

(Artigo 36º - Edificação no espaço Florestal) - “1- No espaço agrícola não é 
admitido, nos termos da lei o licenciamento de loteamento urbano. 2- é 
admitido nos termos das disposições seguintes , a título excecional , sem 
constituir precedente ou expectativa de futura urbanização, o licenciamento 
de edificação utilizada para habitação(…).-3 (…).-4 (…).-5 (…).- 6(…) 

(Artigo 37º - Uso Compatível) – “1- no espaço florestal são admitidos como 
uso compatível com o uso geral dominante, além dos decorrentes dos 
licenciamentos referidos no artigo 36º, os referidos nos números seguintes.2- 
Licenciamento da área de exploração de massa mineral de superfície (…).3- 
utilização alternativa do meio de produção agrícola e ou pecuária, nos termos  
da legislação em vigor, na categoria de espaço área silvo – pastoril.” 

Deve ser observado/respeitado o regime de 
condicionamento de afetação de 
povoamentos com aptidão, tal como 
montados de sobro, descrito no 
subcapítulo 4.4.3 do relatório síntese do 
EIA. Os Artigos 36º e 37ºdo regulamento do 
PDM nada referem acerca da construção de 
Linhas de transporte de energia e 
subestações no regime de 
condicionamento à construção (para além 
do regime associado a condicionantes 
legais incidentes e coincidentes – eucalipto, 
pinheiro e sobro e azinho). 
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CONCELHO 
CLASSE DE 
ESPAÇO 

CATEGORIA 
DE ESPAÇO 

SUBCATEGORIA 
DE ESPAÇO 

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO 
COMPATIBILIDADE 
DOS PROJETOS 

Montijo Solo Rural 
Espaço 
Florestal 

Área de mata e 
mato de 
proteção 

(Artigo 35º - Categorias do Espaço Florestal) – “ (…) b)área cuja função 
principal é a proteção e, secundariamente, os outros usos da floresta; 
constituída pelas faixas de proteção dos cursos de água, pelas comunidades 
de vegetação instaladas nas unidades pedológicas litossolos e arenitos, nas 
zonas de relevo acidentado e nas encostas de vale que pendem para as 
ribeiras principais, estabelece um contínuo natural para salvaguarda do 
património genético, defesa e valorização dos recursos hídricos, redução dos 
riscos de erosão do solo e de incêndio.b.1) Na área descrita a produção 
florestal deve ser constituída na base de espécies autóctones e observar a 
legislação aplicável. 

(Artigo 36º - Edificação no espaço Florestal) - “1- No espaço agrícola não é 
admitido, nos termos da lei o licenciamento de loteamento urbano. 2- é 
admitido nos termos das disposições seguintes , a título excecional , sem 
constituir precedente ou expectativa de futura urbanização, o licenciamento 
de edificação utilizada para habitação(…).-3 (…).-4 (…).-5 (…).- 6(…) 

(Artigo 37º - Uso Compatível) – “1- no espaço florestal são admitidos como 
uso compatível com o uso geral dominante, além dos decorrentes dos 
licenciamentos referidos no artigo 36º, os referidos nos números seguintes.2- 
Licenciamento da área de exploração de massa mineral de superfície (…).3- 
utilização alternativa do meio de produção agrícola e ou pecuária, nos termos  
da legislação em vigor, na categoria de espaço área silvo – pastoril.” 

Deve ser observado/respeitado o regime de 
condicionamento de afetação de 
povoamentos com aptidão, tal como 
montados de sobro, descrito no 
subcapítulo 4.4.3 do relatório síntese do 
EIA. Os Artigos 36º e 37ºdo regulamento do 
PDM nada referem acerca da construção de 
Linhas de transporte de energia e 
subestações no regime de 
condicionamento à construção (para além 
do regime associado a condicionantes 
legais incidentes e coincidentes – eucalipto, 
pinheiro e sobro e azinho). 

Palmela Solo Rural 
Espaços agro-
florestais 
(Cat II) 

- 

(Artigo 20º- Espaços agro-florestais- Cat II) - “1-São áreas cujo uso 
dominante atual se relaciona com atividades agrícolas e florestais e onde não 
existem, de momento, condições ou razões positivas para a sua programação 
para usos urbanos. Sobre estas áreas não incidem disposições de salvaguarda 
relativamente a recursos ecológicos e agrícolas, pelo que se admite a 
viabilização de iniciativas, de outros setores económicos, cooperantes para a 
melhoria das condições socioeconómicas do município. 

De acordo com o regulamento do PDM, a 
construção do projeto é compatível com a 
classe de espaços agro-florestais. 
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3.3.4. Enquadrar o projeto, ao nível PROTAML, nas orientações territoriais regional, 
nomeadamente ao nível da Unidade Territorial 15 – Área Agro-Florestal e do 
Modelo territorial em presença decorrente da localização em Áreas a 
Estabilizar - Área Agroflorestal. 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) enquadrados na Lei n.º 
48/1998 e no Decreto-Lei n.º 380/1999, definem a estratégia regional de 
desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao nível nacional e 
considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o 
quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do 
território. 

O PROTAML foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 
de abril. Encontra-se atualmente em revisão, com uma primeira deliberação de 
alteração através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 5 de junho. 
Além do concelho do Montijo, este plano abrange também os restantes municípios 
que fazem parte integrante da Área Metropolitana de Lisboa: Alcochete, Almada, 
Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, 
Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. 

Assim, tendo em conta a estratégia do PROT em vigor, verifica-se que este se 
fundamenta em quatro objetivos fundamentais: 

“(…) 1) Sustentabilidade ambiental - “encarando a preservação e a valorização 
ambiental como premissas fundamentais de criação de oportunidade de 
desenvolvimento, adota-se uma visão sistémica das vertentes ambientais, propondo-se 
que a «estrutura metropolitana de proteção e valorização ambiental» constitua a rede 
fundamental de áreas, corredores e ligações ecológicas, de valorização ambiental do 
sistema territorial. A (re)valorização da água como elemento de sustentabilidade 
ambiental e de valorização da paisagem e a revitalização do meio rural como elemento 
do equilíbrio metropolitano” 

2) Qualificação metropolitana - “realizada através da contenção da expansão urbana 
e de um modelo/estrutura territorial que visa: - A recentragem e o ordenamento da 
AML, em articulação com o estuário do Tejo, salvaguardando os recursos naturais e as 
áreas protegidas; - O desenvolvimento de novas centralidades metropolitanas;- O 
complemento e a consolidação de uma estrutura de acessibilidades em rede; - O 
ordenamento da logística.” 

3) Coesão Socio-territorial - “através de uma melhoria sustentada das condições de 
vida e da qualidade urbana para a população residente na AML.” 

4) Organização do sistema metropolitano de transportes.” A AML dispõe já de um 
apreciável sistema de infraestruturas e equipamentos de transportes, mas a debilidade 
e descoordenação do sistema de transportes na Região constitui uma das principais 
fragilidades. Não existe coordenação intermodal e vem prevalecendo o transporte 
individual, com consequências nocivas no funcionamento da AML, na qualidade de vida 
das pessoas e no ordenamento do território. Nos transportes de mercadorias persistem 
também debilidades que urge ultrapassar (…)” 
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De acordo com o Plano, a área em análise encontra-se integrada na Unidade Territorial 
“Nascente Agro-florestal” na Unidade Territorial 15 – “Área Agro-Florestal”, ver Figura 
Ad. 8 

 

Figura Ad. 8 – Enquadramento do projeto nas Unidade Territorial do PROT-AML 

Relativamente ao enquadramento no Modelo Territorial, através da análise da Figura 
Ad. 9 observa-se que a área em análise localiza-se em “Áreas a Estabilizar – Área Agro-
Florestal”. Relativamente à Rede Ecológica Municipal, conforme análise da Figura Ad. 
10 observa-se que a área do projeto integrada no PROT-AML não abrange nenhuma 
área da Rede Ecológica. 
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Figura Ad. 9 – Enquadramento do Projeto no Modelo Territorial do PROTAML 

 

Figura Ad. 10 – Enquadramento do projeto na Rede Ecológica Municipal do PROTAML 
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De acordo com o Plano, “o modelo territorial proposto traduz espacialmente os 
objetivos e orientações delineadas nas Opções Estratégicas e visa orientar a 
reconfiguração espacial e funcional da AML.” 

A unidade Territorial 15 do PROTAML, onde se insere o projeto, “apresenta uma 
ocupação extensiva relativamente homogénea, assente na exploração agro-florestal 
ligada ao montado de sobro, apresentando já algumas intrusões significativas de áreas 
de exploração agrícola intensiva de regadio.” 

O Plano refere ainda que”(…) parcialmente integrada na Reserva Natural do Estuário 
do Tejo, esta unidade possui um importante valor agrícola e ecológico, derivado do 
interesse económico da exploração do montado, da proteção que proporciona ao 
aquífero, das condições que oferece à avifauna em termos de habitat e do interesse 
paisagístico que, de um modo geral, possui. É através desta unidade que se estabelece 
a ligação ecológica dos Estuários do Tejo e do Sado, uma das ligações estruturantes da 
Rede Ecológica Metropolitana.” 

Relativamente à integração do projeto no PROTAML, de acordo com a Secção 2.9 do 
Plano – “Infraestruturas Energéticas”, estabelece as normas específicas para a 
integração das infraestruturas energéticas, indicando que as entidades responsáveis 
pela definição e concretização da rede elétrica nacional devem “informar os municípios 
das suas intenções de desenvolvimento, ficando aqueles de incluir, nos seus IGT, 
elementos de traçado e áreas de implantação de grandes instalações de 
armazenagem, que permitam a sua viabilização”. Importa referir, que a Câmara 
Municipal do Montijo foi para o efeito consultada, no âmbito do processo de contato 
às Entidades. (Anexo I, Volume IV, do EIA) 

Por fim, no sentido de dar corpo à Visão Estratégica preconizada, o PROT assume um 
conjunto de linhas estratégicas de desenvolvimento para a AML e estabelece, 
nomeadamente ao nível das “Infraestruturas Energéticas - Capitulo IV – Normas 
Orientadoras, 1.2- Orientações Sectoriais, 1.2.9 – Infraestruturas Energéticas”, que “as 
infraestruturas energéticas são fundamentais e estratégicas nos processos de 
crescimento e desenvolvimento, pelo que devem ser asseguradas redes e corredores 
adequados à instalação e ao desenvolvimento dos projetos e das atividades 
estruturantes da AML.”. 

Pelo exposto conclui-se, que o projeto tendo como objetivo global, a melhoria do 
abastecimento energético a esta região da AML, se enquadra assim nos objetivos 
estratégicos de desenvolvimento regional preconizados no PROT-AML. 
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3.3.5. Atualização das referências à REN (ponto 4.4.3 do RS), tendo presente que o 
concelho do Montijo e de Évora não possuem carta de REN publicada pelo que 
lhe é aplicável o disposto no artigo 42º do DL n.º 166/2008, na redação dada 
pelo DL n.º 239/2012, e que não estão em causa áreas integradas na situação 
especifica referida no regime. 

De acordo com a solicitação, reformula-se a secção relativa a “Reserva Ecológica 
Nacional” inclusa na secção 4.4.3 do Relatório Síntese do EIA (Volume II). Para facilitar 
a compreensão e leitura, reproduz-se na íntegra a mesma, mantendo-se a numeração 
original do EIA. 

 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

A REN constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do 
condicionamento da utilização de áreas com características específicas, garante a 
proteção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos 
indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas.  

O seu regime jurídico é regulamentado pelo Decreto-Lei nº 166/2008, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a redação do seu 
artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho e 
revogação dos artigos 28.º a 31.º pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 22 de setembro.  

As condições e requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações referidos nos nº 2 e 3 do 
artigo 20 do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, e as situações de usos ou 
ações considerados compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e 
de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, que carecem 
de parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., referido 
no n.º 5 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que 
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, são definidos pela 
Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro.  

A REN é assim considerada como uma “estrutura biofísica que integra o conjunto das 
áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade 
perante riscos naturais, são objeto de proteção especial” (Decreto-Lei nº 239/2012, 
Artigo 2º). Pelo seu artigo 4.º, passa a integrar áreas de proteção do litoral, áreas 
relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre e áreas de prevenção 
de riscos. 

A delimitação das zonas de REN é realizada a nível estratégico ou a nível operativo. 
Segundo o Artigo 5º do Decreto-Lei nº 239/2012, “o nível estratégico é concretizado 
através de orientações estratégicas de âmbito nacional e regional e de acordo com os 
critérios constantes do anexo I do presente decreto-lei (…)”, enquanto que “o nível 
operativo é concretizado através da delimitação, em carta de âmbito municipal, das 
áreas integradas na REN, tendo por base as orientações estratégicas de âmbito 
nacional e regional e de acordo com os critérios constantes do anexo I (…)”. 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

88 

Relativamente à delimitação das áreas de REN importa referir que, dentro dos 5 
concelhos abrangidos pelo projeto, apenas os concelhos de Évora e Montijo não 
possuem Carta de REN publicada. 

As tipologias de REN intersetadas pela área de estudo são apresentadas no Desenho 8 
– Volume III do EIA. Na área de estudo, as manchas de REN surgem sobretudo na 
existência de cursos de água e particularmente a partir do apoio 47 da LT até à SE de 
Pegões. As áreas de REN existentes ao longo da área de estudo correspondem às 
seguintes tipologias: 

 Cursos de água e respetivos leitos e margens; 

 Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos; 

 Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, 
com os respetivos leitos, margens e faixas de proteção; 

 Zonas ameaçadas pelas cheias; 

 Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

Para os concelhos de Arraiolos, Montemor-o-Novo e Vendas Novas, os critérios de 
delimitação descritos no Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, são os que se 
apresentam no Quadro Ad. 16 seguinte. 

Quadro Ad. 16 – Critérios de delimitação da área de estudo em REN nos concelhos de 
Arraiolos, Montemor-o-Novo e Vendas Novas  

ECOSSISTEMAS ANEXO I 

Cursos de água e 
respetivos leitos e 
margens 

Secção II 

1 — Os leitos dos cursos de água correspondem ao terreno coberto pelas 
águas, quando não influenciadas por cheias extraordinárias, inundações 
ou tempestades, neles se incluindo os mouchões, os lodeiros e os areais 
nele formados por deposição aluvial. 

2 — As margens correspondem a uma faixa de terreno contígua ou 
sobranceira à linha que limita o leito das águas, com largura legalmente 
estabelecida, nelas se incluindo as praias fluviais  

3 — A delimitação da largura da margem deve observar o disposto no 
artigo 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro. 

4 — Nos leitos e nas margens dos cursos de água podem ser realizados os 
usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as 
seguintes funções: 

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água; 
ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de 
água; 
iii) Drenagem dos terrenos confinantes; iv) Controlo dos processos de 
erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola; 
v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da 
secção de vazão e evitando a impermeabilização dos solos; 
vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna. 
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ECOSSISTEMAS ANEXO I 

Áreas estratégicas 
de proteção e 
recarga de 
aquíferos  

Secção II 

1 — (…) são as áreas geográficas que, devido à natureza do solo, às 
formações geológicas aflorantes e subjacentes e à morfologia do terreno, 
apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e recarga 
natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na 
salvaguarda da quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou 
evitar a sua escassez ou deterioração. 

2 — A delimitação (…) deve considerar o funcionamento hidráulico do 
aquífero, nomeadamente no que se refere aos mecanismos de recarga e 
descarga e ao sentido do fluxo subterrâneo e eventuais conexões 
hidráulicas, a vulnerabilidade à poluição e as pressões existentes 
resultantes de atividades e ou instalações, e os seus principais usos, em 
especial a produção de água para consumo humano. 

3 — (…) só podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis 
e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 
ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da 
biodiversidade dependentes da água subterrânea, com particular 
incidência na época de estio; 
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de 
seca extrema e de contaminação e sob exploração dos aquíferos; 
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos 
costeiros e estuarinos; vi) Assegurar a sustentabilidade dos 
ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos aquíferos 
cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades 
e grutas. 

Albufeiras que 
contribuam para a 
conectividade e 
coerência 
ecológica da REN, 
bem como os 
respetivos leitos 
margens e faixas 
de proteção 

Secção II 

1 — A albufeira corresponde à totalidade do volume de água retido pela 
barragem, em cada momento, cuja cota altimétrica máxima iguala o nível 
pleno de armazenamento, incluindo o respetivo leito, correspondendo as 
respetivas margens e faixas de proteção às áreas envolventes ao plano 
de água que asseguram a dinâmica dos processos físicos e biológicos 
associados à interface terra -água, incluindo as praias fluviais. 

2 — A delimitação das albufeiras deve corresponder ao plano de água até 
à cota do nível de pleno armazenamento. 

3 — A delimitação da largura da margem deve observar o disposto na 
alínea gg) do artigo 4.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

4 — A delimitação das faixas de proteção deve considerar a dimensão da 
albufeira e a sua situação na bacia hidrográfica. 

5 — Nas albufeiras e respetivos leitos, margens e faixas de proteção 
podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, 
cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Salvaguarda e proteção dos recursos hídricos armazenados, nas suas 
componentes quantitativas e qualitativa; 
ii) Salvaguarda das funções principais das albufeiras, no caso de se 
tratar de uma albufeira de águas públicas de serviço público; 
iii) Regulação do ciclo da água e controlo de cheias; 
iv) Conservação das espécies de fauna. 
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ECOSSISTEMAS ANEXO I 

Áreas de elevado 
risco de erosão 
hídrica do solo 
(Áreas com risco 
de erosão) 

Secção III 

1 – (…) são as áreas que, devido às suas características de solo e de 
declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do escoamento 
superficial. 

2 — A delimitação (…) deve considerar, de forma ponderada para a bacia 
hidrográfica, a erosividade da precipitação, a erodibilidade média dos 
solos, a topografia, o uso do solo e a ocupação humana. 

3 — (…) podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em 
causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Conservação do recurso solo; 
ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e 
pedogenéticos; 
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração 
em detrimento do escoamento superficial; 
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a 
jusante e o assoreamento das massas de água. 

Zonas ameaçadas 
pelas cheias  

1 — Consideram -se (…) ou zonas inundáveis’ as áreas suscetíveis de 
inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água devido à 
ocorrência de caudais elevados. 

2 — A delimitação (…) é efetuada através de modelação hidrológica e 
hidráulica que permita o cálculo das áreas inundáveis com período de 
retorno de 100 anos da observação de marcas ou registos de eventos 
históricos e de dados cartográficos e de critérios geomorfológicos, 
pedológicos e topográficos. 

3- Em zonas (…) podem ser realizados os usos e ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e 
bens; 
ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas; 
iii) regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de 
transbordo e de retorno das águas; 
iv) estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa; 
v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos 
inundáveis. 

4 — Na delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias podem ser 
considerados períodos de retorno mais baixos. 

 

No Quadro Ad. 17 encontra-se especificado o regime das áreas integradas em REN e 
que são abrangidas pela área de estudo em questão, de acordo com o Anexo II (Usos e 
ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção 
e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN), mencionado no Artigo 20º 
do Decreto-Lei nº 239/2012, com redação atual dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 96/2013, de 19 de julho. 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

91 

Quadro Ad. 17 – Regime das áreas integradas em REN abrangidas pela área em estudo nos 
concelhos de Arraiolos, Montemor-o-Novo e Vendas Novas 

ARTIGO 20ª – DL nº 239/2012 

Regime comum 

1 — Nas áreas incluídas na REN são interditos ou usos e as ações de iniciativa 
pública ou privada que se traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias 
ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de 
aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes de condução 
e exploração dos espaços florestais. 

2 — Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que 
sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

3 — Consideram -se compatíveis com os objetivos mencionados no número 
anterior os usos e ações que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do 
anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente decreto -lei, que dele faz parte 
integrante, nos termos dos artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia. 

4 - Consideram-se ainda dispensadas da aplicação do disposto no n.º 1 as 
ações de arborização e rearborização com espécies florestais, bem como a 
implantação de infraestruturas no seu âmbito, quando decorrentes de 
projetos autorizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P., ou aprovados pelas entidades competentes no âmbito de 
programas públicos de apoio ao desenvolvimento florestal, nos termos da 
lei. 

5 – Para efeitos do disposto no número anterior, a análise das ações 
inerente aos projetos submetidos a autorização ou aprovação deve 
incorporar os princípios e objetivos da REN. 

6 - Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do 
ambiente, do ordenamento do território, da agricultura, do desenvolvimento 
rural, das pescas, da economia, das obras públicas e transportes aprovar, por 
portaria, as condições a observar para a viabilização dos usos e ações 
referidos nos nº 2 e 3. 

ANEXO II – II INFRAESTRUTURAS 

i) Redes 
elétricas aéreas 
de alta e média 
tensão, 
excluindo 
subestações 

Albufeiras (Faixa de Proteção contigua a margem 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão sujeitos a comunicação 
prévia. 

Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos: 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão sujeitos a comunicação 
prévia. 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo: 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão sujeitos a comunicação 
prévia. 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

92 

Relativamente aos concelhos de Évora e do Montijo, uma vez que os mesmos não 
possuem Carta de REN publicada, é aplicável para estes dois concelhos o disposto no 
Artigo 42º do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

O Artigo 42º diz respeito aos casos onde se verifica a Inexistência de delimitação 
municipal. No nº1 do artigo, é referido que: “1 — Carecem de autorização da comissão 
de coordenação e desenvolvimento regional a realização dos usos e ações previstos no 
n.º 1 do artigo 20.º nas áreas identificadas no anexo III do presente decreto -lei, que 
dele faz parte integrante, que ainda não tenham sido objeto de delimitação”. 

No nº1 do Artigo 20, refere-se: ”Nas áreas incluídas na REN são interditos ou usos e as 
ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: (…) e) Destruição do 
revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das 
operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais”. No entanto, no 
nº3 do mesmo artigo, refere que” (…) consideram-se compatíveis com os objetivos 
mencionados no nº anterior os usos e ações que, cumulativamente: b) constem do 
anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos artigos 
seguintes, como: ii) isentos à realização de uma mera comunicação prévia (…)” 

No caso específico do projeto em análise, referente a uma linha elétrica, de acordo 
com o Anexo II, Secção II – Infraestruturas, para as infraestruturas de transportes de 
energia são consideradas compatíveis as ações de construção de “redes elétricas 
aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações”. 

Além do referido, para o projeto em geral, de acordo com o artigo 21º do Decreto-Lei 
n.º 239/2012, de 2 de novembro “podem ser realizadas ações de relevante interesse 
público”, que sejam reconhecidas como tal, sendo que “nos casos de infraestruturas 
públicas, (…) sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte 
ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do 
interesse público da ação.” 

 

3.3.6. Avaliação da compatibilidade entre o projeto em avaliação e o projeto 
“Central Solar Fotovoltaica de Vendas Novas 2”, em fase de licenciamento, 
dado que se verifica a sobreposição entre as componentes físicas de ambos os 
projetos, cerca dos apoios P163 e P164 (conforme desenho seguinte). Sugere-
se o contato com a entidade promotora do referido projeto (Power&Sol, 
Energias Renováveis, S.A.). 

No seguimento da reunião de apresentação dos projetos e do EIA à Comissão de 
Avaliação, no passado dia 10 de agosto na Agência Portuguesa do Ambiente, na qual se 
tomou conhecimento da situação em questão, a REN encetou contactos com o 
promotor do projeto da Central Solar Fotovoltaica de Vendas Novas 2 com o objetivo 
de obter mais detalhes sobre o mesmo, tendo ainda solicitado os limites da área 
prevista ser ocupada. 
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Demonstrando estar inteiramente disponível para encontrar uma solução, o promotor 
da Central Solar apresentou uma recomendação sobre a melhor localização dos apoios 
da Linha Divor-Pegões, a 400 kV, com vista a minimização do impacte sobre aquela, 
através do desvio do traçado da linha e dos apoios o mais a norte possível, encostados 
à zona non-aedificandi da A6. Em resposta, a REN respondeu que iria analisar em sede 
de projeto eventuais soluções de compatibilização. 

Analisada a eventual sobreposição do projeto da linha com o projeto da central solar 
em questão, a REN propôs ao promotor uma solução de compatibilização que não 
implicaria qualquer alteração de traçado (a aproximação à A6 não seria viável devido 
às restrições regulamentar de afastamento), requerendo apenas o eventual 
anulamento do apoio P163, previsto nos terrenos da futura central solar, e o 
consequente alteamento dos dois apoios limítrofes (P162 e P164) para assegurar a 
distância regulamentar dos cabos ao solo/obstáculos, conforme documento em anexo 
(ANEXO VI). 

Salienta-se, porém, que a Central Solar Fotovoltaica de Vendas Novas 2, 
presentemente em fase de consulta pública (até ao dia 4 de outubro) em sede de 
Avaliação de Incidências Ambientais, deverá ser sujeita a um procedimento concursal 
com promotores de outras localizações para atribuição de licenças de exploração, não 
estando garantido que a mesma venha a ser atribuída. Assim, sem prejuízo do 
compromisso para com a solução apresentada, a REN propôs que esta alteração fosse 
apenas efetuada em fase de obra caso venha a ser necessária. 

Conforme demonstrado em email anexo (ANEXO VII), o promotor da Central Solar 
Vendas Novas 2 emitiu um parecer de reconhecimento da compatibilização dos dois 
projetos com base na solução proposta pela REN, tendo confirmado o acordo à 
mesma. 

Atendendo a que tal implicará a colocação de dois apoios com maior altura e uma 
maior base, importa fazer uma breve referência aos impactes associados ainda que, 
conforme se mencione, esta alteração não se considera ainda para efeitos de EIA: 

 no que se refere à necessidade de uma maior área de ocupação dos apoios, se 
por um lado se perde área disponível para produção agrícola e se implica uma 
maior afetação local e permanente de áreas REN e RAN, por outro esse 
acréscimo será compensado pela não contabilização da área anteriormente 
associada ao apoio 163 (a retirar caso se efetive o licenciamento da central 
solar); 

 na ausência de outros valores ambientais ou sociais na área, destaca-se como 
principal impacte associado uma maior intrusão e visibilidade associada a 
apoios mais altos que os anteriormente previstos. No entanto, embora esse 
impacte seja majorado em termos de magnitude, ressalva-se que o vão 
associado se enquadra numa zona de baixa ou muito baixa sensibilidade 
paisagística, pelos que os impactes paisagísticos que lhe estão associados 
perdem alguma relevância por essa via. Para além disso, a construção da 
Central Solar incrementará a visão “construída” e artificializada da área, o que 
resultará, independentemente da implantação de apoios mais elevados, numa 
maior degradação da qualidade visual da área. 
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3.3.7. Correção do enquadramento legal apresentado na Pág. 207 - Condicionantes 
ao uso do solo, dado que a referência apenas à republicação do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de Junho através do Decreto-Lei n.º 17/2009, não está correta 
uma vez que vigora atualmente a republicação do referido diploma através da 
Lei n.º 76/2017, de 17 de Agosto. Também o enquadramento dado 
relativamente aos condicionalismos à edificação (pág. 208) encontra-se 
desatualizado dado que remete para uma redação não atualizada da 
legislação sobre essa matéria (Art. 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
Junho, com a redação dada pela Lei n.º 76/2017, de 17 de Agosto). 

Remete-se para a resposta do ponto 3.3.9 abaixo, onde se enquadra a reformulação da 
caracterização da situação de referência abrangendo o solicitado no presente ponto e 
no ponto 3.3.9 referenciado. 

3.3.8. Deve considerar-se, como condicionamento ao traçado, a existência de um 
ponto de scooping para meios aéreos pesados existente na albufeira dos 
Minutos. Para tal deve ser consultada a Autoridade Nacional de Proteção Civil 
para aferição das condicionantes técnicas referentes à sua operacionalidade e 
para eventual correção do traçado proposto. 

Esclarece-se a este propósito que foi contactada a Autoridade Nacional de Proteção 
Civil (ANPC), por via telefónica e por intermédio de email (de acordo com o discutido 
telefonicamente), sem ter sido rececionada em tempo útil resposta ao solicitado (ver 
ANEXO VIII ao presente Aditamento). 

No entanto, importa referir que, quer na fase de Estudo de Grandes Condicionantes, 
quer na fase de Estudo de Impacte Ambiental, foi contactada a ANPC no sentido de 
requerer: 

 apreciação à implantação da subestação e ao traçado de linha elétrica finais 
disponibilizados; 

 disponibilização de informação relativa a eventuais condicionantes existentes 
na área de estudo e, em função da reanálise (agora à escala do traçado), a 
inclusão e ponderação de informação adicional relevante. 

Anexam-se esses registos ao presente Aditamento (ANEXO VIII), comprovando a 
ausência de identificação de qualquer tipo de condicionamento atribuível à área de 
estudo e ao projeto de execução. 
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3.3.9. Enquadramento e análise dos impactes que a necessária faixa de gestão de 
combustíveis (FGC) associada a toda a infraestrutura (conforme o Art.º 15.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a redação dada pela Lei n.º 
76/2017, de 17 de Agosto) terá no território, nomeadamente nos espaços 
florestais e em particular no relativo ao sobreiro e à azinheira, isolados ou em 
povoamento. 

De forma a dar resposta ao solicitado, proceder-se-á de seguida ao enquadramento 
legal, enquadramento da tipologia de projeto associada à faixa de gestão de 
combustíveis, bem como a respetiva avaliação de impactes ambientais. Na análise, 
será dado ênfase aos espaços florestais relativos às espécies sobreiro e azinheira, 
isolados ou em povoamento. 

Em função do descrito, reformulam-se ou aditam-se as secções relativas a “Sistema de 
Defesa da Floresta contra Incêndios” inclusas nas secções 4.4.3 e 5.4.3.2/5.4.3.3 (para 
a infraestruturas “Linha Divor-Pegões”) do Relatório Síntese do EIA (Volume II), bem 
como o quadro-síntese de avaliação de impactes para este descritor. Para facilitar a 
compreensão e leitura, reproduz-se na íntegra estas secções, mantendo-se a 
numeração original do EIA. 

 

4.4.3 Condicionantes ao Uso do Solo 

SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

A gravidade com que os incêndios se começaram a manifestar nas últimas décadas 
levou a uma progressiva consciencialização sobre a necessidade de resolver esta 
problemática, razão pela qual se estabeleceu um conjunto de medidas e ações a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 
através do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de janeiro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

Assim, o Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, estrutura o Sistema de Defesa da 
Floresta contra Incêndios (SDFCI), o qual prevê o conjunto de medidas e ações de 
articulação institucional, de planeamento e de intervenção relativas à prevenção e 
proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes da compatibilização de 
instrumentos de ordenamento, de sensibilização, planeamento, conservação e 
ordenamento do território florestal, silvicultura, infraestruturação, vigilância, deteção, 
combate, rescaldo, vigilância pós-incêndio e fiscalização, a levar a cabo pelas entidades 
públicas com competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades 
privadas com intervenção no setor florestal. 

Ao nível municipal está prevista a constituição de Planos Municipais de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de âmbito municipal ou intermunicipal, contêm as 
ações necessárias à defesa da floresta, e, para além das ações de prevenção, incluem a 
previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades 
envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios. 
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O SDFCI estabelece no seu artigo 12º as redes de defesa da floresta contra incêndios 
(RDFCI), integrando esta as seguintes componentes: 

 Redes de faixas de gestão de combustível; 

 Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

 Rede viária florestal; 

 Rede de pontos de água; 

 Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

 Rede de infraestruturas de apoio ao combate. 

O SDFCI estabelece ainda um regime de servidões administrativas e expropriações, 
para as componentes da RDFCI. 

O Artigo 13º do Decreto-Lei nº 76/2017, de 17 de agosto, que estabelece as “Redes de 
faixas de gestão de combustível”, refere que: 

 A gestão dos combustíveis é realizada através de faixas e de parcelas, situadas 
em locais estratégicos; 

 As faixas de gestão de combustível são constituídas por redes primárias, 
secundárias e terciárias; 

 As faixas de gestão de combustível secundária desenvolvem-se também sobre 
as linhas de transporte e distribuição de energia elétrica; 

 As redes secundárias de faixas de gestão de combustível, de interesse 
municipal ou local, e no âmbito da proteção civil de populações e 
infraestruturas, cumprem as funções de redução dos efeitos da passagem de 
incêndios e a função de isolamento de potenciais focos de ignição de 
incêndios; 

 quando as faixas de gestão de combustíveis e os mosaicos de parcelas ocorram 
em áreas ocupadas por sobreiros e azinheiras, o ICNF, I.P, pode autorizar 
desbastes com o objetivo de reduzir a continuidade dos combustíveis. 

Importa referir que o projeto em análise terá em consideração o cumprimento do 
estipulado no Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que estabelece as medidas e 
ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção da floresta contra 
incêndios. 

Desta forma, os pontos 1 e 2 do Artigo 15.º relativo ao estabelecimento de Redes 
secundárias de faixas de gestão de combustível referem, quanto às medidas de 
infraestruturação elétrica, o seguinte: 
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“1—  Nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a 
entidade responsável: (…) 

c)  pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta 
tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa 
correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores 
acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos 
lados;” 

No Anexo do mesmo decreto, são referidos os critérios para a gestão de combustíveis 
no âmbito das redes secundárias de gestão de combustíveis. No Quadro Ad. 18 abaixo 
apresentam-se os critérios gerais aplicáveis ao projeto em análise, e que serão 
considerados aquando a exploração da linha elétrica. 

Quadro Ad. 18 – Critérios gerais para a gestão da faixa de combustíveis aplicáveis ao projeto 
em análise 

AÇÃO A 
IMPLEMENTAR 

PROCEDIMENTO A IMPLEMENTAR 

Abate /Transplante 
de Árvores 

De forma a manter uma distância entre as copas das árvores no 
mínimo de 4m. 

Desramação das 
Árvores 

Em 50% da altura das árvores até que esta atinja os 8 metros, altura a 
partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do 
solo. 

Limpeza de Matos 

De forma a que o fitovolume total não exceda 2.000 m
3
/ha, devendo 

simultaneamente ser cumpridas as seguintes condições: 

- Garantir a descontinuidade horizontal dos combustíveis entre a linha 
e o limite externo da faixa de combustível. 

Organização/Gestão 
dos Resíduos 

Vegetais 

Os estratos arbóreos, arbustivos e subarbustivo remanescente devem 
ser organizados espacialmente de forma a evitar a continuidade 
vertical dos diferentes estratos combustíveis. 

Montados de 
Sobreiros e 

Azinheiras ou 
espécies isoladas 

Nas podas e desbaste do sobreiro e azinheira é necessário ter em 
atenção a obrigatoriedade legal de autorização prévia do ICNF,I.P. 
Deverão ser consultados o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, o 
Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho que altera o DL nº 169/2001 
de 25 de maio, e o n.º 7 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 
17/2009, de 14 de janeiro. 
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5.4.3 Fase de Construção 

5.4.3.2 SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E OUTRAS CONDICIONANTES 

b) Linha Divor – Pegões 

SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

Considerando que apenas no final da fase de construção, com a instalação dos cabos 
elétricos, se efetiva o estabelecimento da faixa secundária de gestão de combustível, 
remete-se a respetiva avaliação de impactes para a fase de exploração. 

 

 

5.4.4 Fase de Exploração 

5.4.4.2 SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E OUTRAS CONDICIONANTES 

b) Linha Divor – Pegões 

Tal como já referido anteriormente, na fase de exploração os impactes dos projetos 
em estudo resultam da afetação definitiva na sua área de implantação, acrescendo 
que no caso da linha elétrica será constituída uma servidão administrativa, estando 
também prevista uma faixa de proteção com 45 m de largura centrados no eixo do 
traçado da linha onde deverá ser feita a gestão de combustível (dado que a colocação 
dos cabos elétricos determina a definição de uma faixa de gestão de combustível de 
um mínimo de 10 m para lá dos cabos elétricos exteriores instalados nos apoios de 
linha) e controlo de espécies arbóreas. 

Em relação à implantação dos apoios, há a referir que todas as afetações verificadas na 
fase de construção permanecerão nessa área para a fase de exploração, sendo 
recuperadas as áreas de afetação temporária para a construção dos apoios. 

No que se refere à afetação da RAN, conforme já mencionado, o impacte circunscreve-
se à área dos apoios numa área de cerca de 0,13 ha, o que representa um impacte 
negativo, direto, local, certo, permanente, irreversível, imediato, de magnitude 
reduzida e considerado pouco significativo. 

No que se refere à Reserva Ecológica Nacional (REN), a área total dos apoios a colocar 
corresponde a um total de cerca de 0,47 ha, área consideravelmente menor do que a 
ocupada pelas bases dos apoios durante a fase de implantação dos mesmos (3,98 ha). 
Contudo, no que se refere à afetação permanente da REN, há que considerar que a 
vegetação poderá recuperar gradualmente de forma natural na quase totalidade da 
área do apoio, exceto na área correspondente aos quatro maciços das fundações de 
cada apoio, fixando o solo e reduzindo os efeitos da erosão. A implementação de 
medidas de mitigação na fase de construção é fundamental para que tal recuperação 
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ocorra o mais rapidamente possível. Face ao exposto considera-se que o impacte deste 
projeto na REN durante a sua fase de exploração tem uma magnitude reduzida, sendo 
pouco significativo. 

No que diz respeito ao efeito da implementação da faixa de proteção de 45 m, não se 
afiguram impactes sobre as áreas de montado, de sobro e azinho, uma vez que os 
sobreiros e azinheiras são espécies de crescimento lento, cujo porte não interfere com 
os cabos condutores da LT, não havendo necessidade do seu corte para cumprimento 
da distância de segurança imposta pela faixa de servidão. 

Não obstante, para a manutenção e gestão da faixa de combustível, poderão ser 
afetados alguns exemplares de sobro e/ou azinho (podas e desbaste) de forma a 
garantir os critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de 
gestão de combustível constantes no Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho (e suas alterações) e incluídos no Quadro Ad. 18. Remete-se para a secção 5.2.4 
a avaliação dos impactes específicos associados à potencial afetação destes 
exemplares arbóreos. Em termos de cumprimento legal, atendendo ao necessário 
cumprimento dos critérios e normas de gestão de combustíveis nas faixas secundárias, 
a assegurar pela REN, S.A., não se preveem impactes resultantes desta componente ao 
nível da conformidade com servidões administrativas, restrições administrativas e 
outras condicionantes legais. 

Quanto às áreas identificadas com povoamentos de eucalipto, entre os apoios 189-
193, 206, 209 e 210, esses povoamentos terão de respeitar a faixa de proteção da linha 
(com 45 m de largura centrada no eixo da linha; cumulativamente, será ainda 
respeitada a faixa de gestão de combustível, inserida no interior dos 45 m), 
correspondendo assim a uma área de cerca 11,54 ha na qual não será viável manter a 
produção de eucalipto. Este impacte conforme já se referiu no subcapítulo anterior 
tem início na fase de construção e perpetua-se para a fase de exploração, com a 
mesma magnitude e significância (pouco significativo). 

No projeto da linha estão também contempladas as distâncias de segurança a 
respeitar em relação à travessia de vias de comunicação, linhas de água do Domínio 
Hídrico, havendo balizagem da linha conforme o estipulado na Circular de Informação 
Aérea n.º 10/03, tal como descrito na secção 4.4.3, pelo que não são expectáveis 
impactes negativos sobre estas condicionantes na fase de exploração da linha Divor-
Pegões. 

Em relação à generalidade das outras condicionantes, infraestruturas de 
abastecimento de água e saneamento, infraestruturas elétricas, servidões 
radioelétricas (incluindo Radio Farol desativado), não se espera qualquer interferência 
do presente projeto devido ao funcionamento da linha, não havendo assim, impactes 
negativos na fase de exploração. 

Importa salientar por fim que a materialização da integração da faixa de gestão 
combustível associada à nova Linha Divor-Pegões na Rede Secundária de Faixas de 
Gestão de Combustível irá contribuir para a diminuição do risco de incêndio na região 
onde se insere, contribuindo igualmente no âmbito da estratégia nacional de combate 
aos incêndios florestais. 
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Com efeito, o cumprimento dos critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das 
redes secundárias de gestão de combustível constantes no Anexo do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho (e suas alterações) e incluídos no Quadro Ad. 5 significa que 
se criará uma faixa onde se “quebra” a continuidade de povoamentos monoespecíficos 
(como pinhal e eucaliptal) e onde, na própria faixa (ver Plano de Manutenção de Faixa 
a desenvolver e aplicar em fase posterior) será feita a gestão da vegetação tendo em 
conta as diretrizes de gestão de combustíveis referidas – em síntese, garantindo 
descontinuidade horizontal e vertical e introduzindo espécies arbóreas caducifólias e 
outras espécies com baixa inflamabilidade e combustibilidade. Adicionalmente, os 
acessos a construir poderão integrar a rede viária florestal. 

Este impacte avalia-se como positivo, direto, imediato, local, embora de magnitude 
reduzida e pouco significativo, dado não estarmos em áreas com particular incidência 
para a ocorrência de incêndios, a significativo, se articulado numa estratégia regional 
de defesa da floresta contra incêndios. 
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5.4.4 Quadro-síntese de impactes 
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CONSTRUÇÃO 

Incompatibilidade com diretrizes de IGT 
supramunicipais: LDVR.PGO 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L Prov T
1
-P

2
 Rev I R PS Spl Mit R SS-PS 

Incompatibilidade com PMOT – conflito com regime 
associado às categorias de espaço previstas nos PDM: 
LDVR.PGO 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L Prov-C T
1
-P

2
 Rev I M PS Spl Mit R PS 

Afetação de áreas RAN:LDVR.PGO 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L C T
1
-P

2
 Irrev I R S Spl Mit R PS 

Afetação de áreas REN: LDVR.PGO 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L C T
1
-P

2
 

Rev
1
-

Irrev
2
 

I M S Spl Mit R PS 

Afetação de áreas de Domínio Público Hídrico: 
LDVR.PGO 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L Imp T Rev I R SS Spl Mit R SS 

Afetação de Pontos de Água: LDVR.PGO 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L Imp T Rev I R PS Spl Mit R SS 

Afetação de áreas de produção vitivinícola: 
LDVR.PGO 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L Imp T Rev I R PS Spl Mit R SS 
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IMPACTE AÇÕES GERADORAS 
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Afetação de áreas de montado de sobro e azinho: 
LDVR.PGO 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L Prov P Irrev I M S Spl Mit R PS 

Afetação de Povoamentos Florestais de Eucalipto: 
LDVR.PGO 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L C T
1
-P

2
 Rev I M PS Spl Mit R PS 

Conflito com servidão aeronáutica: LDVR.PGO 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L Imp T Rev I R SS Spl Mit R SS 

Afetação de outras servidões de infraestruturas: 
LDVR.PGO 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 15, 
AGI 16,AGI 17 

– Dir L Imp T Rev I R SS Spl Mit R SS 

Incompatibilidade com PMOT – conflito com regime 
associado às categorias de espaço previstas nos PDM: 
SDVR 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 14, 
AGI 15 

– Dir L C P Rev I M PS Spl Mit R PS 

Afetação de áreas RAN: SDVR 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 14, 
AGI 15 

– Dir L C P Irrev I R PS Spl Mit R PS 

Afetação de áreas REN: SDVR 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 14, 
AGI 15 

– Dir L C P Rev I M S Spl Mit R PS 

Afetação de áreas de Domínio Público Hídrico: SDVR 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 14, 
AGI 15 

– Dir L C P Rev I R PS Spl Mit R SS 
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IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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Afetação de Áreas de montado de sobro e azinho: 
SDVR 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 14, 
AGI 15 

– Dir L Prov P Irrev I R S Spl Mit R PS 

Incompatibilidade com PMOT – conflito com regime 
associado às categorias de espaço previstas nos PDM: 
SPGO 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 14, 
AGI 15 

– Dir L C P Rev I M PS Spl Mit R PS 

Afetação de áreas REN: SPGO 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 14, 
AGI 15 

– Dir L C P Rev I R PS Spl Mit R PS 

Afetação de Áreas de Domínio Publico Hídrico: SPGO 
AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 10,AGI 12,AGI 14, 
AGI 15 

– Dir L C P Rev I R PS Spl Mit R SS 

EXPLORAÇÃO 

Integração da faixa de gestão combustível na Rede 
Secundária de Faixas de Gestão de Combustível 

AGI 21,AGI 23 + Dir L C P Rev I R PS Cum NMit R PS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]   Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]    Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS] Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
 
1
 – temporário para afetações circunscritas ao período de obra (estaleiros, frentes de obra, áreas de trabalho temporário); 

2
 – permanente para a alteração direta de uso de solo associada à implantação de apoios e faixa de proteção da linha elétrica a estabelecer 
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3.4 PAISAGEM 

3.4.1. Apresentar os fundamentos para que a classe dominante nos extremos da 
Área de Estudo, no que se reporta à Carta de Capacidade, seja a de “Elevada”, 
e eventual correção e substituição da Carta de Capacidade de Absorção. 

Tal como referido no subcapítulo 4.5.5 do Relatório Síntese do EIA (Volume II), “(…) 
para o cálculo da Absorção visual definiram-se um conjunto de pontos ao longo das 
vias de comunicação (rodo e ferroviárias), aglomerados populacionais e alguns 
“montes” e calculou-se a visibilidade a partir de cada um destes pontos (…) 
Adicionalmente, calculou-se a visibilidade acumulada em cada um dos pontos, 
sobrepondo as várias bacias individuais de forma a perceber quais as áreas 
visualmente mais e menos expostas, ou seja, com menor ou menor capacidade de 
absorção visual”. 

O número total de pontos utilizado para o cálculo da visibilidade acumulada foi de 280. 
Conforme solicitado, apresentam-se os pontos de observação que suportaram a 
elaboração da Carta de Absorção Visual (com base nos pressupostos expostos no 
Desenho 14 atualizado que se anexa ao presente Aditamento). Saliente-se que este 
conjunto inclui vários pontos localizados na extremidade nascente a sul da A6/IP7 e na 
extremidade poente, a sul de Vendas Novas. Abrange igualmente alguns pontos das 
principais vias de comunicação que atravessam os Foros de Vale de Figueira, os Foros 
de Afeiteira e Pegões. 

Na envolvente do extremo poente da área de estudo ocorrem efetivamente áreas 
habitadas dispersas. Contudo, tal dispersão levou a concluir que teriam pouca 
representatividade, pelo que se optou, como já referido, pela escolha de pontos 
localizados ao longo das principais vias de comunicação. Com efeito, é nestas vias que 
se prevê uma maior concentração de potenciais observadores. 

3.4.2. Sobreposição gráfica dos novos acessos à Carta de Declives e a análise crítica 
do resultado. 

Anexo ao presente Aditamento (ANEXO II) apresenta-se o Desenho Ad2 – Carta de 
Declives e acessos propostos, conforme solicitado. 

Como nota prévia, importa salientar o seguinte:  

 A carta de declives foi calculada automaticamente através de Modelo Digital 
do Terreno (MDT), tendo por base as curvas de nível e os pontos cotados das 
cartas militares na escala 1:25.000, optando por uma malha final de 30x30 m; 

 No entanto, para efeitos de representação gráfica dos acessos sobre esta 
carta, selecionou-se a escala 1:10.000; 
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 Como tal, a análise de declives deve ser feita com alguma cautela, já que deve 
ser tido em conta quer o erro associado à transformação de escala e ao uso de 
uma malha de 30x30 m, bem como ao facto de o MDT ser feito com base em 
curvas da carta militar, e não em levantamento topográfico do terreno (e 
portanto, embora seja uma leitura aproximada da topografia natural, não a 
espelhará com total detalhe, com destaque para alterações que poderão ter 
ocorrido em função da modelação humana do terreno, com práticas agrícolas 
ou atividades construtivas, por exemplo). 

A análise crítica desta carta, e mais concreta e detalhadamente dos novos acessos, 
permite concluir que as situações mais críticas correspondem às classes de maior 
declive (declives 8 a 12% e declives superiores a 12%) por poderem constituir 
limitações ao estabelecimento dos acessos. 

Referem-se assim as situações que ocorrem (por vezes numa reduzida extensão) em 
declives 8 a 12%: novos acessos aos apoios 20, 54, 70, 74, 100-101, 123, 136, 140, 151, 
155, 157, 159, 165, 172, 192, 194, 199 e 200. 

Os novos acessos que coincidem com declives superiores a 12% são, por sua vez, os 
dos seguintes apoios: 58-61, 72, 75 e 135. 

Conforme se observa, todas as situações se referem exclusivamente a novos acessos e 
correspondem a um total de 26 acessos de entre os 214 que compõem o projeto (12% 
dos acessos). Adicionalmente, refere-se ainda que declives entre 8 e 12% poderão ser 
aceitáveis em termos técnicos para o estabelecimento de acessos de obra. 

Como tal, reforça-se o já referido no Plano de Acessos (Anexo VII – Volume IV do EIA), 
no que se refere à possível atualizar e alteração na fase de pré-construção, 
considerando a necessária fase negocial e articulação/colaboração com proprietários e 
arrendatários para a abertura de acessos. Estes ajustes a elaborar deverão ainda, 
especialmente para os novos acessos aos apoios 58-61, 72, 75 e 135 por coincidirem 
ou atravessarem áreas com declives superiores a 12%, ser alvo de avaliação da REN e 
do empreiteiro de assegurem a declividade técnica mínima para o seu uso na fase de 
construção. 
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3.5 AMBIENTE SONORO 

3.5.1. Efetuar medições de caracterização do ambiente sonoro para os grupos de 
recetores sensíveis ainda não caracterizados (RS5 a RS11 e RS13 a RS15), assim 
como a correspondente avaliação de impactes, complementando a informação 
apresentada e justificando, nomeadamente, as diferentes alturas de medição 
consideradas. 

Considera-se suficiente a apresentação de medições dos níveis sonoros apresentada, 
em função das características da zona de influência do conjunto de recetores sensíveis 
identificados e da utilização de critérios e análises de representatividade, conforme a 
seguir se explana, resumindo as considerações metodológicas já apresentadas em sede 
de EIA. 

A análise preliminar da área de estudo determinou a identificação de 14 recetores 
sensíveis potencialmente sob a influência da futura Linha-Divor Pegões (dos 18 
identificados no total, considerando cumulativamente também a influência das 
subestações). Dessa análise preliminar resultou que todos estes se encontram em 
contexto rural, com poucas ou nulas fontes de emissão de ruído, com exceção da 
presença da A6. No quadro seguinte resumem-se as distâncias à linha Divor-Pegões do 
conjunto de todos os recetores sensíveis. 

Quadro Ad. 19 – Recetores sensíveis identificados e distância ao eixo da Linha Elétrica 

DESIGNAÇÃO DO RECETOR SENSÍVEL/ 
PONTO DE MONITORIZAÇÃO 

X 
(ETRS89) 

Y 
(ETRS89) 

DISTANCIA À LMAT 
[m] 

RS4 – Silval (PM4) 7877,67 -109649,60 266 

RS5 – Folgos 7246,58 -108696,17 385 

RS6 – Misericórdia -11932,59 -109837,30 320 

RS7 – Lagares da Videira -13770,30 -110630,13 273 

RS8 – Monte do Fueirinho -14151,65 -110539,83 209 

RS9 – Quinta da Terrinha -16146,63 -111296,39 308 

RS10 – Casão do Monte Novo -20376,36 -112702,04 355 

RS11 – Conjunto sensível de Colónias -22603,86 -113293,30 213 

RS12 – Monte do Catalão (PM5) -23624,78 -113509,28 201 

RS13 – Hortinhas -30190,98 -113875,81 385 

RS14 – Monte Novo -31032,72 -114443,90 170 

RS15 – Fazendas de Piçarras -39948,75 -113672,77 305 

RS16 – Fazendas de Piçarras (PM6) -40247,65 -113608,68 200 

RS17 – Fazendas de Piçarras (PM7) -40539,32 -113492,94 145 

Nota: salienta-se que não se teve acesso ao RS14 (Monte Novo). 

Assim, do conjunto de recetores com características muito próximas e que indiciam 
níveis acústicos conformes com o Regulamento Geral do Ruído, foram selecionados 
aqueles considerados como representativos dos contextos potencialmente mais 
desfavoráveis em termos de emissões sonoras, com base no seguinte: 
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 cálculos preliminares conservadores do potencial ruído propagado aos 
recetores (ruído particular). Seria teoricamente suficiente realizar medições de 
ruído como base para caracterizar a situação de referência nos recetores 
sensíveis em que é expectável que o ruído particular gerado pela linha possa 
vir a ter influência numa eventual ultrapassagem dos limites regulamentares 
do RGR. Constatou-se que apenas para alguns recetores poderia haver algum 
potencial de impacte, salientando-se contudo que todos os recetores estariam, 
nestes cálculos preliminares, em situação de conformidade legal; 

 seleção dos pontos mais próximos do eixo da linha; 

 seleção de pontos representativos de duas situações distintas: proximidade da 
autoestrada A6, junto à qual se desenvolve uma parte significativa do traçado, 
e afastamento de fontes de ruído significativas, representativo das partes do 
traçado que cruzam áreas rurais mais tranquilas; 

Deste conjunto de pressupostos resultou a seleção de dois pontos para a avaliação da 
situação de referência e posteriormente da avaliação de impactes realizada, bem como 
o uso de dois pontos de monitorização dos projetos de condicionamento acústico das 
subestações: 

 PM4 – representativo dos recetores localizados numa situação de afastamento 
intermédio, ainda sob algum grau de influência potencialmente relevante (a 
cerca de 300 m) e num contexto de ruralidade (com muito escassas fontes de 
emissão de ruído); 

 PM5 – representativo dos recetores localizados mais próximos do traçado de 
linha (a cerca de 200 m), cumulativamente sob a influência da A6 
(representando assim o cenário mais desfavorável, e uma vez que não foi 
possível o acesso ao RS14, localizado a cerca de 170 m de distância); 

A estes pontos contabilizam-se ainda os pontos (PM6 e PM7) já monitorizados e 
avaliados no âmbito do Estudo de Condicionamento Acústico da Subestação de Pegões 
que pretendiam avaliar a influência da linha nos mesmos, em conjunto com a potencial 
afetação resultante da presença da nova subestação. De entre estes, um dos pontos 
(PM7) corresponde ao recetor sensível mais próximo da linha (ainda assim a 147 m do 
eixo da linha) e, como tal, exposto aos maiores níveis de ruído particular da futura 
linha face a todos os demais recetores, o qual representa ainda a situação típica 
acústica que se verificará no futuro, uma vez que está já na zona de influência de linha 
de alta tensão. 

Os resultados das simulações efetuadas na caracterização da situação de referência e 
na avaliação de impacte ambiental comprovariam a previsível situação de 
conformidade do ambiente acústico que contextualiza estes recetores, sendo que se 
para recetores expostos aos cenários acústicos mais favoráveis se verifica a 
conformidade com os valores do Regulamento Geral de Ruído para o critério de 
exposição máxima, tais conclusões seriam também transponíveis para os demais 
recetores. 
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Em caso contrário, tal justificaria a realização de monitorizações adicionais noutros 
recetores, o que não se verificou – ver quadro seguinte, com os valores monitorizados 
e modelados para, respetivamente, a situação de referência e com a implementação 
do projeto da Linha Divor-Pegões. 

Quadro Ad. 20 – Análise de conformidade dos níveis acústicos monitorizados para o critério 
de exposição máxima 

PONTO 
MONITORIZAÇÃO 

INDICADORES 
ANALISADOS 

[db(A)] 

REQUISITOS RGR 

VALORES LIMITE 
[db(A)] ANÁLISE DOS VALORES 

LIMITE DE EXPOSIÇÃO 
Lden Ln Lden Ln 

PM4 61,5 53,0 63 53 
Conformidade total 

(sem excedência de Lden e Ln) 

PM5 56,3 50,0 63 53 
Conformidade total 

(sem excedência de Lden e Ln) 

PM6 37,9 31,5 63 53 
Conformidade total 

(sem excedência de Lden e Ln) 

PM7 38,8 31,7 63 53 
Conformidade total 

(sem excedência de Lden e Ln) 

 

Em função dos resultados obtidos e das premissas estabelecidas, e como seria de 
esperar, a influência do ruído particular nos valores finais dos indicadores do ruído 
ambiente revelou-se nula, situação que se pode considerar extrapolável para os 
demais recetores, em função da representatividade dos recetores selecionados e dos 
pouco significativos níveis de ruído particular resultantes da presença da linha Divor-
Pegões.  

Importa ainda salientar que, ao nível do ruído particular, foram estimados os níveis de 
ruído particular para todos os recetores sensíveis, com conformidade com o critério de 
incomodidade em todos os recetores sensíveis (Quadro 5.3.1 do EIA). 

Conforme refere a secção 4.6.1 do Relatório Síntese do EIA (e de acordo com o 
Regulamento Geral do Ruído e Norma NP ISO 1996-2), os pontos de medição no 
exterior, sempre que tecnicamente possível, estiveram afastados, pelo menos, 3,5 m 
de qualquer estrutura refletora, à exceção do solo, e situaram-se a uma altura de 3,8 a 
4,2 m acima do solo ou de 1,2 a 1,5m de altura acima do solo ou do nível de cada piso 
de interesse, conforme Art. 11º do RGR. 

Genericamente todas as medições ocorreram a 4 m do nível do solo, onde os recetores 
sensíveis correspondiam a habitações com dois pisos, com exceção do RS5/PM5 – 
Monte do Catalão, cuja medição foi feita a 1,5 m do solo, correspondente a piso térreo 
para este recetor sensível. 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

109 

3.5.2. Apresentar o Estudo de Condicionamento Acústico da Subestação de Pegões 
(SPGO; novembro de 2016) e Estudo de Condicionamento Acústico da 
Subestação de Divor (SDVR; agosto de 2017). 

Anexos ao presente Aditamento (ANEXO IX) apresentam-se os solicitados Estudos de 
Condicionamento Acústico para as Subestações de Pegões e Divor. 

3.5.3. Justificar, atendendo à caracterização do clima apresentada, nomeadamente 
no que respeita à precipitação, humidade relativa e ocorrência de nevoeiro, a 
influência dos referidos fenómenos na avaliação dos impactes no ambiente 
sonoro. 

As condições climáticas referidas irão influenciar a rigidez dielétrica do ar. Quando a 
intensidade dos campos elétricos à superfície dos condutores de uma linha de AT 
ultrapassa a rigidez dielétrica do ar, ocorrerão disrupções manifestadas sob a forma de 
halo luminoso em torno das linhas e sob efeito acústico. Consequentemente, tais 
influências climáticas influirão na expressão do ruído devido a efeito de coroa. A 
considerar ainda ruídos provenientes de micro descargas de contornamento de 
isoladores quando o estado de limpeza das superfícies e a humidade do ar o 
proporcionem. 

Reitera-se também a este propósito o já exposto no âmbito da secção 5.6.1 do 
Relatório Síntese do EIA relativamente à influência destes fatores. 

Tipicamente condições atmosféricas com chuva ou outras que provoquem 
condensações nos cabos (dias com neblina, elevada humidade relativa do ar), 
permitindo a formação de gotas de água à sua superfície, são as que provocam com 
maior intensidade o “efeito de coroa” (descargas elétricas à superfície dos condutores 
das LMAT, devido à quebra de isolamento do ar, que ocorrem numa “coroa” muito 
fina, de alguns centímetros em redor dos condutores). No entanto este também pode 
surgir em condições de tempo seco se existirem imperfeições ou protuberâncias na 
superfície dos condutores, geralmente causadas por impurezas ou poluentes 
depositados nos cabos. Existe uma diferença muito significativa entre o ruído gerado 
pelas LMAT em condições de chuva e com tempo seco, podendo esta diferença chegar 
a 20 dB(A). 

Assim, os fenómenos referidos influenciam de forma significativa a emissão de ruído 
de linha elétricas de muito alta tensão, nomeadamente devido ao efeito de coroa, 
estando contudo essa influência devidamente contabilizada no método de cálculo 
utilizado, que é o descrito no ANEXO LA 22 – metodologia de cálculo do ruído gerado 
pelas LMAT do Guia Metodológico para a AIA da Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade – Linhas Aéreas, editado conjuntamente pela REN e pela APA. 

De acordo com esta metodologia, a verificação do cumprimento do critério de 
exposição máxima considera dois tipos de períodos em cada ciclo climatológico com a 
duração de um ano: 

a) Período de referência correspondente a condições favoráveis à emissão de 
ruído, (no Guia designadas como “desfavoráveis”) caracterizado por aguaceiros 
de chuva fraca e nevoeiro, conducentes à acumulação de água nos condutores; 
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b) Período de referência correspondente a condições desfavoráveis à emissão de 
ruído, (no Guia designadas como “favoráveis”) definido como o restante 
período do ano. 

Obtém-se subsequentemente, a partir de informação climatológica adequada à 
localização geográfica da linha, a probabilidade de ocorrência de condições favoráveis 
à emissão de ruído, p.  

Conhecidos os valores de nível sonoro contínuo equivalente, em dB, para cada um dos 
dois tipos climatológicos identificados, é calculado o valor do nível sonoro médio de 
longa duração, para o intervalo de um ano. 

Para a verificação do critério de incomodidade, o método determina qual o mês mais 
crítico do ano, de acordo com os valores das Normais Climatológicas, obtém a 
probabilidade de ocorrência de condições favoráveis à emissão de ruído, p, referente 
ao período desse mês, e calcula o LAeq do mês mais crítico. 

O método referido considera valores médios da probabilidade p para quatro zonas 
climatológicas do país: 

 Minho (correspondente ao Norte litoral entre o rio Minho e Douro), 

 Trás-os-Montes (correspondendo ao Norte interior e incluindo parte da Beira 
Alta), 

 Centro (correspondendo à zona entre o rio Douro e rio Tejo), e 

 Sul (correspondendo à zona a sul do Tejo e que inclui o Algarve). 

Para o presente Estudo, foi utilizado o valor de p correspondente à zona sul. 

De notar que o Guia da REN/APA designa por “condições desfavoráveis” as condições 
de maior emissão de ruído, ou seja, favoráveis à emissão de ruído (nomeadamente 
devido ao efeito de coroa). Esta designação tende a criar alguma confusão, por ser a 
oposta à geralmente utlizada em Acústica, em que o termo “favorável” é sempre 
utilizado no sentido de “favorável à propagação sonora” ou “favorável à emissão 
sonora”, sendo de resto a que é utilizada no próprio documento que detalha o método 
de cálculo desenvolvido pela REN (modelo de emissão REN/ACC), esclarecendo-se que 
é esta a designação utilizada no presente estudo. 

Como nota final importa ainda ressalvar que a experiência no uso do modelo em causa 
evidencia a sua adequação à realidade, sendo de sublinhar a este propósito que a 
intensidade dos campos sonoros com origem no funcionamento dos transformadores 
(magnetoestrição) é dominante. 

3.5.4. Apresentar e integrar no EIA, o resultado das simulações utilizadas para a 
avaliação de impactes. 

No ANEXO X ao presente Aditamento apresentam-se todas as simulações utilizadas 
para a avaliação de impactes, materializadas nas folhas de cálculo do Modelo de 
Previsão de Ruído Acústico para Linhas de Muito Alta Tensão. 
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3.5.5. Apresentar a avaliação de impactes para a fase de construção (considerando 
os elementos disponíveis e a fase em que se apresenta o projeto, e a existência 
de diversos recetores significativamente próximos de acessos a apoios). 

Revista a avaliação de impactes realizada na secção 5.6.3 do Relatório Síntese (Volume 
II do EIA), considera-se a mesma adequada aos objetivos e tipologia de projeto. 

Retomando a referência explanada no ponto 1.3 relativa aos acessos, salienta-se que 
os acessos, nesta fase, não constituem uma peça do projeto de execução. Os acessos 
são apresentados como uma proposta do EIA, baseado no trabalho realizado e 
apresentado no Anexo VII do EIA – Plano de Acessos. Os acessos apresentados 
resultam de uma proposta assente numa análise das condicionantes do terreno e, 
sobretudo, na tentativa de aproveitamento de acessos já pré-existentes. 

Considerando o exposto, remete-se a avaliação de impactes da possível implantação 
dos acessos propostos no âmbito do Plano de Acessos na fase de construção para a 
secção 5, alínea e) do referido Anexo VII – Plano de Acessos (Volume IV do EIA). Para 
facilitar a compreensão e leitura, reproduz-se em seguida a mesma na íntegra. 

 

e) Componente social 

Os principais impactes avaliados nesta componente referem-se à degradação da 
qualidade de vida (produção de poeiras e emissões acústicas) de zonas habitadas na 
proximidade de acessos e constrangimentos à mobilidade de proprietários. 

Foi possível definir acessos que limitassem a proximidade a edifícios habitados/ 
recetores sensíveis na quase totalidade, isto é, menos de 100 m de distância, 
registando-se apenas como exceções os acessos aos apoios (considerando apenas 
acessos novos e a melhorar): 

 8 – Monte da Chaminé (que aparenta estar abandonado), a 22 m (acesso 
existente a melhorar); 

 40 – Silval, com novos acessos a 40 m; 

 141 – Monte Novo, como acessos a um mínimo de 84 m de distância. 

Salienta-se ainda o contexto do acesso aos apoios 149 e 150, que é feito por acesso 
existente não a beneficiar, mas no interior do Monte do Catalão. A alternativa possível 
seria o acesso por norte, a partir da EN4 e cruzando a linha-férrea e a A6 (pela 
passagem inferior). No entanto a travessia da linha-férrea não parece viável para 
veículos de obra. Caso o seja, deve ser considerada essa alternativa na redefinição de 
acessos prévia à obra. 

Os impactes resultantes são assim negativos, temporários, prováveis, de baixa 
magnitude (em fases pontuais da obra e nos casos identificados podem ser 
temporária, localmente e em período muito restrito, significativos) e pouco 
significativos. Tal avaliação estende-se a recetores sensíveis na envolvente de acessos 
existentes que não serão alvo de beneficiação. 
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3.5.6. Integrar no EIA, no que se reporta à fase de exploração, os pressupostos e 
resultados da avaliação realizada no âmbito de projetos específicos, incluindo 
a respetiva fundamentação e os mapas de ruído resultantes, além dos 
resultados por recetor sensível identificado. 

Remete-se para a consulta do ANEXO IX ao presente Aditamento, que inclui os Estudos 
de Condicionamento Acústico para as Subestações de Pegões e Divor, onde constam 
os pressupostos, fundamentação e mapas de ruído associados às subestações. 

Em síntese, refere-se a este propósito que os estudos acústicos das subestações 
avaliaram a influência conjunta da ação da subestação na componente acústica do 
ambiente, com enfoque na instalação de transformadores trifásicos de 60 kV/400 kV e 
da ação das Linhas de Muito Alta Tensão, de 400 kV, que ligam às subestações. Esta 
avaliação sustentou-se na: 

 Realização de medições para a caracterização do ruído residual na zona da 
envolvente à área de implantação de cada subestação; 

 Modelação das características das distribuições espaciais do ruído particular na 
vizinhança da subestação, modelações apresentadas sob a forma de mapas de 
ruído e executadas mediante utilização de software adequado (SoundPLAN 7.0 
– Braunstein + Berndt GmbH) e de acordo com os procedimentos técnicos do 
laboratório acústico, de acordo com a respetiva acreditação. As modelações 
pretenderam representar dois cenários/situações para cada subestação: 

SUBESTAÇÃO DE DIVOR 

o CONFIGURAÇÃO I – um transformador trifásico, referenciado por TR4 
[60/400 kV, com potência de 170 MVA], sem medidas de 
condicionamento(1) e linhas MAT a 400 kV; foram modeladas as situações 
sem o sistema de ventilação forçada a funcionar e com o sistema de 
ventilação forçada a funcionar, para as unidades de transformação em 
causa; 

o CONFIGURAÇÃO FINAL – quatro transformadores trifásicos, referenciados 
por TR1, TR2, TR3 e TR4 [60/400 kV, com potências de 170 MVA, cada], 
sem medidas de condicionamento(1) e linhas MAT a 400 kV; foram 
modeladas as situações sem o sistema de ventilação forçada a funcionar e 
com o sistema de ventilação forçada a funcionar, para as unidades de 
transformação em causa. 

SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 

o CONFIGURAÇÃO INICIAL – instalação de 4 Linhas de AT de 400 kV que se 
desenvolvem para nascente; 
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o CONFIGURAÇÃO FINAL – instalação de 2 linhas de AT de 400 kV que se 
desenvolvem para sul, instalação das linhas de 60 kV que se desenvolvem 
para Poente e 4 transformadores de 400/60 kV, de 170 MVA sem medidas 
de condicionamento; foram modeladas as situações sem o sistema de 
ventilação forçada a funcionar e com o sistema de ventilação forçada a 
funcionar, para as unidades de transformação em causa. 

Para os recetores sensíveis identificados na proximidade das subestações, foram 
calculados os valores resultantes das contribuições da LMAT, das subestações e do 
ruído ambiente da situação de referência, quando medido. Os resultados relativos aos 
recetores sensíveis identificados podem ser encontrados no ANEXO VIII ao presente 
Aditamento, conforme o ponto 3.5.4, obtidos através da aplicação da metodologia 
constante no documento Monitorização Do Ambiente Sonoro De Linhas de Transporte 
de Electricidade. Anexo I – Modelo de Previsão REN/ACC – ET-0011, REN, Ed. 4 de 2010-
03-10, fornecido pela REN. O cálculo é efetuado usando a folha de cálculo do programa 
MsExcel®, de acesso universal, denominada RLMAT_RENAcC.v1.xls, fornecida pela REN 
em conjunto com a referida documentação. 

3.5.7. Apresentar os elementos que suportam as emissões sonoras consideradas nas 
subestações. 

Remete-se para a consulta do ANEXO IX ao presente Aditamento, que inclui os Estudos 
de Condicionamento Acústico para as Subestações de Pegões e Divor. 

3.5.8. Analisar a conjugação do ruído emitido na subestação com o ruído proveniente 
da totalidade das linhas. 

3.5.9. Esclarecer se, para a subestação de Divor, foi ou não avaliada a conjugação 
das linhas com os transformadores. 

Foi avaliada a conjugação das linhas elétricas com os transformadores presentes nas 
subestações, conforme se pode evidenciar pelos Estudos de Condicionamento Acústico 
para as Subestações de Pegões e Divor e seus Mapas de Ruído (ANEXO IX ao presente 
Aditamento), situação já referenciada na resposta ao ponto 3.5.6 anterior. 

3.5.10. Indicar, em relação à emissão da linha, a fonte dos dados meteorológicos 
considerados. 

Como referido na resposta ao ponto 3.5.3, para o presente EIA foi utilizado o método 
de cálculo de emissão de ruído de LMAT indicado no ANEXO LA 22 – metodologia de 
cálculo do ruído gerado pelas LMAT do Guia Metodológico para a AIA da Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade – Linhas Aéreas, editado conjuntamente pela 
REN e pela APA. 

Na aplicação do método, foi utilizado o valor de probabilidade de condições favoráveis 
à emissão de ruído, p, correspondente à zona sul do país. 

Deste modo, os dados meteorológicos subjacentes ao método utilizado são os que 
terão sido considerados no desenvolvimento desse método pela REN, estando o 
mesmo aprovado pela APA. 
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Apresenta-se em seguida um extrato do documento Monitorização Do Ambiente 
Sonoro De Linhas de Transporte de Electricidade. Anexo I – Modelo de Previsão 
REN/ACC – ET-0011, REN, Ed. 4 de 2010-03-10, fornecido pela REN. 

“Os dados meteorológicos disponíveis e que permitem uma melhor contagem da 
ocorrência efetiva de precipitação referem-se às séries temporais que calculam a 
intensidade horária de precipitação, por estação meteorológica (“horas-chuva”). 
Procedeu-se assim a um estudo estatístico detalhado das séries temporais anuais 
disponíveis no Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), o que 
conduziu a uma estimativa do valor de probabilidade p em função das condições 
meteorológicas médias existentes nas várias zonas do território nacional. Foram 
utilizados dados meteorológicos respeitantes a séries temporais da intensidade horária 
da chuva (mm/h) referentes a um (ou mais) anos hidrológicos (outubro a setembro). 

Tendo em conta os constrangimentos na resolução de medida dos pluviómetros (> 0,2 
mm/h) e também porque o fenómeno da geração do ruído acústico devido ao efeito de 
coroa necessita do aparecimento efetivo de gotas de água nos condutores (condição 
favorável), apenas foram consideradas como ocorrências ou “horas-chuva” aquelas em 
que a intensidade da chuva é superior a 0,1 mm por hora. Foram analisadas séries 
temporais para pelo menos um ano (8760 horas), tendo, sempre que possível, sido 
calculados valores médios com anos anteriores. Foram selecionadas, das várias 
estações meteorológicas, aquelas que apresentavam séries completas e de modo a 
cobrirem as regiões relevantes de Portugal Continental. Para cada estação foi, então, 
calculada a probabilidade anualizada p de ocorrência de precipitação (condição 
favorável), em que p=número de ocorrências÷8760 horas. 

As várias estações e respetivas probabilidades foram agrupadas em 4 zonas climáticas, 
de acordo com as divisões climatéricas assumidas no âmbito do território nacional, 
tendo-se calculado a probabilidade média para cada zona, tendo resultado os valores 
constantes da tabela seguinte. 

Tabela III – Probabilidade anual (p) por zona climática” 

Zona climática Probabilidade anual p 

Minho 
(Norte litoral entre o rio Minho e Douro) 

0,1 

Trás-os-Montes 
(Norte interior e incluindo parte da Beira interior) 

0,07 

Centro 
zona entre o rio Douro e o rio Tejo) 

0,05 

Sul 
(zona a Sul do Tejo) 

0,04 
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3.5.11. Fundamentar o facto de apenas constar do quadro resumo de impactes 
(5.6.5) a fase de construção, e a não inclusão da fase de exploração. 

A avaliação de impactes na fase de exploração considerou que, face ao cumprimento 
dos critérios de exposição máxima e incomodidade para todos os recetores sensíveis 
identificados como potencialmente expostos às ações das infraestruturas de projeto, 
os impactes na fase de exploração seriam nulos, razão pela qual não foram 
representados no quadro-síntese. 

Não obstante, reavalia-se essa situação e propõe-se uma avaliação de impactes pouca 
significativa a nula, apresentando em seguida o quadro-síntese revisto. 

Considerando que no âmbito do presente pedido de elementos foi feita uma 
reavaliação geral e recalculados os níveis sonoros prospetivados, nomeadamente para 
a linha elétrica, foram detetadas pequenas incongruências ao nível dos valores 
inicialmente apresentados (sobretudo em termos de cálculo do ruído particular nos 
recetores sensíveis identificados para a linha elétrica), bem como alguns lapsos na 
apresentação dos resultados das modelações das subestações. Tais incongruências são 
residuais e em nada alteram as avaliações e conclusões expressas. 

Como tal, e para facilitar a compreensão e leitura, reproduz-se na íntegra as secções 
5.6.4 e 5.6.5 do Relatório Síntese do EIA (Volume II), mantendo-se a numeração 
original do EIA. 

 

5.6.4 Fase de exploração 

5.6.4.1 SUBESTAÇÃO DE DIVOR (SDVR) 

Os impactes acústicos desta subestação foram analisados no Estudo de 
Condicionamento Acústico da Subestação de Divor (SDVR), Relatório Final, agosto de 
2017, que serve de base à avaliação de impactes. Resumem-se em seguida os 
resultados dessa avaliação. 

Como referido no documento base mencionado acima, numa subestação as principais 
fontes de ruído são tipicamente os transformadores de potência, em duas vertentes: 

 Ruído resultante da vibração das placas dos núcleos, determinada pelo 
estabelecimento de campos eletromagnéticos intensos. Esta vibração 
transmite-se às envolventes exteriores, ocorrendo, assim, a radiação de ruídos 
com densidades espectrais mais elevadas nas gamas das frequências baixas e 
médias; 

 Ruído resultante dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação de calor 
e assegurar condições de funcionamento adequadas para as máquinas. Trata-
se de ruídos de banda larga, não sendo usual distinguirem-se componentes 
espectrais consequentes da “regularidade” dos movimentos dos motores. 
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Nesse estudo foram analisadas duas situações: 

 CONFIGURAÇÃO I – um transformador trifásico, referenciado por TR4 [60/400 
kV, com potência de 170 MVA], sem medidas de condicionamento e linhas 
MAT a 400 kV; foram modeladas as situações sem o sistema de ventilação 
forçada a funcionar e com o sistema de ventilação forçada a funcionar, para as 
unidades de transformação em causa; 

 CONFIGURAÇÃO FINAL – quatro transformadores trifásicos, referenciados por 
TR1, TR2, TR3 e TR4 [60/400 kV, com potências de 170 MVA, cada], sem 
medidas de condicionamento e linhas MAT a 400 kV; foram modeladas as 
situações sem o sistema de ventilação forçada a funcionar e com o sistema de 
ventilação forçada a funcionar, para as unidades de transformação em causa. 

Foram consideradas as emissões sonoras apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 5.21 – Níveis de pressão sonora, expressos em dB(A), tomados para 
efeito de modelação (no estudo referido) 

TRANSFORMADORES SEM VENTILAÇÃO COM VENTILAÇÃO 

TR1, TR2, TR3 e TR4 (170 MVA) 70 (a) 72 (a) 

LINHAS MAT CIRCUITO SIMPLES CIRCUITO DUPLO 

Linhas a 400kV 45 (b) 48 (b) 

(a) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN: 
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Transformadores de Potência – ET-
EQAT-TP001, Revisão Q”, de maio de 2016. 
Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, 
em que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A). 

(b) Emissões sonoros definidas com base em folha de cálculo fornecida pela REN: “RMLMAT-
LDVPG- Linha Divor Pegões” 

Foram analisadas as situações sem e com ventilação forçada nos transformadores. 
Apresentam-se aqui apenas os resultados para a pior situação: com ventilação forçada. 

Os resultados obtidos nessa situação nos recetores sensíveis anteriormente 
identificados e monitorizados (ver secção 4.6.3.3), para a configuração inicial e com 
ventilação forçada, são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 5.22 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO INICIAL 
com ventilação forçada 

PONTO DE 
ANÁLISE 

VALORES PROSPETIVADOS DO RUÍDO PARTICULAR 
LAeq [dB(A)] 

(1)
 

PM1 22 

PM2 26 

PM3 27 
(1) 

Valores arredondados às unidades 
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Na situação inicial é cumprido o Critério de Incomodidade para os pontos de análise, 
bem como os Valores Limite de Exposição. 

Seguidamente apresentam-se os valores previstos para a configuração final. 

Quadro 5.23 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO FINAL 
com ventilação forçada 

PONTO DE 
ANÁLISE 

VALORES PROSPETIVADOS DO RUÍDO PARTICULAR 
LAeq [dB(A)] 

(1)
 

PM1 29 

PM2 32 

PM3 33 

 

Seguidamente apresenta-se a avaliação dos limites regulamentares constantes do RGR 
para esta situação. 

Quadro 5.24 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada 

PONTO DE 
ANÁLISE 

PERÍODO 

RUÍDO 
RESIDUAL 

LAEQ [dB(A)] 

VALORES PROSPETIVADOS 
(1)

 

∆ 
[dB(A)] 

Ruído 
Ambiente 

LAeq [dB(A)] 

K1 
[dB(A)] 

K2 
[dB(A)] 

Nível de 
avaliação 
LAr [dB(A)] 

PM1 

Diurno 47 47 0 0 47 0 

Entardecer 44 45 3 0 48 4 

Noturno
(2)

 42 42 0 0 42
(3)

 0
(3)

 

PM2 

Diurno 48 48 3 0 51 3 

Entardecer 45 45 3 0 48 3 

Noturno
(2)

 44 44 3 0 47 3 

PM3 

Diurno 56 56 0 0 56 0 

Entardecer 54 54 0 0 54 0 

Noturno
(2)

 51 51 0 0 51 0 
(1) 

Valores arredondados às unidades. 
(2) 

Segundo as indicações da REN, para a generalidade das subestações, o sistema de ventilação 
forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período 
noturno. Desta forma, como representativo desta configuração, assumiram-se os valores de 
ruído ambiente sem o sistema de ventilação forçada em funcionamento como representativos 
do período noturno com o sistema de ventilação forçada a funcionar. 
(3) 

Como Lar ≤ 45 dB(A), aplica-se o Critério de Exceção que dispensa o cumprimento do Critério 
de Incomodidade, para este ponto, neste período.  
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Quadro 5.25 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – CONFIGURAÇÃO FINAL 
com ventilação forçada 

PONTO DE 
ANÁLISE 

CRITÉRIO SITUAÇÃO DE ANÁLISE 
VALOR 

PROSPETIVADO 
[dB(A)] 

(1)
 

REQUISITO 
LEGAL 
[dB(A)] 

PM1 

Incomodidade 

Período diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5 

Período de entardecer ∆ = 4 ∆ ≤ 4 

Período noturno
(2)

 ∆ = 0 
(3) 

∆ ≤ 3 

Exposição 
Ruído de período noturno

(2)
 Ln = 42 Ln  ≤ 45 

Ruído diurno/entardecer/noite
(2)

 Lden = 50 Lden ≤ 55 

PM2 

Incomodidade 

Período diurno ∆ = 3 ∆ ≤ 5 

Período de entardecer ∆ = 3 ∆ ≤ 4 

Período noturno
(2)

 ∆ = 3
 

∆ ≤ 3 

Exposição 
Ruído de período noturno

(2)
 Ln = 44 Ln  ≤ 53 

Ruído diurno/entardecer/noite
(2)

 Lden = 51 Lden ≤ 63 

PM3 

Incomodidade 

Período diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5 

Período de entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4 

Período noturno
(2)

 ∆ = 0 ∆ ≤ 3 

Exposição 
Ruído de período noturno

(2)
 Ln = 51 Ln  ≤ 53 

Ruído diurno/entardecer/noite
(2)

 Lden = 59 Lden ≤ 63 
(1) 

Valores arredondados às unidades. 
(2) 

Segundo as indicações da REN, para a generalidade das subestações, o sistema de ventilação 
forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período 
noturno. Desta forma, como representativo desta configuração, assumiram-se os valores de 
ruído ambiente sem o sistema de ventilação forçada em funcionamento como representativos 
do período noturno com o sistema de ventilação forçada a funcionar. 
(3) 

Como Lar ≤ 45 dB(A), aplica-se o Critério de Exceção que dispensa o cumprimento do Critério 
de Incomodidade, para este ponto, neste período.  

Face aos resultados obtidos das análises realizadas no Estudo de Condicionamento 
Acústico da Subestação de Divor (SDVR), Relatório Final, agosto de 2017, aqui 
resumidas, pode concluir-se que se verificará o cumprimento do Critério de 
Incomodidade e dos Valores Limite de Exposição, para os recetores analisados, para 
todas as configurações analisadas. 

5.6.4.2 SUBESTAÇÃO DE PEGÕES (SPGO) 

Os impactes acústicos desta subestação foram analisados no Projeto de 
Condicionamento Acústico da Subestação de Pegões (SPGO), Relatório Final, 
novembro, 2016, que serve de base à avaliação de impactes. Resumem-se em seguida 
os resultados dessa avaliação. 
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Como referido no documento base mencionado acima, numa subestação as principais 
fontes de ruído são tipicamente os transformadores de potência, em duas vertentes: 

 Ruído resultante da vibração das placas dos núcleos, determinada pelo 
estabelecimento de campos eletromagnéticos intensos. Esta vibração 
transmite-se às envolventes exteriores, ocorrendo, assim, a radiação de ruídos 
com densidades espectrais mais elevadas nas gamas das frequências baixas e 
médias; 

 Ruído resultante dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação de calor 
e assegurar condições de funcionamento adequadas para as máquinas. Trata-
se de ruídos de banda larga, não sendo usual distinguirem-se componentes 
espectrais consequentes da “regularidade” dos movimentos dos motores. 

Nesse estudo foram analisadas duas situações: 

 CONFIGURAÇÃO INICIAL – Instalação de 6 Linhas de AT de 400 kV (2 Linhas de 
alta tensão desenvolvem-se para Sul e 4 Linhas de alta tensão desenvolvem-se 
para Nascente: 

o Caracterizada através das medições realizadas (ver secção 4.6). 

 CONFIGURAÇÃO FINAL – Instalação de Linhas de AT de 60 kV, que se 
desenvolvem para Poente e quatro transformadores de 400/60 kV, de 170 
MVA sem medidas de condicionamento; foram modeladas as situações sem o 
sistema de ventilação forçada a funcionar e com o sistema de ventilação 
forçada a funcionar, para as unidades de transformação em causa: 

o Caracterizada através de modelo previsional, cujos resultados se 
apresentam em seguida. 

Foram consideradas as emissões sonoras apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 5.26 – Níveis de pressão sonora, expressos em dB(A), tomados para efeito de 
modelação (no estudo referido) 

TRANSFORMADORES SEM VENTILAÇÃO COM VENTILAÇÃO 

TR1, TR2, TR3 e TR4 (170 MVA) 70 (a) 72 (a) 

(a) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN: 
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Transformadores de Potência – ET-
EQAT-TP001, Revisão Q”, de maio de 2016. 

Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em 
que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A). 

Foram analisadas as situações sem e com ventilação forçada nos transformadores. 
Apresentam-se aqui apenas os resultados para a pior situação: com ventilação forçada. 
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Os resultados obtidos nessa situação nos pontos recetores anteriormente identificados 
(ver secção 4.6.3.2) são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 5.27 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação 
forçada 

PONTO DE 
ANÁLISE 

VALORES PROSPETIVADOS 
(1)

 

Ruído Particular 
LAeq [dB(A)] 

K1 [dB(A)] K2 [dB(A)] 
Nível de avaliação LAr 

[dB(A)] 

PM6 31 3 0 34 

PM7 34 3 0 37 

PM8 33 3 0 36 
(1) 

Valores arredondados à unidade. 

Seguidamente apresenta-se a avaliação dos limites regulamentares constantes do RGR 
para esta situação. 

Quadro 5.28 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada 

PONTO DE 
ANÁLISE 

PERÍODO 

RUÍDO 
RESIDUAL 

LAEQ [dB(A)] 

VALORES PROSPETIVADOS 
(1)

 

∆ 
[dB(A)] 

Ruído 
Ambiente 

LAeq [dB(A)] 

K1 
[dB(A)] 

K2 
[dB(A)] 

Nível de 
avaliação 
LAr [dB(A)] 

PM6 

Diurno 32 35 3 0 38
(3)

 - 

Entardecer 31 34 3 0 37
(3)

 - 

Noturno
(2)

 31 34 3 0 37
(3)

 - 

PM7 

Diurno 35 38 3 0 41
(3)

 - 

Entardecer 33 37 3 0 40
(3)

 - 

Noturno
(2)

 31 35 3 0 38
(3)

 - 

PM8 

Diurno 30 35 3 0 38
(3)

 - 

Entardecer 30 35 3 0 38
(3)

 - 

Noturno
(2)

 29 34 3 0 37
(3)

 - 
(1)

Valores arredondados às unidades. 
(2)

Segundo as indicações da REN, para a generalidade das subestações, o sistema de ventilação 
forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período 
noturno. Desta forma, como representativo desta configuração, assumiram-se os valores de 
ruído ambiente sem o sistema de ventilação forçada em funcionamento como representativos 
do período noturno com o sistema de ventilação forçada a funcionar. 
(3)

Como Lar ≤ 45 dB(A), aplica-se o Critério de Exceção que dispensa o cumprimento do Critério 
de Incomodidade, para este ponto, neste período.  
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Quadro 5.29 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – CONFIGURAÇÃO FINAL com 
ventilação forçada 

PONTO DE 
ANÁLISE 

CRITÉRIO SITUAÇÃO DE ANÁLISE 
VALOR 

PROSPETIVADO 
[dB(A)] 

REQUISITO 
LEGAL 
[dB(A)] 

PM6 

Incomodidade 

Período diurno ∆ = - 
(2)

 ∆ ≤ 5 

Período de entardecer ∆ = - 
(2)

 ∆ ≤ 4 

Período noturno ∆ = - 
(2) 

∆ ≤ 3 

Exposição 
Ruído de período noturno Ln = 45 Ln  ≤ 53 

Ruído diurno/entardecer/noite Lden = 52 Lden ≤ 63 

PM7 

Incomodidade 

Período diurno ∆ = - 
(2)

 ∆ ≤ 5 

Período de entardecer ∆ = - 
(2)

 ∆ ≤ 4 

Período noturno ∆ = - 
(2) 

∆ ≤ 3 

Exposição 
Ruído de período noturno Ln = 45 Ln  ≤ 53 

Ruído diurno/entardecer/noite Lden = 52 Lden ≤ 63 

PM8 

Incomodidade 

Período diurno ∆ = - 
(2)

 ∆ ≤ 5 

Período de entardecer ∆ = - 
(2)

 ∆ ≤ 4 

Período noturno ∆ = - 
(2) 

∆ ≤ 3 

Exposição 
Ruído de período noturno Ln = 45 Ln  ≤ 53 

Ruído diurno/entardecer/noite Lden = 52 Lden ≤ 63 
(1)

Recetor não sensível.. 
(2)

Segundo as indicações da REN, para a generalidade das subestações, o sistema de ventilação 
forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período 
noturno. Desta forma, como representativo desta configuração, assumiram-se os valores de 
ruído ambiente sem o sistema de ventilação forçada em funcionamento como representativos 
do período noturno com o sistema de ventilação forçada a funcionar. 
(3)

Como Lar ≤ 45 dB(A), aplica-se o Critério de Exceção que dispensa o cumprimento do Critério 
de Incomodidade, para este ponto, neste período.  

Face aos resultados obtidos das análises realizadas no Projeto de Condicionamento 
Acústico da Subestação de Pegões (SPGO), Relatório Final, novembro, 2016, aqui 
resumidas, pode concluir-se que se verificará o cumprimento do Critério de 
Incomodidade e dos Valores Limite de Exposição, para os recetores analisados, para 
todas as configurações analisadas. 

5.6.4.3 LINHA DIVOR PEGÕES 

Utilizando o método da REN,S.A. indicado na secção 4.6.1, e tendo em conta os dados 
de projeto elétrico fornecidos, bem como a dados meteorológicos e de altitude das 
regiões atravessadas pela linha, procedeu-se a um cálculo do ruído emitido pela LMAT 
objeto de estudo. 
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Nos pontos considerados, a linha de 400 kV desenvolve-se em circuito simples, com 
separação horizontal entre fases variável conforme dados fornecidos pelo cliente para 
cada apoio bem como os dados de campo elétrico Emax, diâmetros dos condutores do 
tipo Zambeze e altura relativa das fases de acordo com as silhuetas fornecidas. 

Com estes dados, procedeu-se ao cálculo dos níveis sonoros do ruído particular para 
cada recetor sensível identificado (secção 4.6.3.1), utilizando a folha de cálculo da REN, 
S.A. já referida. 

A figura seguinte ilustra um exemplo de dados de entrada para o cálculo num dado 
ponto (concretamente o PM5 – Monte do Catalão). 

 

Figura 5.2 – Exemplo de dados de previsão introduzidos na folha de cálculo 

Os resultados obtidos para várias distâncias ao eixo da LMAT, para o exemplo de dados 
de previsão da figura anterior, são apresentados no quadro e gráfico seguintes: 

Quadro 5.30 – Estimativa do ruído particular da LMAT a várias distâncias 

 
ESTIMATIVA DE LAEQ EM DB(A) À DISTÂNCIA (M) 

LAEQ [dB(A)] 0 10 20 40 80 160 320 640 

Favorável 44,8 44,2 42,6 39,5 36,2 32,7 29,3 25,9 

Desfavorável 33,5 32,9 31,3 28,2 24,8 21,4 18,0 14,5 

Longa Duração (1 ano) 35,3 34,6 33,0 30,0 26,6 23,2 19,7 16,3 
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Figura 3.1 – Estimativa do ruído particular da LMAT a várias distâncias 

Observa-se que em condições favoráveis (durante a ocorrência de precipitação ou 
outra condição suscetível de originar gotas suspensas nos cabos), o nível de ruído 
imediatamente sob o eixo da Linha se estima em 45 dB(A), atenuando-se à medida que 
o observador se afasta. A 40 m de distância do eixo da Linha, o LAeq já é inferior ao 
valor de 42 dB(A), estabelecido anteriormente como critério a partir do qual se cumpre 
automaticamente o critério de incomodidade. 

Estes cálculos são indicativos, dado se reportarem a um caso específico de dados de 
entrada, mas não variarão significativamente ao longo da LMAT, nos troços principais 
em que é linha simples, uma vez que os campos elétricos são os mesmos, variando 
apenas ligeiramente as distâncias entre fases e as cotas do terreno. Podem por 
exemplo servir de orientação para o futuro licenciamento de usos sensíveis na 
vizinhança da LMAT. 

Os cálculos previsionais dos níveis de ruído particular foram realizados para todos os 
recetores sensíveis anteriormente identificados na proximidade da linha, sendo os 
resultados apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 5.31 – Previsão do ruído particular da LMAT nos recetores sensíveis 

RECETOR 
SENSÍVEL 

Distância 
à LMAT 

Apoio 
próximo 

FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL 
RUÍDO PARTICULAR 

longo termo previsto 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

RS4/PM4 266 41 29,7 29,7 29,7 36,0 18,4 18,4 18,4 24,7 20,2 20,2 20,2 26,5 

RS5 385 43 27,9 27,9 27,9 34,2 16,5 16,5 16,5 22,9 18,3 18,3 18,3 24,6 

RS6 320 110 28,8 28,8 28,8 35,1 17,5 17,5 17,5 23,8 19,2 19,2 19,2 25,5 

RS7 273 116 29,6 29,6 29,6 35,9 18,3 18,3 18,3 24,6 20,0 20,0 20,0 26,3 

RS8 209 117 30,9 30,9 30,9 37,2 19,6 19,6 19,6 25,9 21,3 21,3 21,3 27,7 
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RECETOR 
SENSÍVEL 

Distância 
à LMAT 

Apoio 
próximo 

FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL 
RUÍDO PARTICULAR 

longo termo previsto 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

RS9 308 124 29,0 29,0 29,0 35,3 17,7 17,7 17,7 24,0 19,4 19,4 19,4 25,7 

RS10 355 139 28,3 28,3 28,3 34,6 17,0 17,0 17,0 23,3 18,7 18,7 18,7 25,0 

RS11 213 147 30,8 30,8 30,8 37,1 19,5 19,5 19,5 25,8 21,3 21,3 21,3 27,6 

RS12/PM5 201 149 31,1 31,1 31,1 37,4 19,8 19,8 19,8 26,1 21,5 21,5 21,5 27,8 

RS13 385 172 27,9 27,9 27,9 34,2 16,5 16,5 16,5 22,9 18,3 18,3 18,3 24,6 

RS14 170 174 31,9 31,9 31,9 38,2 20,6 20,6 20,6 26,9 22,4 22,4 22,4 28,7 

RS15 305 208 29,0 29,0 29,0 35,3 17,7 17,7 17,7 24,0 19,5 19,5 19,5 25,8 

RS16/PM6 200 209 31,1 31,1 31,1 37,4 19,8 19,8 19,8 26,1 21,6 21,6 21,6 27,9 

RS17/PM7 145 210 32,7 32,7 32,7 39,0 21,4 21,4 21,4 27,7 23,1 23,1 23,1 29,4 

 

Observa-se que em todos os recetores sensíveis se verifica a condição de LAeq do ruído 
particular inferior a 42 dB(A) na situação mais favorável, identificável com o mês mais 
crítico, assegurando-se assim o cumprimento do critério de incomodidade em todos os 
pontos. 

No que respeita ao critério de exposição máxima, os valores de longo termo previstos, 
identificáveis com valores médios anuais, os indicadores Lden e Ln situam-se muito 
abaixo dos limites regulamentares aplicáveis atualmente aos recetores (zona ainda não 
classificada) e ainda muito abaixo também dos limites aplicáveis caso alguma zona 
venha futuramente a ser classificada como zona sensível. Assim, qualquer 
ultrapassagem dos limites de máxima exposição não poderá ser imputada à LMAT que, 
de acordo com estas previsões, não terá em nenhum caso corresponsabilidade nessa 
ultrapassagem. 

No quadro seguinte é feita a análise do critério de exposição máxima para os quatro 
pontos de monitorização com dados de ruído ambiente. Não sendo diretamente 
imputáveis à LMAT uma eventual não conformidade com os limites de máxima 
exposição dos recetores localizados na envolvente da linha, tal dependerá sobretudo 
de outras fontes de ruído presentes na envolvente desses recetores. Os recetores PM4 
(RS4 – Silval), PM5 (RS12 – Monte do Catalão), PM6 e PM7 (RS16 e RS17 
respetivamente, de moradias em Fazendas de Piçarras) são assim representativos das 
situações contrastantes que se verificam na área de influência da linha, representando 
respetivamente: 

 Valores de ruído ambiente majorados na proximidade da A6, principal fonte de 
emissão sonora nos recetores abrangidos – PM5; 

 Valores de ruído intermédios, resultantes de recetores localizados em áreas de 
cariz agrícola, mas na proximidade de rodovias de menor dimensão, mas com 
algum tráfego – PM4; 

 Valores de ruído tipicamente de contexto rural, com fontes de ruído quase 
inexistentes, e sob a influência de linhas de muito alta tensão existentes – PM6 
e PM7. 
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Quadro 5.32 – PM4: 
Análise do critério de exposição máxima 

Quadro 5.33 – PM5: 
Análise do critério de exposição máxima 

  

Quadro 5.34 – PM6: 
Análise do critério de exposição máxima 

Quadro 5.35 – PM7: 
Análise do critério de exposição máxima 

   
 

Como seria de esperar, a influência do ruído particular nos valores finais dos 
indicadores do ruído ambiente é nula, situação que se pode considerar extrapolável 
para os demais recetores, em função da representatividade dos recetores selecionados 
e dos pouco significativos níveis de ruído particular resultantes da presença da linha 
Divor-Pegões.

Ruído ambiente (referência) medido

Ld Le Ln Lden

61,0 51,0 53,0 61,5 dB(A)

Ruído particular/Linha MAT previsto

Ld Le Ln Lden

Favorável 29,7 29,7 29,7 36,0 dB(A)

Desfavorável 18,4 18,4 18,4 24,7 dB(A)

LAeq LT 20,2 20,2 20,2 26,5 dB(A)

Ruído ambiente longo termo previsto

Ld Le Ln Lden

61,0 51,0 53,0 61,5 dB(A)

D 0,0 0,0 0,0

Ruído ambiente (referência) medido

Ld Le Ln Lden

50,0 50,0 50,0 56,3 dB(A)

Ruído particular/Linha MAT previsto

Ld Le Ln Lden

Favorável 31,1 31,1 31,1 37,4 dB(A)

Desfavorável 19,8 19,8 19,8 26,1 dB(A)

LAeq LT 21,5 21,5 21,5 27,8 dB(A)

Ruído ambiente longo termo previsto

Ld Le Ln Lden

50,0 50,0 50,0 56,3 dB(A)

D 0,0 0,0 0,0

Ruído ambiente (referência) medido

Ld Le Ln Lden

32,0 31,0 31,0 37,4 dB(A)

Ruído particular/Linha MAT previsto

Ld Le Ln Lden

Favorável 31,1 31,1 31,1 37,4 dB(A)

Desfavorável 19,8 19,8 19,8 26,1 dB(A)

LAeq LT 21,6 21,6 21,6 27,9 dB(A)

Ruído ambiente longo termo previsto

Ld Le Ln Lden

32,4 31,5 31,5 37,9 dB(A)

D - - -

Ruído ambiente (referência) medido

Ld Le Ln Lden

35,0 33,0 31,0 38,3 dB(A)

Ruído particular/Linha MAT previsto

Ld Le Ln Lden

Favorável 32,7 32,7 32,7 39,0 dB(A)

Desfavorável 21,4 21,4 21,4 27,7 dB(A)

LAeq LT 23,1 23,1 23,1 29,4 dB(A)

Ruído ambiente longo termo previsto

Ld Le Ln Lden

35,3 33,4 31,7 38,8 dB(A)

D - - -
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5.6.5 Quadro-síntese de impactes 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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CONSTRUÇÃO 

Degradação do ambiente acústico em recetores 
sensíveis identificados 

AGI 5,AGI 6,AGI 7, 
AGI 8,AGI 10,AGI 12, 
AGI 13,AGI 14,AGI 
16,AGI 18 

– Dir L C T Rev I R PS Spl Mit R PS 

EXPLORAÇÃO 

Degradação do ambiente acústico em recetores 
sensíveis identificados 

AGI 20,AGI 21 – Dir L C P Rev I R PS-SS Spl Mit R PS-SS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]   Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]    Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS] Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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3.6 RECURSOS HÍDRICOS 

3.6.1. Identificar e caracterizar as massas de água superficiais intersetadas pela 
implantação dos projetos, assim como indicar a classificação dos respetivos 
estados ecológicos, tendo presente os PGRH -2º ciclo (2016/2021). 

De acordo com a solicitação, complementa-se a caracterização da situação de 
referência do descritor recursos hídricos superficiais em conformidade, bem como se 
apresenta uma versão reformulada do Desenho 21 (Volume III do EIA) no ANEXO II ao 
presente Aditamento. Para facilitar a compreensão e leitura, reproduz-se na íntegra a 
secção 4.13.3 do Relatório Síntese do EIA (Volume II), mantendo-se a numeração 
original do EIA, integrando nesta versão um descritivo mais completo da situação de 
referência com a caracterização das massas de água superficiais intersetadas, assim 
como a classificação dos estados ecológicos, químicos e estado global das massas de 
água presentes nas áreas de projeto, tendo presente os PGRH – 2º ciclo (2016/2021). 

 

 

4.13.3 Recursos hídricos superficiais 

4.13.3.1  LINHA DIVOR-PEGÕES 

Tal como é possível constatar no Desenho 21 – Volume III, a área atravessada pelo 
corredor da linha em estudo em estudo atravessa um território com uma densa rede 
hidrográfica abrangendo as bacias hidrográficas do Sado, do Tejo e do Guadiana, e as 
Sub-bacias do Rio Degebe, da Ribeira do Divor, Rio Almansor e da Ribeira da Marateca.  

No Quadro 4.63 apresenta-se a identificação das linhas de água com maior dimensão 
que são atravessadas pelo projeto da LMAT, bem como a identificação dos vãos que 
são atravessados e respetiva distância da linha de água aos apoios da LMAT. 

Quadro 4.63 – Principais linhas de água sobrepassadas pela LMAT 

VÃO LINHA DE ÁGUA 
DISTÂNCIA AOS 

APOIOS DA 
LMAT 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

8-9 Afluente Ribeira da Pachola Apoio 8: 115m - 

15-16 Afluente da Rib.ª Divor Apoio 16: 27m - 

16-17 Afluente da Rib.ª Divor Apoio 17: 88m - 

17-18 Rib.ª do Divor Apoio 18: 117m 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 79 m 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia 756 km2 

18-19 Afluente da Rib.ª Divor Apoio 19: 23m - 

25-26 Afluente da Rib.ª do Penedo Apoio 25: 58m - 

31-32 Rib.º do Curral de Sabugo Apoio 31: 176m - 

37-38 Afluente do Rio Almansor Apoio 38: 20m - 
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VÃO LINHA DE ÁGUA 
DISTÂNCIA AOS 

APOIOS DA 
LMAT 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

40-41 Afluente do Rio Almansor Apoio 40: 160m - 

41-42 Afluente do Rio Almansor Apoio 42: 171m  

44-45 Rio Almansor Apoio 44: 98m 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 107 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 1080 km
2
 

49-50 Afluente da Rib.ª de Vide Apoio 50: 40m  

51-52 Afluente da Rib.ª de Vide Apoio 52: 142m  

53-54 Afluente da Rib.ª de Vide Apoio 53: 24m  

60-61 
Afluente/Vala para Barragem 

Santo Estevão 
Apoio 61: 28m  

61-62 Afluente Rib.ª dos Nabos Apoio 61: 112m  

66-67 Rib.ª dos Nabos Apoio 67: 134m 

Classif. Decimal: 4 

Extensão: 62 km 

Orientação: SE-NW 

69-70 Afluente Rib.ª dos Nabos Apoio 69: 77m  

73-74 Afluente Rib.º do Baldio Apoio74: 176  

75-76 Afluente Rib.º do Baldio Apoio 76: 83m  

80-81 Rib.º de Tagarros 
Apoio 80: 34m 

Apoio 81: 66m 
 

81-82 Afluente Rib.º de Tagarros Apoio 81: 60m  

83-84 Rib.ª das Caravelas 
Apoio 83: 179m 

 

Extensão: 9km 

Orientação: S-N 

84-85 Afluente Rib.ª das Caravelas Apoio 84: 85m  

93-94 
Afluente Rib.ª Murteira/ Plano 

de água 
Apoio 93: 100m  

94-95 Afluente Rib.ª Murteira Apoio 94: 150m  

100-101 
Afluente Rib.ª do Espargal/Plano 

de água 
Apoio 100: 134m  

106-107 Afluente do Rio Almansor Apoio 107: 88m - 

109-110 Rio Almansor Apoio 110: 56m 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 107 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 1080 km
2
 

112-113 Afluente do Rio Almansor Apoio 113: 82m - 

119-120 Rib.ª da Lage 
Apoio 119: 297m 

Apoio 120: 103m 

Classif. Decimal: 4 

Extensão: 6 km 

Orientação: SE-NW 

124-125 Afluente do rio Almansor Apoio 124: 31m  

126-127 Afluente Rib.ª de Cuncos Apoio 126: 116m  

127-128 Rib.ª de Cuncos Apoio 127: 50m  

129-130 Afluente da Rib.ª de Cuncos Apoio 129: 127m  

130-131 Afluente da Rib.ª de Cuncos Apoio 130: 36m  
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VÃO LINHA DE ÁGUA 
DISTÂNCIA AOS 

APOIOS DA 
LMAT 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

131-132 Afluente da Rib.ª do Bispo Apoio 131: 28m  

136-137 Afluente da Rib.ª de Cuncos Apoio 136: 80m  

137-138 Afluente da Rib.ª de Cuncos Apoio 137: 74m  

148-149 Afluente Rib.ª da Cabrita Apoio 149: 100m  

153-154 Rib.ª da Cabrita Apoio 153: 146m  

156-157 Afluente Rib.ª da Cabrita Apoio 156: 24m  

160-161 Afluente Rib.ª da Cabrita Apoio 161: 83m  

161-162 Afluente Rib.ª da Cabrita Apoio 161: 53m  

165-166 Afluente Rib.ª Vale de Figueira Apoio 165: 117m  

167-168 Rib.ª de Vale de Figueira Apoio 168: 67m 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 12km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia 7506,6 km
2
 (Rib.ª 

Marateca) 

171-172 Afluente Rib.ª Vale de Figueira Apoio 172: 36m  

174-175 
Afluente Rib.ª de Vale de 

Figueira 
Apoio 175: 155m  

175-176 
Afluente Rib.ª de Vale de 

Figueira 
Apoio 175: 66m  

176-177 
Afluente Rib.ª de Vale de 

Figueira 
Apoio 176: 61m  

189-190 Rib.ª da Landeira Apoio 189: 101m 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 15km 

Orientação: NE-SW 

Área da Bacia: 756 km
2
 (Rib.ª Marateca) 

192-193 Afluente da Rib.ª da Landeira Apoio 193: 195m  

198-199 Afluente da Rib.ª da Landeira Apoio 198: 4m  

199-200 Afluente da Rib.ª da Landeira Apoio 199: 71m  

200-201 Afluente da Rib.ª da Landeira Apoio 200: 112m  

211-212 Afluente da Rib.ª da Califórnia Apoio 211: 135m  

“214” Afluente da Rib.ª da Califórnia Apoio 214: 20m  

 

Relativamente às massas de água superficiais, a área de estudo desenvolve-se nas 
massas de água representadas no Desenho 21 – Volume III. Estas são identificadas no 
Quadro Ad. 21, onde se apresenta ainda a sua caracterização de acordo com a 
definição da Diretiva-Quadro da Água. 
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Quadro Ad. 21 – Identificação e caracterização das Massas de água intersetadas pelas áreas de implantação do projeto 

ID MASSA DE 
ÁGUA 

DENOMINAÇÃO DA 
MASSA DE ÁGUA 

REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 

SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA 

CATEGORIA TIPOLOGIA NATUREZA OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

PT07GUA1450 Rio Degebe 
R.H. 

Guadiana 
Degebe Rio 

Rios do Sul de 
Pequena Dimensão 

 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 23km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia km2 

PT05TEJ1134 Ribeira do Divor 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Divor Rio 

Rios do Sul de 
pequena Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 2,0 m 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia 15,5 km2 

PT05TEJ1128 Albufeira do Divor 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Divor 

Rio 
(Albufeira) 

Sul 
Fortemente 
Modificada 

Classif. Decimal: 3 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia 26,8 km2 

PT05TEJ1141 Ribeiro do Matoso 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Almansôr Rio 

Rios do Sul de 
pequena Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 2,1313km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 23,5319km
2
 

PT05TEJ1133 Rio Almansôr 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Almansôr Rio 

Rios do Sul de 
Pequena Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 4,18 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 28,5km
2
 

PT05TEJ1094 Ribeira da Fanica 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Divor Rio 

Rios do Sul de 
Pequena Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 27,69 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 101,65 km2 
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ID MASSA DE 
ÁGUA 

DENOMINAÇÃO DA 
MASSA DE ÁGUA 

REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 

SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA 

CATEGORIA TIPOLOGIA NATUREZA OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

PT05TEJ1105 Ribeira de Lavre 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Almansôr Rio 

Depósitos 
Sedimentares do Tejo 

e Sado 
Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 54 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 253,7 km2 

PT05TEJ1108C 
Ribeira da 

Freixeirinha 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Almansôr Rio 

Rios do Sul de 
Pequena Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 3,2 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 22,4 km2 

PT05TEJ1108B 
Albufeira da 
Freixeirinha 

RH Tejo e Ribeiras 
do Oeste 

Almansôr 
Rio 

(Albufeira) 
Sul 

Fortemente 
Modificada 

Classif. Decimal: 3 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 16,2 km2 

PT05TEJ1125 Ribeira de Canha 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Almansôr Rio 

Rios do Sul de Média-
Grande Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 34,58 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 132 km2 

PT05TEJ1112 Ribeira de Espargal 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Almansôr Rio 

Rios do Sul de 
pequena Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 4,9 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 20,6 km2 

PT05TEJ1135 Ribeira da Laje 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Almansôr Rio 

Rios do Sul de 
pequena Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 7 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 23,3km2 

PT05TEJ1132 Ribeira de Cuncos 
RH Tejo e Ribeiras 

do Oeste 
Almansôr Rio 

Rios do Sul de 
pequena Dimensão 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão:6,32 km 

Orientação: SE-NW 

Área da Bacia: 30,8km2 
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ID MASSA DE 
ÁGUA 

DENOMINAÇÃO DA 
MASSA DE ÁGUA 

REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 

SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA 

CATEGORIA TIPOLOGIA NATUREZA OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

PT06SAD1190 Ribeira de Safira R.H. Sado e Mira Marateca Rio 
Rios do Sul de 

Pequena Dimensão 
Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão:16,8 km 

Orientação: SE-NW 

 

PT06SAD1195 Ribeira da Marateca RH Sado e Mira Marateca Rio 
Depósitos 

Sedimentares do Tejo 
e Sado 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão:79,7 km 

Orientação: SE-NW 

PT06SAD1192 Ribeira da Landeira RH Sado e Mira Marateca Rio 
Depósitos 

Sedimentares do Tejo 
e Sado 

Natural 

Classif. Decimal: 3 

Extensão: 13,5 km 

Orientação: SE-NW 

Fonte: Base de dados SNIAMB e PGRH de 2º ciclo 
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Na área de estudo, as massas de água abrangidas relacionam-se com as linhas de água 
identificadas no atravessamento dos vãos da Linha Elétrica em análise da seguinte 
forma: 

 PT07GUA1450 (Rio Degebe): o rio Degebe não atravessa a área de estudo, fica 
localizado a este da subestação Divor. O afluente da Ribeira da Pachola, e dois 
afluentes da Ribeira do Divor, linhas de água inseridas na massa de água do Rio 
Degebe, atravessam o corredor da linha elétrica; 

 PT05TEJ1134 (Ribeira do Divor): a ribeira do Divor atravessa o corredor de 
estudo entre o apoio AP17 e AP18. O afluente da ribeira do Divor atravessa o 
corredor em 3 locais concretamente, já identificados no Quadro 4.63 do EIA; 

 PT05TEJ1128 (Albufeira do Divor): a Albufeira do Divor situa-se a Norte da área 
de estudo e não se inclui dentro da área de estudo; 

 PT05TEJ1141 (Ribeiro do Matoso): dentro da massa de água do Ribeiro do 
Matoso, interseta o corredor da linha o afluente da ribeira do Penedo e o 
ribeiro do Curral de Sabugo; 

 PT05TEJ1133 (Rio Almansor): o rio Almansor interseta o corredor da linha 
entre os apoios AP44 e AP45. Dentro da mesma massa de água, observa-se o 
atravessamento em três locais de afluentes do rio Almansor; 

 PT05TEJ1094 (Ribeira da Fanica): a massa de água da ribeira da Fanica engloba 
três afluentes da Ribeira de Vide, que abrangem o corredor da linha elétrica; 

 PT05TEJ1105 (Ribeira de Lavre): a ribeira de Lavre, denominada na Carta 
Militar de Ribeira de Nabos, atravessa o corredor da linha elétrica entre os 
apoios AP66 e AP67. Esta massa de água abrange alguns afluentes que se 
inserem dentro do corredor da linha, nomeadamente: afluente/vala para 
Barragem Santo Estevão, 4 afluentes da ribeira de Lavre (ribeira de Nabos de 
acordo com a carta militar) e ribeira de Tagarros e um afluente da ribeira das 
Caravelas; 

 PT05TEJ1108C (Ribeira da Freixeirinha): esta massa de água inclui dois 
afluentes da ribeira da Murteira que intersetam o corredor da linha elétrica; 

 PT05TEJ1108B (Albufeira da Freixeirinha): a albufeira da Freixeirinha não se 
encontra inserida no corredor da linha; 

 PT05TEJ1125 (Ribeira de Canha): a massa de água denominada de ribeira de 
Canha inclui o rio Almansor que atravessa o corredor da linha entre os apoios 
AP109 e AP110 e três afluentes do rio Almansor; 

 PT05TEJ1112 (Ribeira de Espargal): esta massa de água inclui um afluente da 
ribeira do Espargal/plano de água que atravessa a linha elétrica; 
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 PT05TEJ1135 (Ribeira da Laje): A ribeira da Laje atravessa a linha elétrica entre 
os apoios AP119 e AP120; 

 PT05TEJ1132 (Ribeira de Cuncos): a ribeira de Cuncos atravessa a linha elétrica 
entre dois apoios e em 6 locais com afluentes; 

 PT06SAD1190 (Ribeira de Safira): A ribeira da Safira não interseta a linha 
elétrica em análise; 

 PT06SAD1195 (Ribeira da Marateca): a ribeira da Marateca inclui na sua massa 
de água um conjunto de afluentes e ribeiras que intersetam a linha elétrica, 
designadamente: a ribeira da Cabrita e seus afluentes, ribeira de Vale de 
Figueira e seus afluentes e, junto à subestação de Pegões, a ribeira da 
Califórnia; 

 PT06SAD1192 (Ribeira da Landeira): a ribeira da Landeira interceta a linha 
elétrica entre os apoios AP 189 e AP 190, e em mais 4 locais diferentes através 
dos seus afluentes. 

Ao nível de reservas de água superficiais são ainda identificadas duas grandes 
albufeiras de águas públicas, localizadas 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 (em relação ao apoio), 
não se verificando interferência com os respetivos perímetros de proteção de 500 m. 

Neste território são ainda bastante frequentes pequenos açudes e charcas de água, 
razão pela qual não foi possível evitar por completo a sua afetação pelo corredor 
selecionado para o desenvolvimento do projeto de execução da LMAT, 
nomeadamente as pequenas albufeiras da Rib.ª de Cabrela. 

 

Fotografia 4.64 – Albufeira de Divor (fora da área de estudo) 
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE QUALIDADE DAS LINHAS DE ÁGUA 

Foi verificado o estado ecológico das principais linhas de água atravessadas pelo 
corredor em estudo, de acordo com os dados fornecidos pelo SNIRH (Quadro 4.64). 
Optou-se por apresentar a Ribeira da Marateca por se considerar os seus dados 
representativos dos afluentes que cruzam o corredor em estudo. 

Quadro 4.64 – Estado ou potencial ecológico e estado químico das massas de água 
superficiais do Corredor em estudo no âmbito da Diretiva Quadro da Água 

CURSO DE ÁGUA CLASSIFICAÇÃO 

Rio Almansor 

(a montante da albufeira de Minutos) 
Medíocre 

Ribeira de Safira Bom 

Ribeira de Landeira Bom 

Ribeira de Marateca Bom 

 

Em termos da qualidade físico-química das águas superficiais foram analisados os 
dados disponíveis para as estações de monitorização mais próximas do corredor em 
estudo, cuja localização é apresentada no Desenho 21 – Volume III e referências de 
localização no quadro seguinte: 

Quadro 4.65 – Estações de monitorização da qualidade da água 

NOME / CÓDIGO 

SNIRH 
LINHA DE ÁGUA CONCELHO COORDENADAS 

ALB. DIVOR - 21J 02 Ribeira do Divor Arraiolos M: 218025 P: 192529 

CURVAL - 22G/50 
Ribeira da Marateca ou 

Labula ou Safira 
Montemor-o-Novo M: 176713 P: 185435 

 

Os valores registados nas estações de monitorização foram comparados com os 
valores limite estabelecidos para os objetivos ambientais de qualidade mínima para as 
águas superficiais, constantes no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto 
(e suas alterações), que se apresentam no Quadro 4.66. 

Quadro 4.66 – Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

PARÂMETROS EXPRESSÃO DOS RESULTADOS VALOR MÁX. ADMISSÍVEL 

pH Escala de Sorensen 5,0-9,0 

Temperatura °C 30 

Variação da temperatura °C 3 

Oxigénio dissolvido % de saturação 50 

CBO5 O2 mg/l 5 

Azoto amoniacal N mg/l 1 

Fósforo total P mg/l 1 

Cloretos Cl mg/l 250 
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PARÂMETROS EXPRESSÃO DOS RESULTADOS VALOR MÁX. ADMISSÍVEL 

Sulfatos SO4 mg/l 250 

Clorofenóis μg/l 100 

Hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares 

mg/l 100 

Substâncias tensoactivas 
aniónicas 

mg/l 0,5 

 

Pela análise dos quadros seguintes (Quadro 4.67 e Quadro 4.68) pode verificar-se que 
a qualidade mínima da água nas estações de monitorização da Albufeira de Divor e do 
Curval cumpre os valores limite para a generalidade dos parâmetros monitorizados, 
sendo exceção o CBO5 que registou valores acima do valor limite em alguns dos dias 
monitorizados. De referir que os restantes parâmetros apresentados no Quadro 4.66, 
não constantes dos quadros seguintes, não são monitorizados nas estações em causa. 

Quadro 4.67 – Estação do Curval - dados 2009 - 2014 

DATA 
AZOTO 

AMONIACAL 
(MG/L) 

CBO5 
DIAS 

(MG/L) 

FÓSFORO 
TOTAL 
(MG/L) 

OXIGÉNIO 
DISSOLVIDO 

(%) 

TEMPERATURA 
AMOSTRA (°C) 

PH - 
CAMPO 

30-03-2009 09:00 0,340 (<) 3,000 0,050 62,000 11,5 5,60 

18-02-2010 00:00 0,350 (<) 3,000 0,110 - - - 

18-02-2010 09:40 - - - - - 7,70 

23-05-2010 00:00 0,120 (<) 3,000 0,120 - - - 

23-05-2010 12:05 - - - - - 7,30 

07-12-2010 09:00 0,060 (<) 3,000 0,210 99,000 14,7 7,50 

25-02-2013 13:20 0,130 (<) 3,000 0,032 72,000 11,6 8,00 

08-05-2013 14:35 (<) 0,080 (<) 3,000 0,029 100,000 17,4 8,00 

27-01-2014 12:25 0,100 1,500 0,069 - 12,3 - 

14-04-2014 12:00 0,000 1,500 0,036 80,000 16,5 - 

01-10-2014 11:45 0,100 3,000 0,056 49,000 19,0 - 

09-12-2014 09:20 0,000 1,500 0,048 72,000 12,0 - 
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Quadro 4.68 – Estação da Albufeira de Divor - dados 2011 - 2014 

DATA 
AZOTO AMONIACAL 

(mg/l N) 
CBO5 

(mg/l) 
CLORETO 

(mg/l)) 
FÓSFORO 

TOTAL (mg/l) 
OXIGÉNIO 

DISSOLVIDO (%) 
SUBSTÂNCIAS 

TENSIOACTIVAS (mg/l) 
SULFATO 
(MG/L) 

PH - 
CAMPO 

12-01-2011 00:00 - (<) 3,000 (<) 20,000 0,150 - (<) 0,100 13,000 - 

09-02-2011 00:00 - 3,900 (<) 20,000 0,120 - - - - 

09-03-2011 16:40 0,050 (<) 2,000 - 0,048 89,700 - - 8,14 

15-03-2011 00:00 - (<) 3,000 (<) 20,000 0,094 - (<) 0,100 13,000 - 

13-04-2011 00:00 - 6,400 (<) 20,000 0,085 - - - - 

25-05-2011 00:00 - 9,300 22,000 0,140 - (<) 0,100 (<) 10,000 - 

08-06-2011 00:00 - 3,600 20,000 0,120 - - - - 

13-07-2011 00:00 - 5,000 (<) 20,000 0,054 - (<) 0,100 10,000 - 

03-08-2011 00:00 - 3,700 (<) 20,000 0,082 - - - - 

07-09-2011 00:00 - 3,100 (<) 20,000 0,057 - (<) 0,100 (<) 10,000 - 

12-10-2011 00:00 - 4,300 (<) 20,000 0,088 - - - - 

08-11-2011 00:00 - 3,200 (<) 20,000 0,077 - (<) 0,100 13,000 - 

13-12-2011 00:00 - 4,700 21,000 0,095 - - - - 

11-01-2012 00:00 - 3,700 (<) 20,000 0,110 - (<) 0,100 12,000 - 

14-02-2012 00:00 - (<) 3,000 22,000 0,086 - - - - 

14-03-2012 00:00 - 5,800 (<) 20,000 0,170 - (<) 0,100 12,000 - 

10-04-2012 00:00 - 4,400 20,000 0,170 - - - - 

22-05-2012 11:30 - 4,100 21,000 0,140 - (<) 0,100 13,000 - 

19-06-2012 11:00 - 4,300 (<) 20,000 0,062 - - - - 

23-07-2012 11:40 - 3,300 (<) 20,000 0,100 - (<) 0,100 15,000 - 

14-08-2012 10:45 - 7,200 22,000 0,097 - - - - 

18-09-2012 10:45 - 14,000 23,000 0,250 - (<) 0,100 11,000 - 
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DATA 
AZOTO AMONIACAL 

(mg/l N) 
CBO5 

(mg/l) 
CLORETO 

(mg/l)) 
FÓSFORO 

TOTAL (mg/l) 
OXIGÉNIO 

DISSOLVIDO (%) 
SUBSTÂNCIAS 

TENSIOACTIVAS (mg/l) 
SULFATO 
(MG/L) 

PH - 
CAMPO 

18-10-2012 13:45 - 9,900 26,000 0,220 - - - - 

21-11-2012 11:30 - 6,600 (<) 20,000 0,160 - (<) 0,100 (<) 10,000 - 

13-12-2012 12:00 - 8,300 22,000 0,170 - - - - 

16-01-2013 11:30 - 4,800 22,000 0,110 - - 15,000 - 

20-02-2013 11:45 - 3,900 - 0,070 - - - - 

19-03-2013 11:45 - 6,300 - 0,044 - - 10,000 - 

16-04-2013 12:00 - 4,100 - (<) 0,050 - - - - 

29-05-2013 12:15 - - 24,000 0,083 - - 11,000 - 

25-06-2013 11:30 - 7,000 21,000 1,600 - - - - 

16-07-2013 11:10 - - - 0,320 - - - - 

20-08-2013 11:25 - 5,200 20,000 0,160 - - - - 

05-09-2013 11:15 - - 22,000 (<) 0,050 - - 13,000 - 

02-10-2013 12:10 - (<) 3,000 22,000 (<) 0,050 - (<) 0,100 - - 

27-11-2013 11:45 - (<) 3,000 (<) 20,000 (<) 0,050 - (<) 0,100 (<) 20,000 - 

17-12-2013 12:15 - 4,200 24,000 (<) 0,050 - - - - 

22-01-2014 10:15 - (<) 3,000 - 0,094 - - - - 

18-02-2014 10:30 - (<) 3,000 20,000 0,091 - - - - 
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE QUALIDADE DAS MASSAS DE ÁGUA 

No âmbito da Diretiva Quadro da Água, o estado das massas de água superficiais é 
dado pela classificação do seu estado ecológico e químico, sendo a sua classificação 
final atribuída em função do seu estado mais desfavorável. Apresenta-se em seguida 
(Quadro Ad. 22) a classificação de estado de qualidade da água para as massas de água 
identificadas. 

Quadro Ad. 22 – Estado de qualidade das massas de água superficiais na área do projeto 

BACIA DA 
MASSA DE 

ÁGUA 
MASSA DE ÁGUA 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

ESTADO 
QUÍMICO 

ESTADO GLOBAL 

PT07GUA1450 Rio Degebe Razoável Desconhecido Inferior a bom 

PT05TEJ1134 Ribeira do Divor Bom Desconhecido Bom e superior 

PT05TEJ1128 Albufeira do Divor Razoável Desconhecido Inferior a bom 

PT05TEJ1141 Ribeiro do Matoso Bom Desconhecido Bom e superior 

PT05TEJ1133 Rio Almansôr Bom Desconhecido Bom e superior 

PT05TEJ1094 Ribeira da Fanica Bom Desconhecido Bom e superior 

PT05TEJ1105 Ribeira de Lavre Medíocre Desconhecido Inferior a bom 

PT05TEJ1108C Ribeira da Freixeirinha Bom Desconhecido Bom e superior 

PT05TEJ1108B Albufeira da Freixeirinha Bom Desconhecido Bom e superior 

PT05TEJ1125 Ribeira de Canha Mau Desconhecido Inferior a bom 

PT05TEJ1112 Ribeira de Espargal Bom Desconhecido Bom e superior 

PT05TEJ1135 Ribeira da Laje Bom Desconhecido Bom e superior 

PT05TEJ1132 Ribeira de Cuncos Bom Desconhecido Bom e superior 

PT06SAD1190 Ribeira de Safira Razoável Desconhecido Inferior a bom 

PT06SAD1195 Ribeira da Marateca Razoável Desconhecido Inferior a bom 

PT06SAD1192 Ribeira da Landeira Bom Desconhecido Bom e superior 

 

Da análise do quadro supra conclui-se que: 

 Na maioria das massas de água identificadas, o estado ecológico é classificado 
de Bom ou Razoável, com a exceção da Ribeira de Lavre em que o estado 
ecológico é classificado de “Medíocre” e a Ribeira de Canha em que o estado 
ecológico é classificado de “Mau”; 

 De acordo com o Plano Geral da Região Hidrográfica 5, onde se inserem a 
ribeira da Canha e a ribeira de Lavre, a razão para esta classificação para a 
ribeira de Lavre deve-se às pressões difusas no sector agrícola e para a ribeira 
de Canha deve-se às pressões difusas urbanas (águas residuais urbanas da 
ETAR de S. Pedro), agricultura e outras (pecuária); 
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 Relativamente à caracterização do estado químico das massas de água, para 
todas o mesmo é desconhecido; 

 Das 16 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. 

4.13.3.2  SUBESTAÇÃO DE DIVOR 

A SE de Divor apresenta no limite sul da plataforma a presença da Ribeira das Cruzadas 
e alguns pequenos afluentes, em zona de cabeceira de linha de água. Na proximidade 
à Ribeira das Cruzadas, a sul da plataforma da subestação, observam-se charcas de 
muito pequena dimensão, associada ao abeberamento de animais. 

Relativamente às massas de água, a subestação do Divor cruza a massa de água Rio 
Degebe. 

4.13.3.2  SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 

Em relação à área de implantação SE de Pegões, verifica-se a interceção de afluentes 
da Ribeira da Califórnia, em zona de cabeceira de linha de água. A Ribeira da Califórnia 
desenvolve-se adjacente ao limite poente/noroeste da plataforma da subestação, 
estando inclusive represada imediatamente a norte da implantação da subestação, 
definindo uma pequena charca (Fotografia 4.65). 

 

Fotografia 4.65 – Charca na proximidade da área destinada à implantação da SE Pegões 

Relativamente às massas de água, a subestação do Divor cruza a massa de água Ribeira 
da Marateca. 
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3.6.2. Reformular a caraterização da situação de referência dos recursos hídricos 
subterrâneos, incluindo a identificação das massas de água subterrânea, os 
sentidos de escoamento subterrâneo, estimativas da profundidade do nível da 
água, vulnerabilidade à poluição, caraterização da qualidade da água 
subterrânea com base nos dados existentes no Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos ou outros. 

De acordo com a solicitação, complementa-se a caracterização da situação de 
referência do descritor recursos hídricos subterrâneos em conformidade. Para facilitar 
a compreensão e leitura, reproduz-se na íntegra a secção 4.13.2 do Relatório Síntese 
do EIA (Volume II), mantendo-se a numeração original do EIA, integrando nesta versão 
um descritivo mais completo da situação de referência. 

 

 

4.13.2 Recursos hídricos subterrâneos 

As infraestruturas de projeto da linha elétrica de Divor-Pegões, a subestação de Divor e 
a Subestação de Pegões abrangem as unidades hidrogeológicas do Maciço Antigo e da 
Bacia Tejo-Sado (Figura 4.28). No Quadro Ad. 23 identifica-se em que massa de água 
subterrânea se localiza cada infraestrutura do projeto em análise. 

 

Figura 4.28 – Localização do corredor de estudo nas unidades hidrogeológicas e 
massas de água subterrânea 
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Quadro Ad. 23 – Identificação das massas de água subterrânea por infraestrutura de projeto 

UNIDADE 
HIDROGEOLÓGICA 

REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 

MASSA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 
INFRAESTRUTURA DE 

PROJETO 

Maciço Antigo 

Guadiana (RH7) 
Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Guadiana 

Subestação de Divor 

Linha Divor-Pegões 
(Apoios: 1/150 ao 11) 

Tejo (RH5) 
Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Tejo 

Linha Divor-Pegões 
(Apoios: 12 ao 141) 

Sado e Mira 
(RH6) 

Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Sado 

Linha Divor-Pegões 
(Apoios: 142 ao 158) 

Bacia Tejo-Sado 

Tejo (RH5) 
Bacia do Tejo-Sado 
indiferenciado da Bacia do Sado 

Linha Divor-Pegões 
(Apoios: 159 ao 175) 

Tejo (RH5) 
Bacia do Tejo-Sado / Margem 
Esquerda 

Linha Divor-Pegões 
(Apoios: 176 ao 37A 
(RLPM.SN3-FN)) 

Subestação de Pegões 

Fonte: http://sniamb.pt 

De seguida será apresentada uma síntese das unidades hidrogeológicas e 
caracterização das massas de água subterrânea intersectadas pelas infraestruturas do 
projeto tendo como base a bibliografia da especialidade, nomeadamente os respetivos 
planos de gestão de bacia hidrográfica: PGBH RH5 (aprovação do PGRRH – Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março), PGBH RH6 (aprovação do 
PGRRH – Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-H/2013, de 22 de março) e PGBH 
RH7 (aprovação do PGRRH – Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-G/2013, de 22 
de março). Tendo em conta a inexistência de rede de monitorização do SNIRH na área 
de estudo, não é possível complementar esta análise com dados de piezometria e 
qualidade. Em seguida é feita uma breve descrição com base nos dados disponíveis.  

4.13.2.1  MASSAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

MACIÇO ANTIGO 

A unidade hidrogeológica do Maciço Antigo é a que ocupa a maior extensão em 
Portugal, sendo constituído, essencialmente, por rochas eruptivas e 
metassedimentares. Do ponto de vista hidrogeológico, as litologias aí presentes 
correspondem às habitualmente designadas rochas cristalinas ou rochas duras. Nestes 
meios é comum a circulação fazer-se por porosidade dupla, isto é, onde existem dois 
sistemas entrosados, um de blocos porosos, com permeabilidade baixa, mas com 
elevada capacidade de armazenamento, e outro de fraturas, com permeabilidade mais 
elevada, mas com escassa capacidade de armazenamento. 

Em termos gerais, este tipo de rochas tem escassa aptidão hidrogeológica e por isso é 
pobre em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de recursos 
hídricos subterrâneos, desempenham um papel importante, tanto nos abastecimentos 
à população, como na agricultura.  
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As infraestruturas de projeto inserem-se no Maciço Antigo Indiferenciado (A0) definido 
por Almeida et al., (2000). Atualmente, consoante a bacia hidrográfica onde se inserem 
assim é denominada a massa de água subterrânea. Por isso, a Subestação de Divor 
insere-se no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana e as infraestruturas 
de projeto associadas à linha elétrica de Divor-Pegões distribuem-se por três massas 
de água subterrâneas: Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana, Maciço 
Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo e Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Sado. 

MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO GUADIANA 

A massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana 
engloba um conjunto de unidades geológicas diferenciadas e com diferentes 
potenciais hidrogeológicos, distribuído por 6.268,1 km2. Das formações mais 
produtivas pode-se distinguir os vários setores do sistema aquífero de Évora-
Montemor-Cuba: Montemor-o-Novo, Escoural, Évora, Cuba-São Cristóvão e Portel. Na 
bacia do Guadiana, as infraestruturas do projeto não intersectam nenhum destes 
aquíferos.  

As formações geológicas que não constituem aquíferos podem, localmente, apresentar 
interesse hidrogeológico apresentando recursos suficientes para o abastecimento de 
pequenas e médias povoações.  

A vasta massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Guadiana possui uma recarga anual média de 5% da precipitação média anual (584 
mm/ano), uma vez que contém rochas ígneas e metamórficas da ZOM (Zona de Ossa 
Morena) que são menos permeáveis (a recarga faz-se pela infiltração direta de 
precipitação, em especial na camada de alteração das mesmas).  

Na área de intervenção do projeto, as principais direções de fluxo são na direção do 
Rio Guadiana, ou seja, para su-sudeste.  

De acordo com a PGBH do Guadiana, a massa de água subterrânea do maciço antigo 
indiferenciado da Bacia do Guadiana apresenta águas fundamentalmente 
bicarbonatadas mistas, mas com uma parte significativa com características mais 
cloretadas. A condutividade apresenta um valor mediano de 632,5 µS/m para as águas 
com circulação mais superficial e 885 µS/m para as águas com circulação mais 
profunda. Relativamente à qualidade das águas para rega, as amostras analisadas 
apresentam fundamentalmente um risco de alcalinização para os solos baixo e um 
risco baixo a muito elevado de salinização dos mesmos.  

Da análise apresentada no PGBH Guadiana, as captações destinadas à produção de 
água para consumo humano, apresentavam problemas de qualidade relacionados com 
o teor de nitratos e ferro dissolvido (valores analisados entre 2000-2009). 

O estado químico e o estado global da massa de água subterrânea do Maciço Antigo 
indiferenciado na Bacia do Guadiana são classificados como BOM. 
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MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO TEJO 

A massa de água subterrânea do Maciço Antigo indiferenciado da Bacia do Tejo 
engloba um conjunto de unidades geológicas diferenciadas e com diferentes 
potenciais hidrogeológicos, distribuído por 14.268,13 km2.  

As formações geológicas que não constituem aquíferos podem, localmente, apresentar 
interesse hidrogeológico apresentando recursos suficientes para o abastecimento de 
pequenas e médias povoações. No PGRH do Tejo (2013) não apresenta dados de 
transmissividade para esta massa de água subterrânea mas relativamente à 
produtividade de captações de água inventariados refere um caudal de exploração 
máximo de 11 L/s, embora a mediana de produtividade se situe entre 1 a 6 L/s. 

A fácies hidrogeoquímica dominante da massa de água subterrânea do Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Tejo, com base em análises química efetuadas entre 2000-
2009, é a bicarbonatada cálcica e/ou magnesiana e a cloretada mista. 

Relativamente aos sentidos de escoamento subterrâneo nesta massa de água 
subterrânea, para a área de estudo pressupõe-se que o mesmo se faça na direção da 
Bacia do Tejo-Sado, concordante com a topografia e rede de drenagem.  

Sobre a massa subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo ocorre 
parte do sistema aquífero Évora-Montemor-Cuba. O Sistema Aquífero de Évora-
Montemor-Cuba abrange um conjunto diversificado de litologias com características 
diferenciadas, mas que apresentam em comum potencialidades de exploração de água 
subterrânea de algum modo superiores às das litologias envolventes na área do 
Alentejo. Geologicamente, a zona abrangida situa-se na Zona de Ossa Morena (ZOM), 
constituída, segundo o ERHSA (2001), “essencialmente por rochas metamórficas 
(xistos, anfibolitos, etc.) e rochas eruptivas ácidas e básicas (granito, gabros, etc.)”. 
Para além destas litologias, são de referir outras, como os xistos argilosos e 
grauvaques, calcários, dolomitos e mármores e ainda formações detríticas mais 
modernas que cobrem as formações paleozóicas. É um sistema com produtividade 
mais elevada que os restantes sectores das rochas cristalinas portuguesas, e que é 
constituído pelos sectores de Évora, Montemor-o-Novo, Cuba - S. Cristóvão, Escoural e 
Vidigueira-Selmes. As infraestruturas de projeto intersectam neste aquífero os setores 
de Montemor-o-Novo e o Sector do Escoural (Figura 4.28). 

O Sector do Escoural é intersectado pelas infraestruturas de projeto na sua parte mais 
setentrional, nomeadamente os apoios 132, 133 e 134. O Sector de Montemor-o-Novo 
é intersectado pelos apoios 53 ao 60, 68 ao 82, 86 ao 100 e 127 ao 131. 

MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO SADO 

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, distribuído por 2.711,3 km2. Das formações mais 
produtivas pode-se distinguir os vários setores do sistema aquífero de Évora-
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Montemor-Cuba: Montemor-o-Novo, Escoural, Évora, Cuba-São Cristóvão e Portel. Na 
bacia do Sado, as infraestruturas do projeto não intersectam nenhum destes aquíferos.  

As formações geológicas que não constituem aquíferos podem, localmente, apresentar 
interesse hidrogeológico apresentando recursos suficientes para o abastecimento de 
pequenas e médias povoações. Assim as rochas ígneas e metamórficas da ZOM, 
essencialmente os Xistos de Moura, apresentam um comportamento misto, entre o 
poroso e o fraturado (abaixo dos 40 m), sendo livre na sua parte mais superficial 
(Hidroprojecto et al., 1999) e ERHSA (2001).  

A vasta massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado 
que possui uma recarga anual média de 5% da precipitação média anual (622 
mm/ano), uma vez que contém rochas ígneas e metamórficas da ZOM que são menos 
permeáveis (a recarga faz-se pela infiltração direta de precipitação, em especial na 
camada de alteração das mesmas).  

Na área de intervenção do projeto, as principais direções de fluxo são na direção da 
Bacia do Tejo-Sado.  

De acordo com a PGBH do Sado, o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado 
apresenta águas fundamentalmente bicarbonatadas mistas, com forte componente 
cloretada-sódica. A condutividade apresenta um valor mediano de 635 µS/m. 
Relativamente à qualidade das águas para rega, as amostras analisadas apresentam 
fundamentalmente um risco de alcalinização baixo e um risco de salinização variável 
entre o baixo e o elevado.  

Da análise apresentada no PGBH, as captações destinadas à produção de água para 
consumo humano, não apresentavam problemas de qualidade, no entanto o teor de 
azoto amoniacal e ferro dissolvido é ligeiramente excedido em alguns anos (valores 
analisados entre 2000-2009). 

Assim, o estado químico e o estado global da massa de água subterrânea do Maciço 
Antigo indiferenciado na Bacia do Sado são classificados como BOM. 

BACIA DO TEJO-SADO 

A Bacia Tejo-Sado corresponde a uma grande bacia sedimentar, preenchida por 
sedimentos terciários e quaternários. Constitui uma depressão alongada na direção 
NW-SE, que é marginada a W e N pelas formações mesozóicas da orla ocidental, a NE, 
E e S pelo Maciço Antigo, comunicando a Sul com o Atlântico na península de Setúbal. 
O enchimento é constituído por depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos, 
recobertos em grande parte por depósitos quaternários.  

Nesta unidade hidrogeológica existem quatro sistemas aquíferos: sistema aluvionar do 
Tejo-Sado, Margem Direita, Margem Esquerda e Bacia de Alvalade, sendo que o 
projeto da Subestação de Pegões e parte do traçado da linha elétrica de Divor-Pegões 
inserem-se na área da Margem Esquerda. Na Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado 
apenas se localizam algumas infraestruturas do projeto associadas à linha elétrica. 
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BACIA DO TEJO-SADO INDIFERENCIADO DA BACIA DO SADO 

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, na 
qual se incluem as formações paleogénicas depositadas na margem esquerda da bacia 
do Tejo-Sado, assim como as formações miocénicas e plio-plistocénicas da bordadura 
da bacia sedimentar e que por apresentarem espessuras reduzidas não foram incluídas 
no sistema aquífero bacia do Tejo Sado/Margem Esquerda. Esta unidade prolonga-se 
pelas formações paleogénicas que afloram a Este da Bacia de Alvalade. 

As formações do Paleogénico funcionam como uma unidade impermeável a muito 
pouco permeável, constituindo a base do aquífero Miocénico. No entanto, nas regiões 
onde o Paleogénico é aflorante, ocorrem algumas nascentes de fraco caudal e poços 
superficiais que captam níveis livres de potencialidades reduzidas. Os níveis 
explorados, por intermédio de poços, são no seu geral unidades arcósicas e esta 
exploração serve apenas para abastecer consumos locais (Zbyszewski et al., 1979). 
Zbyszewski e Carvalhosa (1994) referem que na realidade o Paleogénico não constitui 
um verdadeiro aquífero mas antes um conjunto de litologias em que localmente se 
encontram níveis com alguma produtividade, embora no geral baixa. Até ao momento 
os dados existentes não permitem determinar o funcionamento deste aquífero. 
Também não existem na bibliografia praticamente dados conhecidos sobre 
produtividades das captações ou caudais das referidas nascentes.  

Na área de intervenção do projeto, as principais direções de fluxo são na direção do rio 
Sado, ou seja, para su-sudoeste. Relativamente à recarga estima-se que corresponda a 
27% da precipitação média anual (606 mm/ano). 

Para análise da fácies hidroquímica as amostradas de água analisadas no PGBH do 
Sado mostram que se trata de águas bicarbonatadas-cloretadas. A condutividade 
apresenta um valor mediano de 771,5 μS/cm. Relativamente à qualidade das águas 
para rega, as amostras analisadas apresentam fundamentalmente um baixo risco de 
alcalinização dos solos e um risco baixo a alto de salinização dos mesmos. 

O estado químico e o estado global da massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-
Sado Indiferenciado na Bacia do Sado são classificados como BOM. 

BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

O sistema aquífero é formado por várias camadas porosas, em geral confinadas ou 
semiconfinadas. São frequentes as variações laterais e verticais na fácies litológicas 
responsáveis pelas mudanças significativas nas condições hidrogeológicas. Desta 
complexidade litológica e estrutural, resulta um conjunto alternante de camadas 
aquíferas separadas por outras de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e 
aquiclusos), nalguns locais com predomínio de um ou outra classe de formações 
hidrogeológicas.  

O fluxo natural tem uma componente vertical entre as várias unidades aquíferas, que é 
porém subordinada à circulação horizontal, de orientação global em direção ao rio 
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Tejo (por fluxo ascendente através das aluviões do Tejo), ao estuário do Tejo, ao 
estuário do Sado ou ao oceano Atlântico (Simões, 1998). Na área de intervenção das 
infraestruturas de projeto, o escoamento processa-se para o estuário do Sado. A 
exploração do sistema aquífero alterou o sentido do fluxo em muitas áreas da bacia, 
tendo por vezes ocorrido a sua completa inversão (Mendonça, 2010). A recarga faz-se 
por infiltração direta da precipitação (20% da precipitação média anual) e infiltração 
nas linhas de água. 

Relativamente aos dados atualmente disponíveis no PGBH RH5, para a série calco-
gresosa marinha, refere valores de transmissividade máxima de 4.100 m2/d e mínima 
de 29 m2/dia. A mediana de produtividade das captações que exploram esta série 
calco-gresosa marinha é regra geral bastante elevada apresentando valores medianos 
de 35 L/s, podendo chegar aos 100 L/s. Relativamente à fácies hidrogeoquimica 
presente nesta massa de água subterrânea, com base em análises químicas de 2000-
2009, as águas são cloretadas sódica, bicarbonatadas sódicas e mistas. 

O estado químico e o estado global da massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-
Sado / Margem Esquerda são classificados como BOM. 

4.13.2.2 INVENTÁRIO DE PONTOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Através da consulta da plataforma do Sistema Nacional de Informação dos Recursos 
Hídricos (SNIRH), constatou-se a ocorrência de alguns pontos de água com diferentes 
tipologias (4 nascentes, 1 furo vertical e 2 poços) no corredor de estudo, embora 
nenhum deles com dados de piezometria e/ou qualidade (Figura Ad. 11). Apenas para 
informação adicional, fez-se uma análise dos pontos de água que fiquem até 2 km da 
área de estudo e observou-se que eram intersetados 166 pontos (1 charca, 73 furos 
verticais, 58 nascentes e 34 poços) e nenhum pertence à rede de monitorização 
piezométrica e/ou qualidade. 

 

Figura Ad. 11 – Localização dos pontos de águas subterrâneas (corredor de estudo a 
vermelho) 
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Todos os pontos identificados constantes da plataforma do SNIRH localizam-se na 
massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo (Quadro 
Ad. 24). Dois desses pontos localizam-se sobre o Sistema Aquífero de Évora-
Montemor-Cuba, mais propriamente no Sector de Montemor-o-Novo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) cedeu informação relativa a um conjunto de 
captações subterrâneas privadas que se situam na área de estudo. Ao todo são 7 
captações privadas que podem ser visualizadas na Figura Ad. 11e Quadro Ad. 25. 

Das sete captações privadas fornecidas pela APA, a maioria situa-se sobre a massa de 
água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo (5 captações 
privadas) e uma delas sobre o Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba, mais 
propriamente no Sector de Montemor-o-Novo. As restantes duas captações dividem-
se pelas massas de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Guadiana e Sado. 

Quadro Ad. 24 – Inventário dos pontos de água subterrânea 

REF.ª 
ETRS 89 

TIPO 
MASSA DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 
OBSERVAÇÕES 

M (m) P (m) 

448/80 152898 -111607 Poço 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da 
Bacia do Tejo 

Poço (refª EV19) 
escavado em 

Tonalitos com 7,5 
m profundidade e 
diâmetro de 6,7 m 

437/102 5800.9 -108199 Poço 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da 
Bacia do Tejo 

-- 

437/140 3940.9 -107339 Nascente 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da 
Bacia do Tejo 

Aquífero 
Montemor-o-Novo 

437/152 631,0 -105729 
Furo 

Vertical 

Maciço Antigo 
Indiferenciado da 

Bacia do Tejo 
-- 

436/76 -6158,9 -106499 Nascente 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da 
Bacia do Tejo 

Aquífero 
Montemor-o-Novo 

436/53 -11898,9 -109299 Nascente 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da 
Bacia do Tejo 

-- 

436/51 -11798,9 -107999 Nascente 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da 
Bacia do Tejo 

-- 

Fonte: SNIRH 
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Quadro Ad. 25 – Inventário de captações privadas 

ID 
REF.ª LICENÇA/ 

PROCESSO 

ETRS 89 
TIPO 

MASSA DE 
ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 
OBSERVAÇÕES 

M (m) P (m) 

CP1 570/99-DSA-DAC -21284,7 -113172 ─ 

Maciço Antigo 
Indiferenciado 

da Bacia do 
Sado 

Profundidade 
comunicada: 

80 m 

CP2 
2010.000470.000.
T.A.CA.SUB 

-3870,0 -105544 ─ 

Maciço Antigo 
Indiferenciado 

da Bacia do 
Sado /  

SA Évora-
Montemor-

Cuba 

(Sector do 
Escoural) 

Profundidade 
comunicada: 

30 m 

CP3 
A012917.2014. 
RH5 

15355,8 -112002 
Furo 

vertical 

Maciço Antigo 
Indiferenciado 

da Bacia do 
Sado 

Profundidade 
comunicada: 

80 m 

Uso: Rega 

CP4 
CP001483.2014. 
RH5 

16222,8 -112224 Poço 

Maciço Antigo 
Indiferenciado 

da Bacia do 
Sado 

Profundidade 
comunicada: 

5 m 

CP5 
A008488.2018. 
RH5A 

-14864,0 -110304 
Furo 

vertical 

Maciço Antigo 
Indiferenciado 

da Bacia do 
Sado 

Profundidade 
comunicada: 

250 m 

CP6 

450.10.02.02. 
003279.2012. 
RH5 

-16054,4 -110965 Charca 

Maciço Antigo 
Indiferenciado 

da Bacia do 
Sado 

Suspenso 

Profundidade 
comunicada: 

0 m 

CP7 
CP014473.2013. 
RH7 

17687,9 -113037 
Furo 

vertical 

Maciço Antigo 
Indiferenciado 

da Bacia do 
Sado 

Profundidade 
comunicada: 

70 m 

Uso: Rega 

Fonte: APA 

Todos os pontos de água identificados localizam-se a mais de 80 metros das 
infraestruturas de projeto. 

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-o-
Novo 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. 
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4.13.2.3 ESTIMATIVA DA PROFUNDIDADE DO NÍVEL DE ÁGUA 

Como referido anteriormente, as estações presentes na plataforma do SNIRH, dentro e 
envolvente da área de estudo, não fornecem dados relativos à piezometria. As 
estações mais próximas da área de interesse são a 434/306 e a 459/8. 

A estação de monitorização piezométrica 434/306 situa-se na freguesia de Canha, 
concelho de Montijo a aproximadamente 8 km a NE da Subestação de Pegões. Este 
furo com 137 m de profundidade e vários troços de tubo-ralo entre as profundidades 
de 74 e 135 m tem um caudal de exploração recomendado de 3 L/s a explorar a massa 
de água subterrânea da Bacia Tejo-Sado/Margem Esquerda. Os dados disponíveis 
entre maio de 2003 e dezembro de 2016 estão na Figura Ad. 12. 

 

Figura Ad. 12 – Evolução do nível piezométrico na estação 434/306. 

Na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado, a 
estação mais próxima da área de estudo é a 459/8 a cerca de 13 km para SW da 
Subestação de Divor, na freguesia de Nossa Senhora da Tourega, concelho de Évora. 
Atualmente esta estação encontra-se inativa e os dados registados compreendem o 
período entre 17/03/1997 e 27/07/1999. Os níveis de água registados situam-se entre 
os 0,68 e os 4,10 m.  

No âmbito do Estudo Geológico-Geotécnico realizado para a Subestação de Pegões 
(ver ANEXO III) foram executadas várias sondagens de furação para investigação das 
características geotécnicas dos terrenos. Duas destas sondagens de furação foram 
convertidas em “piezómetros hidráulicos” onde foram recolhidos os dados de 8,82 m 
na S7 e 10,25 m na S11 para níveis de água estabilizados no interior do piezómetro. A 
sondagem S7 atingiu a profundidade de furação de 13,69 m e a sondagem S11 a 
profundidade de furação de 10,25 m.  

No âmbito do Estudo Geológico-Geotécnico realizado para a Subestação de Divor (ver 
ANEXO III) foram executados 16 poços de reconhecimento e 12 sondagens de furação 
que atingiram os 10 m de profundidade. 
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Dos 16 poços de reconhecimento efetuados apenas em 7 deles se verificou a 
interseção com o nível de água, com uma coluna de água que não ultrapassava os 
20 cm de altura (Quadro Ad. 26).  

Quadro Ad. 26 – Resultados dos poços de reconhecimento para a Subestação de Divor 

POÇO PROFUNDIDADE ATINGIDA (m) NÍVEL FREÁTICO (m) 

P1 1,35 ─ 

P2 4,00 ─ 

P3 1,30 ─ 

P4 3,60 ─ 

P5 3,50 ─ 

P6 3,80 ─ 

P7 2,40 ─ 

P8 2,90 ─ 

P9 4,10 4,00 

P10 2,50 2,40 

P11 3,40 3,20 

P12 3,20 ─ 

P13 4,60 4,60 

P14 4,60 4,60 

P15 4,90 4,80 

P16 3,90 3,70 

 

Todas as 12 sondagens de furação têm dados do nível de água, embora não seja claro 
se correspondem ao nível de água estabilizado ou se são medições feitas logo após a 
furação, no máximo a 1,45 m abaixo da cota do solo (Quadro Ad. 27). 

Quadro Ad. 27 – Resultados das sondagens de furação para a Subestação de Divor 

SONDAGEM 
COTA DA BOCA 
DO FURO (m) 

PROFUNDIDAD
E ATINGIDA (m) 

COTA DO NÍVEL 
DE ÁGUA (m) 

PROFUNDIDADE DO 
NÍVEL DE ÁGUA (m) 

S1 279,66 10,0 279,36 0,30 

S2 279,97 10,0 279,17 0,80 

S3 278,95 10,0 278,50 0,45 

S4 279,58 10,0 278,13 1,45 

S5 278,44 10,0 277,94 0,50 

S6 277,98 10,0 277,43 0,55 

S7 276,57 10,0 276,22 0,35 

S8 277,07 10,0 275,82 1,25 

S9 276,92 10,0 276,47 0,45 

S10 276,23 10,0 275,83 0,40 

S11 275,12 10,0 274,57 0,55 

S12 276,08 10,0 275,63 0,45 
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4.13.2.4 VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área onde se inserem as infraestruturas de projeto 
é bastante variável: 

 a subestação de Divor e grande parte das infraestruturas da linha de Divor-
Pegões (entre o apoio 1 a 150 e o apoio 158) situam-se sobre a massa de água 
subterrânea do Maciço Antigo indiferenciado, onde também se individualizam 
algumas áreas aquíferas onde as propriedades hidrogeológicas são mais 
interessantes que a sua envolvente; 

 a subestação de Pegões e as restantes infraestruturas da linha elétrica (do 
apoio 176 ao 37A junto à subestação de Pegões) situam-se sobre os terrenos 
da Bacia do Tejo-Sado onde se localiza um dos aquíferos mais produtivos do 
país, o Aquífero da Bacia Tejo-Sado / Margem Esquerda; 

 os apoios 159 ao 175 localizam-se também sobre os terrenos da Bacia do Tejo-
Sado mas numa área que não constitui aquífero devido às suas propriedades 
mais argilosas e menos permeáveis. 

A avaliação da vulnerabilidade de um aquífero à poluição pode ser realizada a partir de 
metodologias qualitativas, baseadas nas características litológicas dos aquíferos ou das 
formações hidrogeológicas.  

O método EPPNA é uma metodologia qualitativo desenvolvido em Portugal (INAG, 
1998) pelos especialistas da Equipa do Projeto do Plano Nacional da Água que 
considera apenas a litologia e que se aplica em escalas pequenas (< 1:100.000). 

Para este método elaborou-se o Quadro Ad. 28 com os tipos de aquíferos e a respetiva 
classe bem como o correspondente grau de vulnerabilidade. 

Quadro Ad. 28 – Método EPPNA: Classes de vulnerabilidade por tipo litológico de aquífero 

TIPO DE AQUÍFERO 
GRAU DE 
VULNERABILIDADE 

CLASSE 

Aquífero em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta V1 

Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a Alta V2 

Aquífero em sedimentos não consolidados com ligação 
hidráulica com a água de superfície 

Alta V3 

Aquífero em sedimentos não consolidados sem ligação 
hidráulica com a água de superfície 

Média V4 

Aquífero em rochas carbonatadas Média a Baixa V5 

Aquífero em rochas fissuradas Baixa e Variável V6 

Aquífero em sedimentos consolidados Baixa V7 

Inexistência de aquíferos Muito Baixa V8 
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Na Figura Ad. 13 apresenta-se a área de estudo sobre a metodologia EPPNA elaborada 
para o presente EIA, tendo por base as massas de água subterrânea e os aquíferos aí 
existentes (Bacia do Tejo/Sado / Margem esquerda e o Sistema Aquífero de Évora-
Montemor-Cuba (Sectores de Montemor-o-Novo e Escoural). 

 

Figura Ad. 13 – Grau de vulnerabilidade à poluição com o método EPPNA (1998), com o 
corredor de estudo a vermelho 

Para as massas de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado nas bacias do 
Tejo, Sado e Guadiana, onde não estão aquíferos individualizados, considera-se que a 
sua vulnerabilidade à poluição é muito baixa (V8) devido à inexistência de aquíferos. O 
mesmo raciocínio é aplicado à Bacia do Tejo/Sado Indiferenciado sobre a Bacia do 
Sado. 

Os aquíferos situados sobre a Massa de Água Subterrânea do Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Tejo que são afetado pelas infraestruturas de projeto, 
apresentam características de aquíferos fissurados (ERHSA, 2001), por isso mesmo 
foram classificados com grau de vulnerabilidade à poluição baixa a variável (V6). 

O sistema Aquífero Bacia do Tejo-Sado / Margem esquerda (T3), definido em Almeida 
et al., (2000) foi classificado com vulnerabilidade à poluição média (V4) aquífero em 
sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água de superfície. 
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3.6.3. Apresentar um inventário de captações de água subterrânea privadas e as 
captações destinadas ao abastecimento público, assim como os respetivos 
perímetros de proteção (definidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 
de Setembro, ou no âmbito dos PDM’s dos concelhos intersetados pelo 
projeto), dado que a informação apresentada não se encontra correta (a 
referida informação deve ser solicitada à APA/ARH). 

Na resposta ao ponto anterior 3.6.2 inclui-se o referido inventário de captações de 
água subterrânea privadas e referência a captações destinadas a abastecimento 
público e seus perímetros de proteção, de acordo com informação disponibilizada pela 
APA, no âmbito da revisão da secção 4.13.2 do Relatório Síntese do EIA (Volume II). 

3.6.4. Demonstrar que se encontram asseguradas as funções das tipologias de REN 
intersetadas pela implantação do projeto. 

Conforme avaliado na secção 5.4.3.2 do relatório síntese do EIA, os projetos (Linha 
elétrica e subestações) em análise afetam áreas classificadas na Reserva Ecológica 
Nacional (REN) nas duas fases de projeto: construção e exploração. 

Conforme Desenho 8 – Volume III do EIA, as tipologias de REN afetadas pela 
implantação do projeto correspondem a: 

 Cursos de água e respetivos leitos e margens; 

 Zonas ameaçadas pelas cheias; 

 Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos; 

 Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro que estabelece o regime jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional (REN), descreve para cada tipologia de REN as respetivas 
funções no meio onde se insere, designadamente (Quadro Ad. 29): 

Quadro Ad. 29 – Identificação das funções de cada tipologia de REN existente na área de 
implantação dos projetos (Linha Elétrica e Subestações) 

TIPOLOGIA DE 
REN 

FUNÇÕES 

Cursos de água 
e respetivos 
leitos e 
margens 

 Assegurar a continuidade do ciclo da água 

 Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água; 

 Drenagem dos terrenos confinantes; 

 Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da 
vegetação ripícola; 

 Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção 
de vazão e evitando a impermeabilização dos solos; 

 Conservação de Habitats naturais e das espécies de flora e fauna; 

 Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, 
nomeadamente a drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica 
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TIPOLOGIA DE 
REN 

FUNÇÕES 

Zonas 
ameaçadas 
pelas cheias 

 Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

 Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas; 

 Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo 
e retorno das águas; 

 Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa; 

 Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis 

Áreas 
estratégicas de 
proteção e 
recarga de 
aquíferos 

 Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o 
aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

 Contribuir para a proteção da qualidade da água 

 Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 
dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de 
estio 

 Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e 
estuarinos; 

 Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de água subterrânea, 
principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que 
ocorrem em cavidades e grutas 

Áreas de 
elevado risco 
de erosão 
hídrica do solo 

 Conservação do recurso solo; 

 Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 

 Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em 
detrimento do escoamento superficial; 

 Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o 
assoreamento das massas de água 

SUBESTAÇÃO DE DIVOR  

De acordo com a avaliação feita na secção 5.4.3.2, a construção da subestação de 
Divor afetará: uma linha de água de escorrência, localizada a Norte da área de 
implantação de pouca relevância e mal caraterizada no terreno, e uma a linha de água 
principal localizada a Sul da área de implantação, designada de Ribeiro das Cruzadas. 
Esta última incluída em área de REN, designadamente na tipologia “Cursos de Água e 
respetivos Leitos e Margens.  

Como objetivo principal de assegurar as funções da área de REN “Cursos de Água e 
respetivos leitos e margens” procedeu-se à inclusão no projeto da subestação de 
Divor, concretamente na zona da plataforma da subestação e na estrada de acesso, de 
um conjunto de soluções/infraestruturas que visão assegurar o escoamento natural da 
ribeira e causar a menor interferência possível nas linhas de água identificadas. 

Em suma, o projeto da subestação de Divor contempla as seguintes soluções que irão 
garantir que as funções da área REN “ Cursos de Água e respetivos Leitos e Margens” 
se mantenham naquela área: 

 Restabelecimento do Ribeiro das Cruzadas e valas afluentes; 
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 As águas superficiais geradas na estrada e plataforma descarregam no terreno 
natural e na rede de drenagem prevista para a plataforma da subestação; 

 Para assegurar a drenagem transversal da estrada, foi necessário implantar 3 
passagens hidráulicas, de forma a dar continuidade às linhas de água 
existentes e a conduzir as águas provenientes da rede de drenagem da 
plataforma da subestação; 

 Execução de sete valas-tipo diferentes, que correspondem à drenagem da 
plataforma, à retificação de um troço do Ribeiro das Cruzadas e das linhas de 
água afluentes a este ribeiro. A montante e a jusante de todas as passagens 
hidráulicas consideraram-se valas para encaminhamento/desvio de linhas de 
água. O escoamento no interior das passagens hidráulicas será em superfície 
livre e em regime rápido nos três casos em estudo para o caudal de cheia 
correspondente a um período de retorno de 100 anos; 

 As águas exteriores que escorrem naturalmente de Nordeste para Sudoeste 
serão intersetadas por valetas de crista de talude no topo dos taludes de 
escavação. 

SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 

De acordo com a avaliação feita na secção 5.4.3.2, a construção da subestação de 
Pegões afetará áreas de REN, designadamente na tipologia “Zonas ameaçadas pelas 
cheias” Esta afetação está relacionada com a existência de um afluente do ribeiro da 
Califórnia.  

De forma a garantir que estas áreas de REN mantenham as suas funções no meio 
natural onde se inserem o projeto da subestação contempla soluções que visam 
minimizar o mais possível a influência das infraestruturas a construir nos terrenos 
classificados de REN. 

Estas soluções passam principalmente pelo desvio da linha de água afluente ao ribeiro 
da Califórnia e as soluções de drenagem em geral da plataforma da subestação e da 
estrada de acesso: 

 As águas superficiais geradas na estrada e plataforma descarregam no terreno 
natural e na rede de drenagem prevista para a plataforma da subestação, 
respetivamente; 

 Para assegurar a drenagem transversal da estrada, foi necessário implantar 3 
passagens hidráulicas; 

 Execução de três valas-tipo diferentes, que correspondem à drenagem da 
plataforma, à retificação da linha de água afluente ao Ribeiro da Califórnia e à 
retificação de um troço do Ribeiro da Califórnia; 
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 As águas exteriores que escorrem naturalmente de Nordeste para Sudoeste 
serão intersetadas por valetas de crista de talude no topo dos taludes de 
escavação. 

LINHA DIVOR - PEGÕES 

De acordo com a avaliação feita na secção 5.4.3.2, a construção da Linha Elétrica Divor-
Pegões afetará áreas de REN, nomeadamente da tipologia de: “Áreas estratégicas de 
proteção e recarga de aquíferos”, Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, 
“Cursos de água e respetivos. Leitos e margens “e “Zonas ameaçadas pelas cheias”. 

A avaliação de impactes da Linha Divor-Pegões nas várias tipologias de REN foi 
realizada nas duas fases de projeto: construção e exploração. 

Na fase de construção, de forma a facilitar os trabalhos de implantação da linha, 
avalia-se uma área de intervenção superior àquela que é efetivamente necessária 
afetar permanentemente em cada apoio. Refere-se que, no final da fase de 
construção, para grande maioria da área temporária para a implantação do apoio o 
terreno será limpo, regularizado e mantém-se desobstruído, sendo repostas as 
condições iniciais do mesmo. Deste modo, na fase de exploração, apenas se avalia o 
impacto correspondente à área efetiva de cada apoio inerente à linha. 

Conforme análise do Quadro 5.14 e Quadro 5.15 da secção 5.4.3.2 do Relatório Síntese 
do EIA, de um total de 213 apoios a construir no âmbito do projeto, apenas 109 se 
encontram incluídos em áreas de REN. Na fase de construção estima-se uma afetação 
temporária de áreas de REN de cerca 3,98 ha. Na fase de exploração, conforme análise 
do Quadro 5.15 da secção 5.4.3.2 do EIA, estima-se uma afetação permanente de 
áreas de REN de apenas 0,47 ha. 

No Quadro Ad. 30 abaixo, apresenta-se uma síntese dos Quadros 5.14 e 5.15 
constantes na secção 5.4.3.2 do EIA, onde se apresentam as 4 tipologias de REN 
afetadas pelos apoios da Linha elétrica bem como o numero de apoios inseridos em 
cada área e a respetiva quantificação das áreas a afetar tanto na fase de construção 
como na fase de exploração. 

Quadro Ad. 30 – Quantificação das Tipologias de Áreas de REN a afetar no âmbito da Linha 
Elétrica Divor – Pegões. 

TIPOLOGIAS DE ÁREAS DE REN 
APOIOS 

ÁREA A AFETAR 
(HA) 

FC FE FC FE 

Áreas Estratégicas de proteção e recarga de aquíferos 79 75 3,00 0,34 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 27 26 0,96 0,16 

Cursos de Água e Respetivos Leitos e margens 17 15 0,54 0,067 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias: 9 6 0,32 0,02 

FC- Fase de Construção (afetação Temporária) / FE – Fase de Exploração (Afetação Permanente) 
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De acordo com a análise do Quadro Ad. 30, é possível constatar que as áreas de REN 
mais afetadas tanto na fase de construção como na fase de exploração respeitam às 
“áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. A nível de atividades de 
construção aquando a implantação dos apoios, serão aplicadas medidas de 
minimização que visam garantir que estas áreas mantenham a sua funcionalidade 
enquanto áreas de REN. 

No geral, para a construção dos apoios, as áreas de intervenção correspondentes aos 
trabalhos de escavação cingem-se à implantação dos 4 maciços de betão e 
correspondem a uma intervenção muito reduzida face à área total do apoio. Dada a 
reduzida área impermeabilizada pelas fundações dos apoios da linha elétrica, não se 
perspetiva qualquer afetação ao nível da redução da recarga dos aquíferos 
subterrâneos (a diminuição da área disponível para este efeito é, conforme se 
evidencia, residual no contexto aquífero). Para além do referido, conforme análise da 
secção 4.10 do relatório síntese do EIA, as formações geológicas atravessadas não 
apresentam aptidão aquífera significativa na maior parte da extensão da linha, 
predominando formações de reduzida permeabilidade. 

Relativamente às “Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo”, conforme análise 
do Quadro Ad. 30, são afetadas áreas muito reduzidas, designadamente 0,96 ha na 
fase de construção e apenas 0,16 ha na fase de exploração. No âmbito do projeto, 
serão consideradas técnicas de construção que minimizam a possibilidade de 
ocorrência de erosão dos solos. Para além do referido, na fase de exploração da linha 
correspondente à afetação permanente da REN, há que considerar que a vegetação 
daquelas áreas irá regenerando naturalmente em toda a envolvente do apoio e 
respetiva zona central (exceto na área correspondente aos quatro maciços das 
fundações), fixando o solo e reduzindo os efeitos da erosão. A implementação de 
medidas de minimização durante a fase de construção, nomeadamente a recuperação 
paisagística (Medida Ger. 62 da secção 6.2.3 do Relatório Síntese do EIA) das áreas 
intervencionadas será muito importante para que tal recuperação ocorra o mais 
rapidamente possível. 

No que respeita às áreas de REN designadas de “cursos de água e respetivos leitos e 
margens” e “zonas ameaçadas pelas cheias”, as áreas a afetar são residuais face à área 
total de intervenção (ver Quadro Ad. 30). Ademais, a obstaculização à circulação das 
águas é residual, tendo em conta que da secção transversal do apoio implantado, 
apenas os quatro maciços correspondem a obstáculo, que face à área disponível para 
circulação das águas constitui uma afetação residual. 

No entanto, refere-se que durante a fase de construção da linha elétrica serão 
implementadas um conjunto de medidas de minimização que tem como principal 
objetivo garantir a não afetação de linhas de água existentes na envolvente da área a 
intervencionar bem como evitar a eventual contaminação das mesmas. Relativamente 
às “zonas ameaçadas por cheias”, dada a reduzida área a impermeabilizar no âmbito 
da implantação dos apoios, não haverá qualquer interferência com o sistema de 
drenagem superficial existente. 
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Além do mencionado, verifica-se que os apoios da LT encontram-se afastados das 
linhas de água e respetivos leitos de cheia, não se perspetivando qualquer 
interferência com o normal escoamento destas durante a fase de exploração da linha.  

Deste modo, o projeto garantirá todas as funções associadas a cada tipologia da REN 
existentes na área em análise. 

3.6.5. Reavaliar impactes sobre as águas subterrâneas, decorrente da reformulação 
da situação de referência. 

3.6.6. Avaliar os impactes nas captações de água privadas e nas captações 
destinadas ao abastecimento público, decorrente da possível interseção do 
nível de água local pelas eventuais escavações. 

3.6.7. Avaliar os impactes nas captações de água privadas e destinadas ao 
abastecimento público, decorrente da possível contaminação da água 
subterrânea através de derrames acidentais de combustíveis, óleos e outros 
lubrificantes. 

De acordo com a solicitação, apresenta-se em seguida a reavaliação de impactes do 
descritor recursos hídricos subterrâneos em conformidade. 

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO 

A avaliação de impactes dos recursos hídricos subterrâneos na área de estudo foi 
realizada para as fases de construção e exploração, tendo em conta as características 
do projeto e as ações/trabalhos inerentes a cada uma das referidas fases.  

Tal como se pode observar na Figura Ad. 11, a área de estudo onde será implantada a 
linha elétrica em análise desenvolve-se na massa de água subterrânea do Maciço 
Antigo Indiferenciado repartido pelas três bacias hidrográficas (Guadiana, Tejo e Sado), 
pela massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado e pela Bacia do 
Tejo-Sado / Margem Esquerda.  

A subestação de Divor localiza-se sobre a massa de água subterrânea do Maciço Antigo 
Indiferenciado da bacia do Guadiana que se caracteriza pela sua escassez de recursos 
hídricos subterrâneos que se processa num meio de dupla porosidade. 

A subestação de Pegões localiza-se sobre a massa de água subterrânea da Bacia Tejo-
Sado / Margem Esquerda, um dos maiores sistemas aquíferos do país conhecido pelas 
suas elevadas produtividades constituído por uma alternância de camadas porosas e 
outras menos permeáveis. 

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE 

Apenas durante a fase de construção da linha elétrica em análise e das subestações de 
Divor e Pegões é que se preveem trabalhos/ações geradoras de impacte, 
nomeadamente: 
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AGI 7: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e 
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e 
SDVR]  

AGI 8: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado 
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]  

AGI 9: Produção e gestão de resíduos: transversal a toda a fase de construção 
[SPGO, SPGO e SDVR]  

AGI 12: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários 
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos 
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]  

AGI 13: 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) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]  

FASE DE CONSTRUÇÃO 

INTERSEÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO PELAS AÇÕES DE ESCAVAÇÃO 

Nesta fase importa salientar como principais impactes potenciais aqueles decorrentes 
das escavações que, de algum modo, possam influenciar o nível de água local. A 
presente avaliação terá em consideração o inventário dos pontos de água subterrânea 
apresentado na secção 4.13.2.2 (ver ponto 3.6.2 do presente Aditamento) e os dados 
da posição do nível de água apresentado na secção 4.13.2.3 (ver ponto 3.6.2 do 
presente Aditamento). 

Na Figura Ad. 11 e Quadro Ad. 24 apresenta-se a compilação dos pontos de água 
subterrânea que ocorrem na área em estudo. Verificou-se que todos os pontos de 
água subterrânea inventariados na área de estudo se encontram a mais de 80 m das 
infraestruturas de projeto associadas à linha elétrica de Divor-Pegões. Todas as 
captações inventariadas exploram as rochas ígneas e metamórficas alteradas e/ou 
fissuradas que são caracterizadas pela sua escassez em recursos hídricos e pelas baixas 
transmissividades. Assim, não é expectável que as escavações dos apoios para a linha 
elétrica, que não ultrapassam os 4 metros de profundidade, interfiram com os níveis 
de água naquelas captações.  

O ponto de água subterrânea mais próximo da subestação de Divor situa-se a mais de 
1.500 m de distância e a subestação de Pegões localiza-se a mais de 800 m da captação 
de água subterrânea mais próxima. Dadas as distâncias das subestações de Divor e 
Pegões às captações de água mais próximas inventariadas, não é previsível que as 
escavações a realizar tenham qualquer impacte associado.  

A captação para abastecimento público mais próxima das infraestruturas de projeto 
localiza-se a 1 km de distância pelos que os impactes das escavações serão 
inexistentes, derivado à sua reduzida dimensão. 
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Considera-se assim que os impactes nas captações de água privadas e nas captações 
destinadas ao abastecimento público, decorrente da possível interseção do nível de 
água local pelas eventuais escavações das infraestruturas de projeto, são classificados 
como reduzidos e sem significância. 

Para além do exposto, refere-se que as escavações a efetuar na fase de construção 
irão atingir profundidades máximas de 5 metros na subestação de Divor, 6 metros na 
estação de Pegões e de 4 metros nos apoios da linha elétrica de Divor-Pegões. Os 
dados disponíveis da posição do nível de água nos apoios da linha elétrica são bastante 
escassos. 

Na subestação de Divor, alguns poços de reconhecimento intersetaram o "nível de 
água" local com uma coluna de água que não ultrapassa os 20 cm de altura numa 
profundidade de investigação máxima de 4,80 m. Todas as sondagens de furação aí 
executadas, com 10 m de profundidade, apresentaram um nível de água artesiano 
entre 0,30 m e 1,45 m abaixo da cota do solo. Assim é expectável que o nível de água 
local esteja entre os 5 e os 10 m de profundidade. Como as escavações da Subestação 
de Divor não devem ultrapassar os 5 m de profundidade, é expectável que durantes os 
trabalhos não ocorra a sua interseção. No entanto, caso tal se verifique, o impacte será 
temporário, local, reduzido, pouco significativo e mitigável com a utilização dos meios 
adequados. 

Na Subestação de Pegões duas sondagens de furação foram convertidas em 
"piezómetros hidráulicos" onde os níveis de água estabilizados no interior do 
piezómetro estavam a 8,82 m e 10,25 m de profundidade. Dado que a profundidade 
máxima de escavação para a Subestação de Pegões é de 6 m, é expectável que a 
escavação não intersecte o nível de água local. 

É desconhecida a posição do nível freático nos locais onde vão ser implementados os 
apoios da linha elétrica. Uma vez que os níveis de escavação atingirão um máximo de 
4 m de profundidade, e considerando o referido anteriormente, é expectável que o 
nível de água não seja intersectado. Caso tal se verifique, o seu impacte será 
temporário, local, reduzido e sem significância dada a reduzida dimensão da 
escavação. 

Em síntese, pode-se concluir que os impactes associados à escavação pela interseção 
do nível de água local são negativos, temporários, locais, podendo ser classificados 
como reduzidos e sem significância. 

CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA POR DERRAME ACIDENTAL DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

A atividade de estaleiro, circulação de maquinaria de obra e manipulação de 
substâncias perigosas são passíveis de gerar impactes na ocorrência de derrame 
acidental de combustíveis, óleos e outros lubrificantes. Na massa de água subterrânea 
do Maciço antigo Indiferenciado e Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado (subestação de 
Divor e parte da Linha Elétrica de Divor-Pegões), este impacte é negativo e irreversível 
mas dadas as características litológicas e por ser mitigável, pode ser classificado como 
reduzido e sem significância. 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

162 

Estas ações de obra sobre a massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado / 
Margem esquerda poderão induzir um impacte negativo e irreversível mas dado que é 
um aquífero poroso com alternância de camadas menos permeáveis (atrasando a 
pluma de contaminação) e por ser mitigável, pode ser classificado como reduzido e 
sem significância. 

Compilando toda a informação referida sobre os pontos de água subterrânea, a 
posição do nível freático e as características litológicas e hidrogeológicas das massas 
de água subterrâneas em análise, conclui-se que os impactes nas captações de água 
privadas e destinadas ao abastecimento público, decorrente da possível contaminação 
da água subterrânea através de derrames acidentais de combustíveis, óleos e outros 
lubrificantes podem ser classificados como reduzidos e sem significância. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes negativos sobre os 
recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não há qualquer intervenção física no 
terreno, para além das normais ações de manutenção e inspeção da linha elétrica e 
das subestações que não implicam qualquer impacte. 
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QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES 

IMPACTE AÇÕES GERADORAS 

CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL 
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CONSTRUÇÃO 

Impacte nas captações de água subterrânea 
decorrente da possível interseção do nível de água 
local pelas eventuais escavações 

AGI 12,AGI 13 – Dir L Imp T Rev I R PS Spl Mit R SS 

Impacte das escavações das infraestruturas de 
projeto no nível de água local 

AGI 12,AGI 13   L Imp T Rev I R PS Spl Mit R SS 

Degradação da qualidade de água superficial e 
subterrânea devida a eventuais derrames acidentais 
de poluentes 

AGI 7,AGI 8,AGI 9 – Dir L Imp T Rev I R PS Spl Mit R SS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]   Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]    Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R] 
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS] Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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3.6.8. Face à avaliação solicitada no ponto anterior, apresentar, se necessário, outras 
medidas de minimização. 

Ainda que pouco provável, face à possibilidade de localmente ocorrer interseção do 
nível freático, propõe-se preventivamente a seguinte medida de minimização, a aditar 
às medidas direcionadas para o descritor recursos hídricos da secção 6.3.12.3 (fase de 
construção) do Relatório Síntese do EIA (Volume II): 

RH 3 No caso de interseção com o nível freático, as águas subterrâneas deverão 
ser alvo de bombagem para a linha de água mais próxima, devendo ser 
avaliado o caudal máximo e capacidade da linha de água para o receber. Para 
as subestações, caso já estejam construídas as redes de drenagem de águas 
pluviais, esse caudal de bombagem deve ser encaminhado para essas 
infraestruturas. Caso os caudais extraídos sejam superiores ao da capacidade 
da rede de drenagem, deve ser instalada tubagem (provisória e a céu aberto) 
que permita efetuar a descarga na linha de água recetora. 
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3.7 QUALIDADE DO AR 

3.7.1. Atualização das legislações indicada no Anexo I - MAA do EIA - Plano de 
Acompanhamento da Obra e a relativa às fontes de emissão para o ar, 
nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de Maio, e o Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho. 

Para os devidos efeitos, apresenta-se o Quadro A do Anexo II do Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo VI, Volume IV do EIA) revisto em função 
do solicitado. 

 

Quadro A – Legislação Aplicável 

DIPLOMA ASSUNTO/SÍNTESE 

AMBIENTE SONORO 

Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho 
(retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 57/2006, de 31 de agosto) 

Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro 
Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do 
Equipamento para Utilização no Exterior 

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro 
(retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto) 

Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

ECOLOGIA 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 
24 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, de 8 de novembro) 

Diretiva Aves e Diretiva Habitats – revisão da transposição 
para o direito interno das seguintes diretivas comunitárias: 

Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (Diretiva 
Aves), alterada pelas Diretivas n.º 91/244/CEE, da Comissão, 
de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 
97/49/CE, da Comissão, de 29 de junho e revogada pela 
Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro; 

Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (Diretiva 
Habitats), com as alterações que lhe foram introduzidas pela 
diretiva n.º  97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro. 

Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto 

Divulga a lista dos Sítios de Importância Comunitária, assim 
reconhecidos e aprovados pelas Decisões da Comissão n.ºs 
2002/11/CE, de 28 de dezembro de 2001, 2004/813/CE, de 7 
de dezembro, e 2006/613/CE, de 19 de julho (última 
atualização da Lista de SIC pela Decisão n.º 2015/74, de 3 de 
dezembro de 2014. 

Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro 
(altera e republica o DL n.º 142/2008, de 24 
de julho) 

Regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade 

DL n.º 565/99 de 21 de dezembro  
Regula a introdução na Natureza de espécies não indígenas 
da flora e fauna  

DL 316/89 de 22 de setembro  
Regulamenta a aplicação da convenção da vida selvagem e 
dos habitats naturais na Europa  
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DIPLOMA ASSUNTO/SÍNTESE 

QUALIDADE DO AR 

Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho 

Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de 
poluentes para o ar, transpondo para a ordem jurídica interna 
a Diretiva n.º (UE) 2015/2193, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa à limitação 
das emissões para a atmosfera de certos poluentes 
provenientes de médias instalações de combustão. 

Portaria nº 286/93, de 12 de março 
(parcialmente revogada pelas Portarias n.º 
80/2006, de 23 de janeiro, n.º 675/2009, de 
23 de junho, e n.º 677/2009, de 23 de junho) 

Fixa os valores-limite e os valores-guia no ambiente para o 
dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto 
e monóxido de carbono, o valor limite para o chumbo e os 
valores-guia para o ozono. 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 
setembro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 
27 de março, Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 
de maio, e ) 

Objetivos de qualidade do ar tendo em conta as normas, as 
orientações e os programas da Organização Mundial de 
Saúde, destinados a preservar e melhorar a qualidade do ar 

RECURSOS HÍDRICOS E DOMINIO HIDRICO 

Decreto-Lei nº 54/2005, de 29 de dezembro 
(retificado pela Declaração de Retificação n.º 
4/2006, de 11 de janeiro e alterado pela Lei 
n.º 78/2013, de 21 de novembro, pela Lei n.º 
34/2014, de 19 de junho, e pela Lei n.º 
31/2016, de 23 de agosto, que o república) 

Estabelece a titularidade dos recursos hídricos e o Domínio 
Público Hídrico 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio 
(retificado pela Declaração de Retificação n.º 
32/2008, de 11 de junho, e alterado pelos 
Decretos-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de 
dezembro, n.º 93/2008, de 4 de junho, n.º 
107/2009, de 15 de maio, n.º 245/2009, de 
22 de setembro, n.º 82/2010, de 2 de julho, 
e pela Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto) 

Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. 

Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho 
(Portaria n.º 1114/2009, de 29 de setembro, 
declarada sem efeito pela Declaração de 
Retificação n.º 73/2009, de 8 de outubro - 
duplicação) 

Estabelece os termos da delimitação dos perímetros de 
proteção das captações superficiais e subterrâneas 
destinadas ao abastecimento público de água para consumo 
humano, bem como os respetivos condicionamentos. 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 
de 31 de maio) 

Estabelece perímetros de proteção para captações de águas 
subterrâneas destinadas ao abastecimento público. 

Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de junho 
(altera e república a Lei nº 58/2005, de 29 de 
dezembro) 

Lei da Água, estabelecendo as bases e o quadro institucional 
para a gestão sustentável das águas 

Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro 

Normas técnicas e funcionais relativas à classificação, 
cadastro e construção dos Pontos de Água, integrantes das 
Redes Regionais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(RDFCI). 
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DIPLOMA ASSUNTO/SÍNTESE 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto 
(retificado pela Declaração de Retificação n.º 
22-C/98, de 30 de novembro; parcialmente 
revogado pelos Decretos-Lei n.º 52/99, 
53/99, 54/99 e 56/99; parcialmente 
revogado pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, de 
5 de setembro, por sua vez revogado pelo 
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto; e 
parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 
103/2010, de 24 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 83/2011, de 20 de junho que foi alterado 
pelo DL 34/2016, de 28 de junho) 

Normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade 
de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das 
águas em função dos seus principais usos 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 
agosto 

Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de 
distribuição de água e de drenagem de águas residuais. 

Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho 
(alterado pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 
de novembro, n.º 261/99, de 7 de julho, n.º 
172/2001, de 26 de maio, n.º 149/2004, de 
22 de junho, n.º 198/2008, de 8 de outubro, 
e nº 133/2015, de 13 de julho) 

Tratamento de águas residuais urbana 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Decreto-Lei n.º 80/2015, 14 de maio 
Aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial. 

Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril 
(retificado pela Declaração de Retificação n.º 
15/2011, de 23 de maio) 

Define os limites e condições para a viabilização das 
utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva 
Agrícola Nacional 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de agosto) 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) 

SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio 
Estabelece a proibição do corte prematuro de povoamentos 
florestais (pinheiro-bravo ou eucalipto) 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro 
(altera e republica o Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28 de junho; retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 
de março) 

Estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do 
Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio Estabelece o regime de proteção às oliveiras 

Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho 
Estabelece o regime jurídico a que estão sujeitas, no território 
continental, as ações de arborização e rearborização com 
recurso a espécies florestais. 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 
30 de junho) 

Estabelece o regime jurídico de proteção ao sobreiro e 
azinheira 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro 
(altera e republica o Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28 de junho) 

Medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios 
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DIPLOMA ASSUNTO/SÍNTESE 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 327/90, 
de 22 de outubro) 

Ocupação do solo nos povoamentos florestais percorridos por 
incêndios. 

Decretos de 1901, 1903 e 1905 Regime Florestal 

Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro 
Regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse 
público 

RECURSOS GEOLÓGICOS 

Lei n.º 54/2015, de 22 de junho 
Regime Jurídico da Revelação e do Aproveitamento dos 
Recursos Geológico 

PAISAGEM 

Decreto n.º 4/2005 de 14 de fevereiro 
Aprova a Convenção Europeia da Paisagem, feita em Florença 
em 20 de Outubro de 2000 

Portaria n.º 389/2005 de 5 de abril 

Define um plano de pormenor para projetos de intervenção 
no espaço rural que obriga ao estudo da paisagem, a avaliar a 
sua capacidade de carga e ainda a fundamentar a 
transformação do solo rural entre outros aspectos 

RESÍDUOS 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de junho) 

Aprova o regime da gestão de resíduos de construção e 
demolição 

Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de abril 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º82/2003, 
de 23 de abril, posteriormente alterado pelo 
Decreto-Lei n.º155/2013, de 5 de novembro) 

Aprova o regulamento para a classificação, embalagem, 
rotulagem e fichas de dados de segurança de preparações 
perigosas 

Portaria n.º 345/2015, de 12 de outubro 
Estabelece a lista de resíduos com potencial de reciclagem e 
ou valorização 

Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 
22 de fevereiro) 

Estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de 
resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas 
minerais. 

Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de junho) 

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de 
óleos novos e óleos usados. 

Portaria n.º 335/97, de 16 de maio 
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos 
dentro do território nacional 

Decisão da Comissão 2014/955/EU, de 18 de 
dezembro de 2014 

Lista Europeia de Resíduos (LER) 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de setembro, 
posteriormente alterado pelos Decreto-Lei 
n.º 127/2013, de 30 de agosto, n.º 75/2015, 
de 11 de maio, n.º 103/2015, de 15 de 
junho, e pelas Leis n.º 82-D/2014, de 31 de 
dezembro, e n.º 7-A/2016, de 30 de março) 

Regime Geral de Gestão de Resíduos 

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto 
(retificado pela Declaração de Retificação n.º 
74/2009, de 9 de outubro, e alterado pelos 

Regime jurídico da deposição de resíduos em aterro 
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Decretos-Lei n.º 74/2009, de 9 de outubro, 
n.º 84/2011, de 20 de junho, e n.º 88/2013, 
de 9 de julho) 

Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio 
Regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos 

PATRIMÓNIO 

Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, de 
5 de dezembro, e Decreto-Lei n.º 265/2012, 
de 28 de dezembro) 

Estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis 
de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas 
de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro 
Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização 
do Património Cultural 

Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de novembro Novo Regulamento de Trabalhos Arqueológicos 

Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho 

Regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou 
intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de 
classificação, de interesse nacional, de interesse público ou 
de interesse municipal 

OUTRA DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE 

Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, alterada 
por Decreto-Lei nº 42-A/2016, de 12 de 
agosto 

Lei‐Quadro das contraordenações ambientais 
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3.8 SÓCIO ECONOMIA 

3.8.1. Identificação e caracterização das unidades turísticas, atividades económicas, 
habitações e outras infraestruturas, existentes na área de estudo, avaliação 
dos respetivos impactes socioeconómicos, e à apresentação de medidas de 
minimização, no caso de se justificar. 

O ofício duplica a entrada relativa ao fator “Sócio economia”, remetendo-se para a 
resposta dada no ponto homónimo 3.1. 
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3.9 SAÚDE HUMANA 

3.9.1. Os perfis de campo elétrico e magnético previstos para os projetos das 
subestações, nos respetivos perímetros exteriores (nos locais de acesso pelo 
público em geral). 

A REN não dispõe presentemente de um modelo físico e matemático para poder 
caracterizar os perfis dos campos elétrico e magnético (CEM) das suas subestações em 
projeto, conforme existe para a caracterização dos CEM em linhas elétricas de muito 
alta tensão (MAT). 

Até à data não se tinha verificado esta necessidade. Os terrenos das subestações são 
adquiridos pela REN sendo os limites das plataformas definidos em função das 
respetivas configurações e dos equipamentos a instalar por forma a assegurar, no 
exterior, o cumprimento dos valores de referência para a exposição aos CEM para o 
público em geral, conforme definido na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 

O desenvolvimento de um modelo para o cálculo dos CEM em subestações, à 
semelhança do que existe para as linhas elétricas, comporta uma maior complexidade 
devido à diversidade dos equipamentos de MAT presentes nas subestações, que 
podem constituir diversas fontes emissoras de CEM, e requer trabalho de pesquisa não 
executável a curto prazo. 

Não obstante, com vista à demonstração do cumprimento dos valores de referência 
nas subestações de Divor e de Pegões, apresentam-se os resultados das medições dos 
CEM efetuadas na subestação da Batalha que, também tendo uma configuração de 
400/60 kV, assemelha-se às subestações em avaliação. 

No quadro seguinte, apresentam-se as características das três subestações em 
questão. 

Quadro Ad. 31 – Quadro comparativo de características MAT das subestações de Batalha, 
Pegões e Divor 

ELEMENTOS SE DE BATALHA 
SE DE PEGÕES 

(CONFIGURAÇÃO FINAL) 

SE DE DIVOR 

(CONFIGURAÇÃO FINAL) 

Painéis de linha 
400kV em serviço 

4 - - 

Idem total 7 8 8 

Interbarras 400 kV - 1 1 

Painéis transformador 
400/60 kV 

3 4 4 

Painéis de linha 60kV 
em serviço 

8 - - 

Idem total 12 10 12 

Baterias de 
condensadores 60kV 

3 2 2 

Interbarras 60kV 1 1 1 
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A monitorização realizada na subestação de Batalha, em dezembro do ano passado 
(Relatório IEP n.º E-2017-0896-00 de 13/07/2018, ANEXO XI), teve como objetivo 
efetuar a avaliação dos potenciais riscos de exposição aos CEM para os trabalhadores 
ao abrigo da Lei n.º 64/2017, de 7 de agosto, que estabelece as prescrições mínimas 
em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde. 

Para cada uma das estruturas principais da subestação, foram efetuadas rotas de 
exploração do campo elétrico e magnético existente. Foram ainda caracterizados um 
conjunto de pontos registando os valores de CEM às alturas de 1,0 m e 1,8 m. Os 
pontos foram selecionados tendo em conta os seguintes critérios: 

 Identificação dos pontos máximos de exposição; 

 Caracterização espacial da estrutura em avaliação; 

 Identificação de zonas de fronteira, em particular entre os níveis de referência 
aplicáveis aos trabalhadores e ao público em geral. 

Tal como referido no ponto 3.2.4.2 do Despacho nº 19 610/2003 (2ª série), os valores 
de campo elétrico e magnético obtidos foram avaliados tendo em conta o seu 
conteúdo harmónico tendo-se, para tal, efetuada a conversão das suas componentes 
harmónicos para os valores de campo elétrico e magnético equivalente de 50 Hz. 

Não tendo sido previstas medições no perímetro exterior da subestação de Batalha, 
para responder a este pedido relativo à exposição do público em geral, selecionaram-
se do relatório apenas os resultados das rotas exploratórias e dos pontos de medição 
no perímetro interior, caminhos e edifícios da subestação, valores que majoram os 
campos onde o público possa potencialmente aceder, junto à vedação. 

Refere-se que no relatório em questão foram efetuadas medições noutros locais, 
nomeadamente no parque MAT da subestação, mas que, para efeitos de avaliação do 
potencial impacte sobre o público em geral, não foram aqui reportados sendo 
desenvolvido em maior detalhe no ponto seguinte. 

Apresentam-se, na figura seguinte, os traçados das rotas exploratórias e os pontos de 
medição em questão. 
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Figura Ad. 14 – Traçado das rotas exploratórias e pontos de medição no Perímetro, Caminhos 
e Edifícios na subestação de Batalha 

Dado que algumas das estruturas e equipamentos existentes no parque de linhas são 
semelhantes, a avaliação foi efetuada por amostragem de uma estrutura 
representativa para cada uma das tensões 400 kV e 60 kV. As estruturas selecionadas 
como representativas, em particular os painéis de linha e painéis de transformador, 
correspondem às que apresentaram maior carga no momento de avaliação. 

Os resultados das medições nos pontos da periferia e na zona de circulação 
apresentam-se no quadro seguinte. 
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Quadro Ad. 32 – Campos Elétrico e Magnéticos registado para os pontos de medição descritos 

 
 

Os valores de campo elétrico e magnético obtidos nos pontos selecionados foram 
comparados com os seguintes níveis de referência: 

 Público em geral: Portaria nº. 1421/2004 e recomendação 1999/519/EC: 5000 
V/m e 100 μT 

Da análise ao Quadro Ad. 32 acima verifica-se que os níveis de referência da Portaria 
nº. 1421/2004 não foram ultrapassados na periferia e nas zonas de circulação, locais 
mais próximos do perímetro exterior da subestação de Batalha onde o público em 
geral possa potencialmente chegar, conforme referido anteriormente. 

Salientando-se a natureza exponencial do decaimento dos campos elétrico e 
magnético com o afastamento à fonte emissora, e reforçando que o perímetro de 
todas as subestações da REN é vedado com o acesso restrito sujeito a autorização, a 
REN pode garantir que os níveis de referência de exposição aos CEM para o público em 
geral serão sempre cumpridos nas subestações de Pegões e de Divor. 

Finalmente, não sendo possível desenvolver atempadamente um modelo 
tridimensional que permita caracterizar os perfis dos campos elétrico e magnético, 
conforme anteriormente referido, a REN compromete-se a efetuar medições dos CEM 
até um ano após a entrada em serviço das subestações. 

3.9.2. Informação relativa à avaliação de riscos para os trabalhadores prevista nos 
artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 64/2017, de 7 de agosto, bem como as 
correspondentes medidas de vigilância da saúde. 

Conforme anteriormente referido, a REN não dispõe presentemente de um modelo 
tridimensional que permita caracterizar os perfis dos CEM das suas subestações em 
projeto. 

Assim, à semelhança do ponto acima, para efeitos de avaliação de riscos para os 
trabalhadores vimos apresentar os resultados das medições dos CEM efetuadas na 
subestação da Batalha que também tem uma configuração de 400/60 kV (Relatório IEP 
n.º E-2017-0896-00 de 13/07/2018, ANEXO XI). 

A monitorização realizada no ano passado teve como objetivo efetuar a avaliação dos 
potenciais riscos de exposição aos CEM para os trabalhadores ao abrigo da Lei n.º 
64/2017, de 7 de agosto, tendo sido efetuadas rotas de exploração do campo elétrico 
e magnético existente para cada uma das estruturas principais da subestação (edifício 
de comando, parque MAT, periferia e caminhos de circulação). 

V. medido [V/m] 1,0m V. medido [V/m] 1,8m V. medido [µT] 1,0m V. medido [µT] 1,8m

P30 Máximo Rota Ed. Comando 1072.70 1208.50 6.03 6.45

P32 CP41 Exterior 1299.20 1647.60 6.40 7.20

P33 CP41 Exterior 55.10 55.10 5.15 5.20

P34 Rua Principal 129.10 141 8.67 8.77

P35 Periferia 1 334.90 420.60 5.50 6.24

P36 Periferia 2 2023.50 2114.60 2.37 2.52

Campo Eléctrico
DescriçãoPonto Periféricos

Campo Magnético

Níveis de referência (Portaria n.º 1421/2004) 5000 V/m 100 µT
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Para além das medições nos pontos que se apresentam acima no Quadro Ad. 32, 
selecionados na periferia da subestação e nas zonas de circulação para efeitos de 
avaliação do risco para o público em geral, foram efetuadas medições noutros locais 
da subestação de Batalha, nomeadamente no parque MAT, às mesmas alturas de 
1,0 m e 1,8 m e com os mesmos critérios referidos anteriormente. 

Reportam-se os pontos máximos registados em cada uma das estruturas tendo, para 
efeitos de avaliação do potencial impacte sobre os trabalhadores, os valores de campo 
elétrico e magnético obtidos sido comparados com os seguintes níveis de referência: 

 Trabalhadores: Lei nº 64/2017 (diretiva nº. 2013/35/EU): 

o Níveis de Ação baixo (efeitos sensoriais): 10000 V/m e 1000 μT 

o Níveis de Ação alto (efeitos para a saúde): 20000 V/m e 6000 μT 

o Membros: 18000 μT  

No quadro que se segue são indicados os pontos máximos registados em cada uma das 
estruturas da subestação avaliada: 

Quadro Ad. 33 – Valores máximos esperados de CEM 

 
 

No relatório (ANEXO XI) conclui-se que os níveis de referência da Lei n.º 64/2017 
(Diretiva 2013/35/EU) foram ultrapassados para os níveis de referência NA baixo 
(efeitos sensoriais) nas zonas afetas aos parques de linhas, tanto para os 400 kV como 
para os 60 kV, mas os níveis de referência NA alto (efeitos para a saúde) não foram 
ultrapassados em qualquer local da subestação. Quanto à exposição dos membros a 
um campo magnético localizado, os níveis de referência NA não foram ultrapassados. 

Assim, de acordo com as medições e constatações resultantes desta avaliação, 
adotaram-se para a subestação de Batalha as seguintes medidas que se recomendam 
para as subestações de Divor e Pegões: 

 Utilização de calçado e luvas isolantes; 
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 Restrição de acesso do “público em geral” ou dos “trabalhadores 
particularmente expostos” (com implantes médicos ativos ou passivos que 
contenham metal; que usam dispositivos médicos; ou grávidas) às áreas 
próximas dos parques de linhas. 

Na planta a seguir estão indicadas as zonas de acesso não permitidas a “trabalhadores 
particularmente expostos” (a sombreado vermelho) e as zonas de circulação onde é 
permitido o acesso a “trabalhadores em geral, e ao “público em geral” na 
eventualidade de uma visita autorizada” (linhas verdes). 

 

Figura Ad. 15 – Zonas de acesso impedido a “trabalhadores particularmente expostos” 
(vermelho sombreado) e zonas de circulação onde é permitido o acesso a trabalhadores em 

geral (linhas verdes) da subestação de Batalha 
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3.9.3. Identificação das infraestruturas sensíveis que necessitam de medidas de 
minimização de exposição previstas no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 11/2018, 
de 15 de Fevereiro. 

Nos termos do Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, consideram-se as seguintes 
infraestruturas como sensíveis:  

 Unidades de saúde e equiparados; 

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

 Lares da terceira idade, asilos e afins; 

 Parques e zonas de recreio infantil; 

 Espaços, instalações e equipamentos desportivos; 

 Edifícios residenciais e moradias destinadas a residência permanente. 

O mesmo diploma (artigo 7.º) refere que não é permitida a passagem de novas linhas 
sobre as infraestruturas sensíveis “aplicando-se os afastamentos estabelecidos no n.º 3 
do artigo 28.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, contados a partir 
do eixo da linha”. 

Assim, salientando-se que para as linhas com tensão nominal acima de 60 kV (como 
seja a linha em questão) a largura da zona de proteção deverá ser de 45 m, considera-
se que, contados a partir do eixo da linha, a distância do afastamento aos recetores 
sensíveis não poderá ser inferior a 22,5 m, medida na horizontal. 

Conforme apresentado no Relatório Síntese do EIA, analisado o traçado da linha e a 
respetiva zona envolvente apresenta-se no quadro seguinte as infraestruturas 
sensíveis identificadas, os respetivos vão da linha e ainda a correspondente distância 
mínima medida. No presente caso em análise, correspondem exclusivamente a 
edifícios residenciais e moradias destinadas a residência permanente. 

Quadro Ad. 34 – Infraestruturas sensíveis identificadas 

INFRAESTRUTURAS SENSÍVEIS 
X 

(ETRS89) 
Y 

(ETRS89) 
VÃO DE LINHA 

DISTANCIA À LMAT 
[m] 

Quinta da Torrinha 18022,63 -115672,48 1 957 

Quinta de Benfica 18967,59 -115543,26 1 920 

Quinta da Cigana 19276,88 -115368,94 1 1.025 

Silval (PM4) 7877,67 -109649,60 40-42 266 

Folgos 7246,58 -108696,17 42-44 385 

Misericórdia -11932,59 -109837,30 109-11 320 

Lagares da Videira -13770,30 -110630,13 115-117 273 

Monte do Fueirinho -14151,65 -110539,83 116-117 209 
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INFRAESTRUTURAS SENSÍVEIS 
X 

(ETRS89) 
Y 

(ETRS89) 
VÃO DE LINHA 

DISTANCIA À LMAT 
[m] 

Quinta da Terrinha -16146,63 -111296,39 123-125 308 

Casão do Monte Novo -20376,36 -112702,04 138-140 355 

Conjunto sensível de Colónias -22603,86 -113293,30 146-148 213 

Monte do Catalão (PM5) -23624,78 -113509,28 149-150 201 

Hortinhas -30190,98 -113875,81 171-173 385 

Monte Novo -31032,72 -114443,90 174-175 170 

Fazendas de Piçarras -39948,75 -113672,77 207-209 305 

Fazendas de Piçarras (PM6) -40247,65 -113608,68 208-210 200 

Fazendas de Piçarras (PM7) -40539,32 -113492,94 209-211 145 

Fazendas de Piçarras -40535,72 -112924,12 211-212 504 

 

Em função das distâncias muito conservadoras que se verificam no quadro acima, 
conclui-se que não justifica a adoção de quaisquer medidas adicionais. 

3.9.4. As várias alternativas consideradas para a minimização da exposição, 
acompanhadas das respetivas análises de custo-benefício, em cumprimento 
das referidas disposições. 

No âmbito do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), primeira fase do 
EIA em assunto, entre outros descritores, foi explicitamente dada particular atenção à 
existência de áreas urbanas e “infraestruturas sensíveis” tendo-se procurado que as 
alternativas selecionadas se mantivessem afastado daquelas. 

Ainda no EGCA, no subsequente processo de análise comparativas das alternativas de 
corredores para a presente linha, foi selecionado o corredor que se considerou como o 
que melhor minimizaria os impactes nos diversos fatores ambientais. 

Seguidamente, para o corredor escolhido, e com base em ortofotomapas, produziu-se 
cartografia atualizada à escala 1:2.000 que permitiu desenvolver o traçado da linha no 
seu interior de modo a garantir um maior afastamento de eventuais “infraestruturas 
sensíveis” (como definida no Decreto Lei nº 11/2018) que pudessem existir no interior 
do mesmo. 

O desenvolvimento do traçado e a elaboração do perfil foi realizado de modo a 
garantir sempre distâncias mínimas ao solo no plano vertical de 14 m (para linhas de 
400 kV), e também aos restantes obstáculos de forma mais conservadora do que as 
distâncias mínimas definidas regulamentarmente. 

Decorrente da análise do traçado da linha Divor-Pegões, a 400 kV, e considerando os 
afastamentos conservadores referidos no ponto anterior que garantem o 
cumprimento dos limites regulamentares dos valores de campo elétrico e magnético, 
conforme máximos estimados apresentados no EIA, verificou-se não ter sido 
necessário a adoção de nenhuma das medidas adicionais. 
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Recorda-se que o cálculo dos campos elétrico e magnético (CEM) é sempre efetuado 
para as situações mais desfavoráveis, designadamente para a corrente e tensão 
máximas e altura mínima ao solo que ocorra na linha, ainda que a probabilidade de 
estas situações poderem acontecer ao longo do ano serem muito reduzidas. 

Sendo o cumprimento integral dos limites regulamentares um princípio basilar e 
indispensável ao processo de seleção de alternativas, e ainda assegurada a 
minimização da exposição aos CEM ao longo de todo o processo de análise 
comparativa e definição do traçado do projeto da linha sobre projeto de execução, 
considera-se não ser necessário proceder-se a uma análise custo-benefício da 
minimização da exposição. 
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3.10 PATRIMÓNIO 

3.10.1. Enquadramento histórico e arqueológico da área de estudo tendo por base a 
recolha documental e o trabalho de campo efetuado. 

É aditado ao Estudo de Impacte Ambiental o seguinte enquadramento histórico e 
arqueológico da área de estudo, suportado na recolha bibliográfica e nos trabalhos de 
prospeção arqueológica realizados no âmbito do Estudo de Grandes Condicionantes e 
Estudo de Impacte Ambiental. 

 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem 
como objetivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação 
humana neste espaço específico, de forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências 
patrimoniais identificadas e os futuros impactes sobre a paisagem cultural que 
resultarão desta obra. 

Assim, neste capítulo esboça-se a evolução da área de enquadramento histórico, pois a 
sua intenção não é a história da região servida pelo novo projeto, mas a evolução da 
ocupação neste espaço específico. 

Considerando o inventário de ocorrências patrimoniais realizado neste estudo 
(atentando para este efeito a área de estudo alargada em fase de Estudo de Grandes 
Condicionantes, e não a área de estudo mais restrita do EIA, num corredor de 400 m 
de largura) como uma amostra da ocupação histórica deste território, a primeira ideia 
a destacar consiste no número reduzido de ocorrências localizadas no concelho de 
Vendas Novas (13 unidades), se compararmos com o número verificado em 
Montemor-o-Novo (98 unidades), Arraiolos (90 unidades) ou Évora (151 unidades). 

Esta diferença pode ser explicada por uma ocupação menos densa nestes terrenos no 
passado, provavelmente por questões de ordem natural (menor qualidade dos solos 
agrícolas e maior escassez de água) ou por existirem menos projetos de investigação 
arqueológica neste concelho. 

O olhar sobre o território confirma a escassez de vestígios materiais de ocupação 
paleolítica no Alentejo interior (ausência de ocorrências patrimoniais no corredor da 
linha elétrica). 

Contudo, para o período neolítico a paisagem começa a ficar pontilhada de vestígios 
de habitats, como os sítios identificados na Herdade do Freixo do Meio, em 
Montemor-o-Novo, ou o povoado do Cabeço Mouro (n.º 61/CNS 30628). 

Para além destes elementos, a investigação arqueológica, concentrada no período da 
pré-história recente, revelou uma densa mancha de monumentos megalíticos de 
natureza funerária (antas) e não funerária (menires), que podem remontar ao neolítico 



5-ADIT_EIA_T2015-730-01_SPGO-SDVR-LDVR.PGO_20181004 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Vol. V – Aditamento 

181 

final e ao calcolítico, como atestam a Anta da Casa dos Cantoneiros (n.º 50 e a Anta da 
Herdade do Silval 3 (n.º 198), localizadas junto ao eixo da linha elétrica. 

A par deste grande número de sítios monumentais, existe uma grande quantidade de 
povoados neolíticos e calcolíticos, que comprovam a sincronia destas realidades, como 
o povoado de Santo Aleixo (n.º 45/CNS 28899), os povoados da Horta do Zambujalinho 
(n.º 68/CNS 28892 e n.º 69/CNS 28893), o povoado do Outeiro 1 (n.º 118/CNS 28809), 
por exemplo. 

O nosso conhecimento sobre a Idade do Bronze e Idade do Ferro é substancialmente 
menor neste território porque, provavelmente, o modelo de povoamento se alterou e 
a sua materialização se manifesta de outra forma. Contudo, ainda existem algumas 
referências, como o povoado da Quinta da Cigana 7 (n.º 338/CNS 29508), o povoado 
do Pomar de Vale de Sobrados 2 (n.º 256/CNS 29507), o povoado do Sempre Noiva 8 
(CNS 10204) e Sargacinho 1 (n.º 139/CNS 7125), por exemplo. 

Relativamente ao período romano, regista-se outra grande quantidade de sítios 
arqueológicos, confirmando o intenso aproveitamento dos recursos naturais deste 
território, como o povoado da Fonte do Álamo (n.º 80/CNS 10287), a villa da Fonte do 
Prior (n.º 88/CNS 4305) ou a villa de Sempre Noiva 1 (n.º 229/CNS 10191). 

O povoamento romano no Alentejo interior vai funcionar como referência ao 
povoamento medieval e perdurar até atualidade, como se observa na cartografia 
atual, com a proximidade dos lugares, aldeias, vilas e cidades aos vestígios 
arqueológicos. 

 

 

3.10.2. Dada a extensão do traçado, a complexidade do território e a quantidade de 
dados a apresentar é necessário uma maior sistematização da informação 
nomeadamente através de quadros e cartas, para além dos que já constam 
no EIA. Assim deve ser apresentado: 

3.10.3. Quadro com Inventário do Património inserido no corredor em estudo com 
indicação das ocorrências patrimoniais e distância às unidades de projeto. 

3.10.4. Plano de Acessos: para melhor detalhe dos impactes sobre as ocorrências 
patrimoniais deve ser apresentada cartografia à escala 1.2 000 com 
levantamento topográfico, das áreas onde se localizam ocorrências 
patrimoniais. 

Conforme solicitado, apresenta-se em seguida o Quadro Ad. 35 – Inventário do 
Património, contendo a informação relativa às ocorrências patrimoniais inseridas no 
corredor em estudo. 
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Quadro Ad. 35 – Inventário patrimonial 

N.º Designação 
Tipo de 

Sítio 
CNS Cronologia Equipamento Infraestrutura 

Distância 
(m) 

1 Gare de Pegões 
Estação 

ferroviária 
--- Contemporâneo 

Subestações 
de Pegões 

Acesso 23 

50 
Anta da Casa dos 

Cantoneiros 
Anta --- Neo-calcolítico 

Linha Divor-
Pegões 

Vão 101-102 25 

198 
Anta da Herdade 

do Silval 3 
Anta 10280 Neo-Calcolítico 

Linha Divor-
Pegões 

Vão 40-41 66 

206 Silval 5 
Mancha de 
Ocupação 

34873 
Romano/ 
Moderno 

Linha Divor-
Pegões 

Vão 39-40 52 

208 Silval 6 
Marco 

Miliário 
34874 Romano 

Linha Divor-
Pegões 

Vão 38-39 18 

210 Capelos 2 Recinto --- 
Idade Média ou 

posterior 
Linha Divor-

Pegões 
Vão 38-39 0 

211 Capelos 3 Recinto --- 
Romano ou 

posterior 
Linha Divor-

Pegões 
Vão 36-37 56 

214 Capelos 4 Recinto --- 
Romano ou 

posterior 
Linha Divor-

Pegões 
Vão 35-36 44 

261 Milhanos 2 Habitat 26959 
Neo-calcolítico/ 

Idade Média 
Linha Divor-

Pegões 
Vão 23-24 0 

264 
Divor da Figueira 

1 
Habitat 26397 Romano 

Linha Divor-
Pegões 

Vão 20-21 33 

287 
Monte da 
Parreira 2 

Habitat --- Romano 
Linha Divor-

Pegões 
Vão 9-10 52 

300 Cruzadas 
Mancha de 
ocupação 

--- 
Romano?/ 

Idade Média ? 
Linha Divor-

Pegões 
Vão 8-9 13 

332 
Monte das 
Figueiras 9 

Edifício --- Contemporâneo 
Linha Divor-

Pegões 
Vão 2-3 0 

335 
Monte das 

Figueiras 10 
Malhada --- Contemporâneo 

Subestação 
de Divor 

Subestação 0 

342 
Monte das 
Fazendas 3 

Vestígios de 
superfície 

--- Romano 
Linha Divor-

Pegões 
Apoio 52 0 

343 Milhanos 3 
Vestígios de 

superfície 
--- 

Medieval/ 
Moderno 

Linha Divor-
Pegões 

Vão 25-26 0 

 

No que se refere à representação das ocorrências patrimoniais sobre levantamento 
topográfico, à escala 1:2.000, esclarece-se o seguinte: 

 Conforme referido no ponto 1.3 do presente Aditamento, os acessos, nesta 
fase, não constituem uma peça do projeto de execução, razão pela qual não foi 
efetuado e disponibilizado levantamento topográfico dessas áreas nem foi 
feita a sua representação à escala de projeto nas peças desenhadas do Anexo 
IV (Volume IV) do EIA – Relatório Patrimonial; 
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 Nesta fase, e atendendo a que não está disponível o referido levantamento 
topográfico, apresenta-se o solicitado conforme a representação assumida no 
Relatório Patrimonial (Anexo IV do Volume IV do EIA), à escala 1:5.000 sobre o 
levantamento topográfico disponível, referente à representação do Projeto de 
Execução sobre as ocorrências patrimoniais na base cartográfica referida – ver 
Desenho Ad3, ANEXO II ao presente Aditamento; 

 Não sendo possível, nas referidas peças desenhadas à escala 1:5.000, 
representar a totalidade dos acessos, dada a ausência de levantamento 
topográfico completo, remete-se e considera-se suficiente para o efeito a 
representação integral dos acessos sobre ortofotomapa à escala 1:10.000, 
conforme o Desenho 26 (Volume III e Anexo VII – Volume IV do EIA). Esta 
escala constitui uma escala normalizada para a representação e visualização do 
conjunto de condicionantes que enquadram o estabelecimento e avaliação de 
impactes específica da proposta do Plano de Acessos. 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco  
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4 IMPACTES CUMULATIVOS 

4.1. Cartografia com localização das infraestruturas passíveis de induzirem 
impactes cumulativos com o projeto, incluindo nomeadamente Central 
Fotovoltaica de Vendas Novas 2. 

Representa-se na Figura Ad. 16 o conjunto de infraestruturas identificadas para o 
entorno ao corredor de estudo do Estudo de Impacte Ambiental como passíveis de 
induzirem impactes cumulativos com os projetos em avaliação. 

Através da consulta da base de dados SNIAMB, SIGTUR, DGEG e outras disponíveis, 
bem como através dos levantamentos de campo efetuados no âmbito do Estudo de 
Grandes Condicionantes e Estudo de Impacte Ambiental, identificam-se como 
infraestruturas relevantes as seguintes: 

 Infraestruturas rodoviárias – no caso em apreço, a autoestrada A6; 

 Infraestruturas elétricas – consideram-se apenas as linhas elétricas da RNT; 

 Centrais fotovoltaicas – conjunto de projetos em fase de licenciamento, 
incluindo a já referenciada Central Solar Fotovoltaica de Vendas Novas 2. 
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Figura Ad. 16 – Infraestruturas passíveis de induzirem impactes cumulativos 
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4.2. Identificação e avaliação dos impactes cumulativos com outros projetos ou 
infraestruturas existentes ou projetadas (nomeadamente linhas elétricas, 
parques fotovoltaicos, subestações). 

A consideração dos impactes cumulativos para a zona de intervenção, decorrentes da 
articulação com outros projetos preconizados para o espaço (projetados ou já 
existentes), tem em conta os impactes decorrentes da relação temporal de 
implementação e exploração dos mesmos bem como os efeitos cumulativos em 
algumas componentes ambientais. A análise desses impactes é agora preconizada para 
as fases de construção e de exploração. 

Conhecidos à data de elaboração do presente documento, foram tidas em 
consideração algumas infraestruturas já existentes nas imediações da área de 
implantação do projeto e um projeto em fase de licenciamento, conforme já 
resumidamente identificadas no ponto 4.1 anterior e mapeadas na Figura Ad. 16. 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos projetos existentes e projetados nas 
proximidades da área de estudo, bem como o seu enquadramento face ao projeto 
agora avaliado. 

Quadro Ad. 36 – Identificação e enquadramento das infraestruturas já existentes e 
projetadas, para análise de impactes cumulativos 

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E 
PROJETADAS QUE JUSTIFICAM A ANÁLISE DE 

AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

ENQUADRAMENTO FACE À NOVA 
INFRAESTRUTURA A CONSTRUIR 

(PROJETOS EM ANÁLISE) 

Rede de Transporte de Energia Existente 

As Linhas Elétricas da REN já existentes 
correspondem a duas Linhas Elétricas de 
Muito Alta Tensão, localizadas lado a lado e 
desenvolvem-se a oeste, paralelas ao traçado 
da linha Divor-Pegões desde os apoios AP212 
até ao AP205. No caso da zona de Divor, a 
linha existente desenvolve-se para este. 

Rede Viária Existente: nomeadamente a 
Autoestrada (A6) – Infraestruturas existentes 

A Autoestrada A6 desenvolve-se a norte, 
paralela à nova Linha elétrica Divor-Pegões 
desde o AP194 até AP144 

Parque Fotovoltaico “ Central Fotovoltaica de 
Vendas Novas 2 – Projeto em Fase de 
Licenciamento

1
 

O projeto do Parque fotovoltaico “Central 
Fotovoltaica de Vendas Novas 2” sobrepõe-se 
ao traçado da linha Divor-Pegões entre os 
apoios AP162 e AP164. 

1
 Embora da análise da Figura Ad. 16 resulte a presença de outras centrais fotovoltaicas em fase 

de licenciamento, apenas se considera para a avaliação de efeitos cumulativos a Central 
Fotovoltaica Vendas Novas 2, por intercetar o corredor em estudo, estando as demais com 
algum ou muito afastamento à área de intervenção 

De acordo com a secção 7 do Relatório Síntese do EIA, correspondente à “Avaliação 
Global de Impactes”, os impactes negativos identificados como significativos 
correspondem aos descritores ambientais “Biodiversidade”, “Paisagem”, 
Socioeconomia” e “Património”. 
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Relativamente aos restantes descritores, refere-se que a avaliação de impacte 
ambiental identificou em geral impactes pouco significativos ou sem significância. 
Deste modo, prevê-se, para estes descritores, que todas as infraestruturas já 
existentes e previstas têm um impacte cumulativo muito reduzido ou mesmo nulo, 
associado ao agora avaliado. 

Importa referir, que na avaliação de impactes cumulativos, tanto na fase de construção 
como na fase de exploração, apenas foram avaliadas as zonas onde se verifica a 
proximidade ou sobreposição das infraestruturas já existentes e do projeto da central 
fotovoltaica com o projeto da Linha Elétrica Divor – Pegões. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção, apenas haverá lugar a impactes cumulativos no 
momento em que as obras do projeto anteriormente referido (central fotovoltaica) e 
da linha em avaliação ocorram em simultâneo, facto que não se prevê nesta fase 
atendendo à diferente fase de desenvolvimento dos vários projetos, essencialmente 
ao nível dos descritores de qualidade. No entanto, na eventualidade de ocorrerem em 
simultâneo, foram avaliados os impactes cumulativos na fase de construção. 

Durante esta fase, desenvolvem-se diferentes ações aquando a implantação do 
projeto, designadamente: a limpeza do terreno, remoção da vegetação, 
movimentação de terras, transporte de materiais e movimentação de máquinas e 
veículos. Estas ações conduzem à produção de resíduos de matéria vegetal, podendo 
aumentar o transporte de partículas sólidas. Os impactes ambientais decorrentes 
incidem essencialmente na qualidade do ar, com o aumento de emissões de poeiras e 
partículas poluentes, estas últimas com maior expressão durante a fase de 
movimentação de terras, na afetação do solo, no ruído, a nível visual e numa maior 
perturbação dos habitats e espécies faunísticas presentes.  

Seguidamente procede-se à identificação dos fatores ambientais onde é possível a 
ocorrência de impactes cumulativos resultantes da fase de construção do projeto em 
análise e dos restantes projetos existentes e previstos para o local. 

BIODIVERSIDADE 

No que respeita à ocorrência de impactes cumulativos sobre a flora, durante a fase de 
construção da linha, associados sobretudo à perda direta de biótopos naturais, 
considera-se que o efeito adicional do projeto da central solar de Vendas Novas 2, que 
irá efetivamente ocupar uma nova área não artificializada, estando uma pequena 
parte sobreposta com a linha elétrica Divor-Pegões, contribuirá para um ligeiro 
aumento da expressão territorial dos impactes do projeto avaliados na secção 5.2.3.1 
do Relatório Síntese do EIA. 
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Relativamente à fauna, e para além dos impactes indiretos associados à perda de 
habitat, considera-se que a ocorrência simultânea dos projetos em avaliação será 
responsável por um ligeiro aumento da magnitude dos impactes identificados no EIA 
para a fase de construção, nomeadamente, aumento do risco de atropelamento de 
espécies com menor mobilidade, como sejam os anfíbios e répteis, e a alteração e 
perturbação do comportamento de espécies faunísticas.  

Contudo, dada a reduzida dimensão da área sobreposta, o impacte será negativo, 
direto, de reduzida magnitude, local, provável, reversível, temporário, imediato, pouco 
significativo e mitigável. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Durante a fase de construção, nas zonas onde ocorre a sobreposição de obras (Linha 
Divor-Pegões e Central Solar Vendas Novas 2), poderá haver uma maior afetação dos 
solos, pela utilização de mais caminhos e criação de mais acessos e por uma maior 
afetação do solo inerente à construção de áreas temporárias para apoio à obra. Os 
impactes cumulativos são avaliados com sendo uma afetação pouco significativa tendo 
em conta a natureza e dimensão das áreas comuns a afetar bem como as 
características da área a afetar. 

Dada a reduzida dimensão e da área sobreposta, o impacte será negativo, direto, de 
reduzida magnitude, local, provável, reversível, temporário, imediato, pouco 
significativo e mitigável. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Face ao descrito no relatório síntese do EIA (secção 5.4), não se prevê a ocorrência de 
impactes cumulativos sobre o Ordenamento do Território e Condicionantes na área de 
implantação do projeto, atendendo a que não se prevê qualquer alteração acrescida 
nos instrumentos de gestão territorial e nas respetivas figuras de planeamento pela 
construção simultânea dos dois projetos. O impacte cumulativo é considerado de 
inexistente. 

PAISAGEM 

Relativamente à Paisagem, considera-se que a expressão de eventuais impactes 
cumulativos com outros projetos/obras ocorre a escala local, na zona de incidência 
direta dos projetos. 

O Impacte visual é proveniente do conjunto das obras in situ e dos impactes sobre a 
estrutura da paisagem devido à implantação dos apoios da linha elétrica e dos 
módulos fotovoltaicos da central fotovoltaica durante a fase de construção.  
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Atendendo à localização afastada de observadores permanentes (sem contar com a 
autoestrada e rede viária local), estando a mais de 2 km de distância da área de 
intervenção dos dois projetos, e ao facto de ser uma zona ocupada por culturas 
temporárias, desprovidas de elementos arbóreos e/ou arbustivos, a afetação neste 
descritor prevê-se pouco significativa – a área insere-se numa zona de baixa 
sensibilidade paisagística. Além do referido, na envolvente da área de implantação dos 
projetos, a paisagem já se encontra provida de infraestruturas semelhantes às do 
projeto, sendo que tal facto ajuda a atenuar o impacte causado pelas novas 
infraestruturas. 

Em suma e uma vez que os projetos em causa serão alvo de projeto de integração 
paisagística e devido ao reduzido número de observadores o impacte será negativo, 
direto, de reduzida magnitude, local, provável, reversível, temporário, imediato, pouco 
significativo. 

AMBIENTE SONORO 

A ocorrência de impactes cumulativos na fase de construção sobre o ambiente sonoro 
decorrerá essencialmente da simultaneidade das fases construtivas para a implantação 
dos projetos da Linha Divor-Pegões e da Central Fotovoltaica Vendas Novas 2. 

Nesta fase, observar-se-á naturalmente um aumento local do nível de ruído ambiente, 
como resultado da utilização de maquinaria, equipamentos e veículos pesados 
necessários à construção dos projetos. Contudo, este aumento do nível de ruído 
ambiente só se irá verificar em torno da zona onde se desenvolvem os trabalhos, não 
sendo expectável que se registe qualquer alteração significativa nos recetores mais 
próximos, os quais se localizam a mais de 2 km, designado de “Hortinhas” no relatório 
síntese do EIA. 

Assim, o aumento do nível sonoro na envolvente da zona das obras, motivado pela 
ação conjugada da construção dos dois projetos em análise, classifica-se como um 
impacte cumulativo negativo, direto, de reduzida magnitude, local, provável, 
reversível, temporário, imediato, pouco significativo e mitigável. 

SOCIOECONOMIA 

Ocorrendo a fase de construção dos projetos mencionados em simultâneo dar-se-á um 
potencial efeito positivo sobre fatores socioeconómicos (nomeadamente no emprego 
e atividades económicas). Relativamente à afetação da população, os projetos não irão 
potenciar os impactes já avaliados na secção 6.10 do Relatório Síntese do EIA, uma vez 
que a zona a intervir se encontra afastada a mais de 2 km do recetor sensível mais 
próximo. 

Deste modo, o impacte será positivo, direto, de reduzida magnitude, local, provável, 
reversível, temporário, imediato, significativo. 
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PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO 

Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o descritor património, dada 
a ausência de ocorrências patrimoniais na área. 

SOLOS 

Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o descritor Solos. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Os projetos em causa não têm incidência territorial relevante, numa perspetiva 
geológica, passível de gerar impactes cumulativos sobre o presente descritor. 

SAÚDE HUMANA 

Não são expectáveis impactes com qualquer significado neste descritor. 

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Não são expectáveis impactes com qualquer significado no descritor Clima e 
Alterações Climáticas. 

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Dada a ausência de linhas de água na área de intervenção, e nas imediações das obras, 
não são expectáveis impactes com qualquer significado no descritor Recursos Hídricos 
e Qualidade da água, dignos de alteração da avaliação da magnitude ou significado dos 
impactes identificados no relatório síntese do EIA. 

QUALIDADE DO AR 

A ocorrência em simultâneo da construção dos projetos (entre si e face aos 
mencionados no ponto 5.14.3) dará lugar um conjunto de atividades nomeadamente 
escavações, circulação de veículos e máquinas que darão origem essencialmente à 
emissão de partículas em suspensão que provocará um aumento do impacte negativo 
sentido ao nível da qualidade do ar.  

No entanto, dada a dimensão das áreas comuns, pelas características de ocupação da 
área em questão (entre os apoios AP162 e AP164 da Linha Divor-Pegões), pelo fato da 
concentração de partículas ser limitado ao local das obras, pela ausência de povoações 
próximas daquela área específica e pela possibilidade de aplicar medidas que 
minimizam os impactes esperados classificam-se os impactes de negativo, direto, de 
reduzida magnitude, local, provável, reversível, temporário, imediato, pouco 
significativo e mitigável. 
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FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração e manutenção da Linha elétrica Divor-Pegões, os principais 
impactes decorrem da presença das infraestruturas e dos seus efeitos. Pode-se esperar 
um efeito cumulativo ao nível do aumento dos níveis de ruído ambiente e de 
desqualificação visual da área, embora a situação atual já seja de baixa qualidade 
visual dada a existência de duas linhas elétricas paralelas localizadas a Este da futura 
Linha Divor-Pegões. No que respeita à avifauna, a presença de mais uma linha elétrica 
de alta tensão na área onde se observa a existência de outras linhas poderá 
eventualmente potenciar a probabilidade de ocorrência de colisões e eletrocussões, 
sobretudo as primeiras. Contudo, este impacte poderá ser analisado durante a fase de 
exploração da Linha Divor-Pegões em função dos resultados das campanhas de 
monitorização propostas na secção 8 do Relatório Síntese do EIA. 

Seguidamente procede-se à identificação dos fatores ambientais onde é possível a 
ocorrência de impactes cumulativos resultantes da fase de exploração do projeto em 
análise e dos restantes projetos existentes e previstos para o local. 

BIODIVERSIDADE 

Durante a exploração da Linha elétrica Divor-Pegões juntamente com a existência de 
outras linhas elétricas (no caso, duas linhas paralelas), a presença desta infraestrutura 
poderá ocasionar impactes cumulativos ao nível da Biodiversidade, mais 
concretamente na avifauna, em que a presença de mais uma linha elétrica de alta 
tensão na área em estudo consubstancia um maior efeito barreira e poderá maximizar 
a probabilidade de ocorrência de colisões e eletrocussões e consequente 
probabilidade de morte das aves. O impacte cumulativo expectável será negativo, 
direto, de reduzida magnitude, local, provável, reversível, temporário, imediato, pouco 
significativo e mitigável. 

No entanto, uma monitorização periódica (prevista no relatório síntese do EIA) pode 
permitir que se tomem medidas que possibilitem minimizar os potenciais impactes 
identificados. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o descritor uso e ocupação 
do solo. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Face ao descrito no EIA (secção 5.4), na fase de exploração não se prevê a ocorrência 
de impactes cumulativos sobre o Ordenamento do Território e Condicionantes ao uso 
do solo  
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PAISAGEM  

Na fase de exploração os impactes cumulativos relativos ao descritor paisagem 
assumem a mesma natureza dos já descritos para a fase de construção no que respeita 
à zona de implantação dos projetos da Linha elétrica e da Central Solar.  

Relativamente às infraestruturas já existentes, nomeadamente Linhas Elétricas da REN 
e a Autoestrada A6, refere-se que a linha elétrica se constituirá mais um elemento 
intrusivo na Paisagem, sendo que, uma vez que já existem outras infraestruturas 
similares, o impacte visual é minimizado. Considera-se, contudo, que o efeito 
percebido do impacte visual na paisagem se poderá atenuar com o passar do tempo, 
em resultado de uma habituação por parte dos observadores locais às novas 
infraestruturas. 

Para além disso, relativamente ao impacte do projeto com as outras linhas elétricas já 
existentes, refere-se que a nova linha será construída paralelamente às existentes, 
mas, entre as mesmas, observa-se e manter-se-á uma barreira natural de elementos 
arbóreos (Área Florestal) que servirá de barreira visual à nova linha Divor-Pegões. 

Relativamente à Autoestrada A6, dada a dimensão da infraestrutura rodoviária 
comparativamente à linha elétrica e à área de infraestruturação associada, refere-se 
que esta tem um impacto visual muito superior ao da Linha Elétrica, quando a sua 
estrutura é visível, embora por outro lado, em perfil, é a linha que assume um maior 
impacte. Considera-se que o impacte cumulativo é praticamente residual. 

O impacte cumulativo expectável será negativo, direto, de reduzida magnitude, local, 
provável, irreversível, permanente, imediato, pouco significativo. 

AMBIENTE SONORO 

Durante a fase de exploração poderão ocorrer impactes negativos cumulativos sobre o 
ambiente sonoro nas zonas de proximidade do projeto com as outras linhas, isto é, na 
zona de cruzamento dos Apoios AP212 ao AP205, sendo previsível que este impacte 
cumulativo sobre o ambiente sonoro seja negativo, direto, de reduzida magnitude, 
local, provável, irreversível, permanente, imediato, pouco significativo. 

No que respeita ao projeto fotovoltaico, juntamente com a linha elétrica Divor-Pegões, 
consideram-se os impactes cumulativos de inexistentes, dado que a operação da 
central não tem níveis sonoros associados significativos. 

Relativamente à Autoestrada A6 com a Linha elétrica Divor-Pegões, a circulação de 
veículos e as emissões sonoras resultantes são dominantes face às emissões sonoras 
originadas pelo funcionamento da Linha, determinando a A6 a perturbação acústica na 
envolvente aos dois projetos. Assim, consideram-se os impactes cumulativos de 
inexistentes. 
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SOCIOECONOMIA 

Durante a fase de exploração da Linha elétrica Divor-Pegões, a observância da 
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, a 
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, constitui-se como um contributo para o 
desenvolvimento socioeconómico da zona. 

Considerando que um dos objetivos do projeto – capacidade de receção de nova 
geração de energia de origem renovável, nomeadamente fotovoltaica – se 
compatibiliza com o projeto da nova central fotovoltaica, materializando um dos 
requisitos que justificam a implantação da nova Linha Divor-Pegões, o impacte 
cumulativo expectável será positivo, direto, de moderada magnitude, local, provável, 
reversível, permanente, imediato, pouco significativo e mitigável. 

Relativamente à Linha elétrica Divor-Pegões e a Autoestrada A6 não se considera a 
existência de impactes cumulativos no descritor socioeconomia, sendo os mesmos 
inexistentes. 

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO 

Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o descritor património. 

SOLOS 

Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o descritor Solos. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o descritor Solos. 

SAÚDE HUMANA 

Não são expectáveis impactes com qualquer significado neste descritor, atendendo ao 
cumprimento regulamentar dos campos elétrico e magnético das linhas elétricas da 
REN, S.A., quer ponderando a sua influência individual, quer cumulativa. 

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Não são expectáveis impactes cumulativos no Clima durante a fase de exploração do 
projeto. 
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RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Não se prevê qualquer impacte sobre os descritores em causa durante a fase de 
exploração. 

QUALIDADE DO AR 

Durante a fase de exploração da linha elétrica, não se prevê a ocorrência de impactes 
cumulativos com outras infraestruturas já existentes, considerando os mesmos de 
inexistentes. 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco  
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5 RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico (RNT) deve ser reformulado tendo em consideração os 
elementos adicionais ao EIA solicitados, além de incluir e corrigir os seguintes 
aspetos: 

 ─ formas de divulgação (incluir referência ao portal Participa); 

 ─ locais de consulta (o projeto integra os concelhos de Palmela e Montijo no 
âmbito da competência territorial da CCDR LVT, pelo que deve constar também 
a referida CCDR); 

 ─ a descrição sumária das características do projeto deve explicitar o número de 

cabos e a dimensão dos apoios da linha, incluindo fotografias do tipo de apoios 
a utilizar; 

 ─ as ocorrências patrimoniais identificadas devem ser referenciadas com maior 

detalhe nomeadamente designação, tipologia e cronologia; 

 ─ desenvolver a informação relativa aos campos eletromagnéticos uma vez que é 
um assunto importante para o público; 

 ─ desenvolver a informação relativa à avaliação de impactes, a qual não foi quase 
apresentada, não sendo assim percetíveis os impactes associados a cada um 
dos três projetos. 

Em função do solicitado, apresenta-se no ANEXO XII ao presente Aditamento o 
Resumo Não Técnico reformulado (Volume I do EIA). 
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ANEXO I – Ofício da Agência Portuguesa do Ambiente 
(Pedido de elementos adicionais ao EIA) 
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ANEXO II – Peças Desenhadas do Aditamento 
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ANEXO III – Estudos Geológicos e Geotécnicos: 
Subestação de Divor; 

Subestação de Pegões 
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ANEXO IV – Quadro-síntese de apoios de linha elétrica 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

1/150 
(LETM.DVR) 

Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor 

Não contabilizado: acesso ao apoio 
1 é feito por intermédio de acesso a 

construir para a Subestação de 
Divor 

Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

2/149 
(LETM.DVR) 

Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

148 82 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

3 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

269 239 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

4 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

571 181 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Eco1,Eco6,OT2,
OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

5 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

100 207 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Eco1,Eco6,OT2,
OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

6 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

319 22 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

7 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

578 81 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

8 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

1.419 104 Agrícola x 
 

— — — 300 29 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1,PAT4,

PAT5,PAT6, 
PAT7,PAT8, 

PAT9 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

9 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor 

x — 39 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

10 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

884 143 Agrícola 
 

 — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

11 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

259 91 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

x  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

12 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

913 — 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Eco1,Eco6,OT2,
OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

13 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

547 48 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

14 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

568 105 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

15 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

40 — Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

16 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

39 388 Agrícola 
 

x — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

17 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

1.199 — Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

18 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

745 44 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

19 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

662 131 Agrícola  x — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

20 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

375 148 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — 264 0 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

PAT4,PAT5, 
PAT6,PAT7, 
PAT8,PAT9 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

21 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

448 61 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

22 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

539 — Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

23 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

265 — Agrícola   — — — 261b 5 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1,PAT4, 

PAT5,PAT6, 
PAT7,PAT8,PAT

9 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

24 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

600 216 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Eco1,Eco6,OT2,
OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

25 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

741 79 Agrícola   — — — 343 35 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1PAT4,

PAT5,PAT6, 
PAT7,PAT8, 

PAT9 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

26 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

— 98 Agrícola 
 

 — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

27 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

— 335 Agrícola x  — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

28 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor 

x 1.031 3 Agrícola x 
 

— — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

29 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

503 21 Agrícola x  — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

30 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor 

x 1.993 184 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

x  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Eco1,Eco6,OT2,
OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

31 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

247 — Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

32 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

621 100 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

33 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

203 93 Agrícola 
  

— — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

34 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

766 87 Agrícola 
  

— — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

35 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

227 75 Agrícola x 
 

— — — 214 31 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1,PAT4,

PAT5,PAT6, 
PAT7,PAT8 

,PAT9 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

36 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

481 — Agrícola x  — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

37 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

387 — Agrícola x  — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

38 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

367 225 Agrícola x  — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

39 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

372 18 Agrícola x  — — — 208 48 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1,PAT4,

PAT5,PAT6, 
PAT7,PAT8, 

PAT9 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

40 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor 

x 637 — Agrícola   — — — — — 

40 m do recetor 
sensível Silval 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

41 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor 

x 238 346 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira  

 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Eco1,Eco6,OT2,
OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

42 Évora 
Nossa Senhora 

da Graça do 
Divor  

174 265 Agrícola   — — — — — 

PDM: Zonas de 
proteção das bacias 
de alimentação de 

albufeiras 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

43 Arraiolos 

UF de 
Gafanhoeira 
(São Pedro) e 
Sabugueiro 

x 230 14 Agrícola   — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

44 Arraiolos 

UF de 
Gafanhoeira 
(São Pedro) e 
Sabugueiro 

 
— 335 Agrícola   — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

45 Arraiolos 

UF de 
Gafanhoeira 
(São Pedro) e 
Sabugueiro 

 
— 270 Agrícola   — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

46 Arraiolos 

UF de 
Gafanhoeira 
(São Pedro) e 
Sabugueiro 

 
142 218 Agrícola 

 
x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

47 Arraiolos 

UF de 
Gafanhoeira 
(São Pedro) e 
Sabugueiro 

 
235 — Agrícola   — — — — — 

PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Areas de 
Conserv da Nat 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

48 Arraiolos 

UF de 
Gafanhoeira 
(São Pedro) e 
Sabugueiro 

x 578 — Agrícola   — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 

e Nat-Areas de 
Conserv da Nat 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

49 Arraiolos 

UF de 
Gafanhoeira 
(São Pedro) e 
Sabugueiro 

 
190 176 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira   

— — — — — 
PDM: Esp.Culturais 

e Nat-Areas de 
Conserv da Nat 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

50 Arraiolos 

UF de 
Gafanhoeira 
(São Pedro) e 
Sabugueiro 

 
502 70 Agrícola  

 
— — — — — 

PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Areas de 
Conserv da Nat 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

51 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 108 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

52 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 256 64 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — 342 0,0 — 

Eco1,Eco6,OT2,
OT3,OT4,PAT3,

PAT4,PAT5, 
PAT6,PAT7, 
PAT8,PAT9 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Interseção de ocorrência patrimonial resulta em impacte negativo direto efetivo na 
ocorrência (n.º 342: Monte das Fazendas 3), por ação do agente de escavação, 
classificado como significativo. 

53 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
528 — Agrícola x  — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

54 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
348 299 

Floresta 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

55 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 292 98 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

Impacte paisagístico negativo e significativo, associado à intrusão visual (elemento 
exógeno à paisagem) do apoio e sua perceção/visualização em áreas de elevada 
sensibilidade paisagística. 

56 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 33 12 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

57 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 315 20 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

58 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
118 286 

Floresta 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 
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atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
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(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

59 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 192 

Floresta 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

60 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 2.561 178 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta 

sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

61 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
19 13 Agrícola 

 
x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

62 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
637 20 Agrícola   — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

63 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
463 54 Agrícola   — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

64 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
961 158 Agrícola   — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

65 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
55 224 Agrícola x x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

66 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
1.700 117 Agrícola x x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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com x) 

A 
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(indicar 
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naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
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(m)1 

67 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
254 306 Agrícola x x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

68 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 272 — 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

69 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 71 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

70 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 257 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 
 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

71 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 820 537 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

72 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
386 356 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

73 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
385 95 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

74 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
781 — 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

75 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

  
220 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 
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76 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
863 142 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

77 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
654 11 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

x 
 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

78 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
92 103 Agrícola x 

 
— — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

79 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
703 92 Agrícola x x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

80 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
1.286 38 Agrícola x x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

81 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
285 — 

Floresta 
mista 

x x — — — — — — Ger28 
Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

82 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
599 — 

Floresta 
mista 

  — — — — — — — — 

83 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
410 71 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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84 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
730 52 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

85 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
225 106 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

86 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 181 14 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

87 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 377 13 Agrícola   — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

88 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
502 19 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira   

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

89 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
701 162 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

90 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
470 — 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

91 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
744 12 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Impacte paisagístico negativo e significativo, associado à intrusão visual (elemento 
exógeno à paisagem) do apoio e sua perceção/visualização em áreas de elevada 
sensibilidade paisagística. 

92 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
285 21 Agrícola   — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 
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93 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
271 10 Agrícola x 

 
— — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

94 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
529 25 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

x  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

95 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
567 91 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

96 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
294 — Agrícola  x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

97 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
248 13 Agrícola  x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

98 
Montemor-

o-Novo 

UF da Vila, 
Nossa Senhora 

do Bispo e 
Silveiras 

 
293 10 Agrícola  x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

99 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
243 103 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

100 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 340 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira   

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 
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101 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 169 Agrícola   — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

102 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 214 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

103 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 101 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

104 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 317 Agrícola 

 
x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

105 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 118 10 Agrícola 
 

x — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

106 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 454 49 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

107 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 865 29 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

108 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
443 9 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 
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109 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
238 — 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

110 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
884 123 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

111 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
221 58 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 

112 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 702 39 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

113 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 157 119 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

114 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 58 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

115 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 59 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

116 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 166 27 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

117 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 146 105 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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118 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 95 8 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

119 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 478 33 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

120 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
473 — 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

121 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
364 57 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

122 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
260 41 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

123 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
748 91 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

124 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
602 109 

Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

125 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 662 14 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

126 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
380 — 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

127 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 631 26 Agrícola x x — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

128 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
666 147 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

129 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
403 37 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

130 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
75 136 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

131 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 922 52 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 
 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

132 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 40 184 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira  

x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 
Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

133 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 82 Agrícola 
  

Agrícola — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

134 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 235 63 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

135 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 108 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira  

x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 
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(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
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ecológico 

Áreas vitais 
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legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

136 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 86 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

137 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 647 74 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

138 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 178 60 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

139 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 26 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

140 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 102 Agrícola  x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

141 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 724 — Agrícola  x — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

142 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 30 Agrícola   — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

143 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 1.270 — 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 
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(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
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(tipo) 
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abate de 
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arbóreas 
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espécies da fauna 
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Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

144 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
211 64 Agrícola  x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

145 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 661 27 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

146 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

 
— 35 

Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

147 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x 282 67 
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Montado 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

148 
Montemor-

o-Novo 

UF de Nossa 
Senhora da 
Vila, Nossa 
Senhora do 

Bispo e 
Silveiras 

x — 29 Agrícola   — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

149 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x — 84 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira  

x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

150 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x — 30 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

x x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

151 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

587 32 Agrícola  x — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

152 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

271 26 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

153 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x 198 49 Agrícola  x — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

154 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

529 55 Agrícola  x — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

155 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

352 31 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

156 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

272 — 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

157 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

480 142 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira  

x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

158 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

176 41 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

  
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 
Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

159 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x 149 82 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

160 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x — 8 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira  

x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

161 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x 599 61 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

x x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

162 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

250 24 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

163 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

332 41 Agrícola  x — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 
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DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
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arbóreas 
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proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

164 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

437 — Agrícola x x — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

165 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x 2.181 57 Agrícola x x — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

166 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

130 36 Agrícola x x — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

167 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

321 — Agrícola  x — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

168 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

458 20 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

x x 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

— — — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

169 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

155 45 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

 
x 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

170 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

174 47 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

 x 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

171 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

929 93 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

 x 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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OUTRAS 
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(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
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(tipo) 
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abate de 
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proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

172 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

904 107 Agrícola  x — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

173 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

68 123 
Floresta 

mista 
 x — — — — — — Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

174 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela x 155 43 

Floresta 
mista 

 x — 
Sobreiro / 
azinheira 

— — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem alternativa para as áreas de sobreiro/azinheira. O impacte previsto devido ao 
potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, direto, provável, localizado, 
permanente e irreversível, de magnitude reduzida e significativo. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

175 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela x 55 97 

Floresta 
mista 

 
 

— — — — — — — — 

176 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela x 462 175 

Floresta 
mista 

 x — 
 

— — — — 
Ger28,Eco1, 

Eco6,OT2,OT3,
OT4 

Sem alternativa para as áreas de sobreiro/azinheira. O impacte previsto devido ao 
potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, direto, provável, localizado, 
permanente e irreversível, de magnitude reduzida e significativo. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

177 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela 

 
343 22 Agrícola  x — — — — — — 

Ger28,Ger32, 
SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

178 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela x 482 47 

Floresta 
mista 

 x — — — — — — Ger28 
Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

179 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela x — — 

Floresta 
mista 

 x — — — — — — Ger28 
Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

180 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela x 301 29 

Floresta 
mista 

 x — — — — — — Ger28 
Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

181 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela x 83 28 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

 x 

Montado 
misto 

sobreiro/ 
azinheira 

com 
pinheiro 

— — — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

182 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela 

 
358 — 

Floresta 
mista 

 x — — — — — — Ger28 
Perda de solos de RAN e REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência 
local, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

183 
Montemor-

o-Novo 
Cabrela x 364 56 

Floresta 
mista 

 x — — — — — — Ger28 
Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

184 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x — 66 
Floresta 

mista 
 x — — — — — — Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

185 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x 427 14 
Floresta 

mista 
 x — — — — — — Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

186 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

194 65 
Floresta 

mista 
  — — — — — — — — 

187 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

273 40 
Floresta 

mista 
  — — — — — — — — 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

188 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas x 1.123 62 Agrícola   — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

189 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

206 — Eucaliptal   — — — — — — Ger32 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

190 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

767 27 Eucaliptal x  — — — — — — Ger32 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de RAN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

191 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

259 — Eucaliptal   — — — — — — Ger32 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

192 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

605 68 Eucaliptal   — — — — — — Ger32 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

193 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

617 — Eucaliptal   — — — — — — Ger32 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

194 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

475 95 
Floresta 

mista 
 x — — — — — — Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

195 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

522 61 
Floresta 

mista 
 x — — — — — — Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

196 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

— 277 
Floresta 

mista 
 x — — — — — — Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

197 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

1.207 6 
Floresta 

mista 
  — 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 

Impacte paisagístico negativo e significativo, associado à intrusão visual (elemento 
exógeno à paisagem) do apoio e sua perceção/visualização em áreas de elevada 
sensibilidade paisagística. 

198 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

— 239 
Floresta 

mista 
  — 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 

199 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

749 63 
Floresta 

mista 
 x — — — — — 

Área a estudar para  
área protegida de 

interesse local 
Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

200 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

286 28 
Floresta 

mista 
 x — — — — — 

Área a estudar para  
área protegida de 

interesse local 
Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
APLICÁVEIS 

DETALHE DOS IMPACTES RESIDUAIS SIGNIFICATIVOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO 
DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

201 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

1.676 18 
Floresta 

mista 
  — 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 

Impacte paisagístico negativo e significativo, associado à intrusão visual (elemento 
exógeno à paisagem) do apoio e sua perceção/visualização em áreas de elevada 
sensibilidade paisagística. 

202 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

248 91 
Floresta 

mista 
  — — — — — — — — 

203 
Vendas 
Novas 

Vendas Novas 
 

318 54 
Floresta 

mista 
 x — 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

204 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

255 4 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

Impacte paisagístico negativo e significativo, associado à intrusão visual (elemento 
exógeno à paisagem) do apoio e sua perceção/visualização em áreas de elevada 
sensibilidade paisagística. 

205 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

536 21 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

 x 
Floresta de 
sobreiro/ 
azinheira 

— — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 

Ger28,Eco1, 
Eco6,OT2,OT3,

OT4 

Sem impactes potenciais significativos, se ajustadas as áreas de trabalho para prevenir 
o abate e afetação de exemplares de sobreiro/azinheira. 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

206 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

237 8 Eucaliptal   — — — — — — Ger32 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

207 
Vendas 
Novas 

Landeira x 411 6 
Floresta 

mista 
  — 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — — — 
O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 

208 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

324 72 
Floresta 

mista 
 x — — — — — 

PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 
Ger28 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

209 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

367 38 Eucaliptal  x — — — — — 
PDM: Esp.Culturais 
e Nat-Est.Biofisica 

Fundamental 
Ger28,Ger32 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

Perda de solos de REN constitui impacte negativo, direto, certo, de incidência local, 
permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e significativo. 

210 
Vendas 
Novas 

Landeira 
 

297 26 Eucaliptal   — — — — — — Ger32 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 

211 
Vendas 
Novas 

Landeira x — 14 Agrícola   — — — — — — 
Ger28,Ger32, 

SE1,Ped1 

O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de culturas e 
benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como negativo, 
direto, local, permanente, de longo prazo e potencialmente significativo (nos casos 
em que, ainda que indemnizados, a redução das áreas destinadas a uso produtivo 
podem não ser repostas). 
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N.º APOIO CONCELHO FREGUESIA 

TIPO DE ACESSO OCUPAÇÃO DO SOLO, RAN E REN ÁREAS DE ELEVADA RELEVÂNCIA ECOLÓGICA 
ELEMENTOS 

PATRIMONIAIS 

OUTRAS 
CONDICIONANTES2 

MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

ESPECÍFICAS 
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DEFINITIVA DOS APOIOS Existente 

(indicar 
com x) 

A 
melhorar 

(m) 

Novo 
(m) 

Ocupação 
atual do 

solo 

Afetação 
de área 

RAN 
(indicar 
com x) 

Afetação 
de área 

REN 
(indicar 
com x) 

Habitats 
naturais 

(tipo) 

Potencial 
abate de 
espécies 
arbóreas 
com valor 
ecológico 

Áreas vitais 
conhecidas de 

espécies da fauna 
sujeitas a regimes 
legais/ buffers de 

proteção 

Ocorrência 
Patrimonial 

(n.º) 

Distância 
ao Apoio 

(m)1 

212 Montijo 
União das 

freguesias de 
Pegões 

x 1.159 — 
Floresta 

mista 
  — — — — — — — — 

213/36 
(RLPM. 
SN3-FN) 

Montijo 
União das 

freguesias de 
Pegões  

— 32 
Floresta 

mista 
  — — — — — — — — 

37A 
(RLPM. 
SN3-FN) 

Montijo 
União das 

freguesias de 
Pegões  

— 97 
Floresta 

mista 
  — 

Sobreiro / 
azinheira 

— — — — 
Eco1,Eco6,OT2,

OT3,OT4 

O impacte previsto devido ao potencial abate de sobreiros/azinheiras é negativo, 
direto, provável, localizado, permanente e irreversível, de magnitude reduzida e 
significativo. 

1
 Apenas se contabilizam as ocorrências presentes a menos de 50 m dos acessos definidos. As distâncias às ocorrências correspondem à distância entre o limite da área de implantação permanente do apoio e o limite da ocorrência patrimonial. 

2
 Apenas se contabilizam os edifícios habitacionais, poços/furos/captações localizados a menos de 100m dos acessos definidos, vértices geodésicos localizados a menos de 50m dos acessos definidos, cruzamentos com linhas de água, adutoras e ecopista, 

interseção de áreas de produção vitivinícola e/ou olival e classes de ordenamento de proteção de valores naturais e biofísicos identificadas em PDM. 
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Nº DA 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO DA MEDIDA LOCALIZAÇÃO SUBATIVIDADE DATA 
VERIFICAÇÃO Nº FICHA DE 

OCORRÊNCIA 
OBSERVAÇÕES 

EVIDÊNCIAS 
DOCUMENTAIS C NC NA 

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO 

Ger 1 Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) – ver Anexo V 
(Volume IV), onde se inclua o planeamento da execução de todos os elementos das obras 
e a identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 
execução e respetiva calendarização. As medidas apresentadas para a fase de construção 
dos projetos, bem como as medidas que vierem a decorrer do processo de AIA, devem ser 
incluídas nesse PAAO, sempre que se verificar necessário, e sem prejuízo de outras que se 
venham a verificar necessárias [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 2 Implementar os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD) – ver Anexo VI para o PPGRCD da Linha Divor-Pegões (Volume IV) [LDVR.PGO, 
SPGO, SDVR]. 

         

Ger 3 Implementar o Plano de Acessos (PA) – ver Anexo VII (Volume IV) [LDVR.PGO].          

Ger 4 Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI) – ver Anexo IX 
(Volume IV) [LDVR.PGO]. 

         

Ger 5 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 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 6 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 7 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 e focadas nas 
atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais e medidas de minimização 
e boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 8 Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações que 
incidem sobre as formas de exploração do solo na faixa de segurança [LDVR.PGO]. 

         

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO - MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Eco 4 No âmbito das ações de sensibilização para trabalhadores e encarregados envolvidos nas 
obras, a desenvolver conforme medida Ger 7, devem ser destacados os aspetos ligados à 
ecologia, de forma a garantir a não afetação das espécies mais importantes para 
conservação e o reconhecimento de espécies exóticas invasoras para melhor prevenir a 
sua disseminação, e a conduta relativamente a medidas de minimização a implementar 
(decorrentes do PGEEI) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Eco 5 Sempre que tenham sido identificadas áreas de nidificação de espécies sensíveis, passíveis 
de sofrer perturbação da reprodução e/ou perdas de ninhadas, deverão limitar-se as 
intervenções na sua proximidade durante as épocas reprodutivas [LDVR.PGO, SPGO, 
SDVR]. 
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Nº DA 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO DA MEDIDA LOCALIZAÇÃO SUBATIVIDADE DATA 
VERIFICAÇÃO Nº FICHA DE 

OCORRÊNCIA 
OBSERVAÇÕES 

EVIDÊNCIAS 
DOCUMENTAIS C NC NA 

Eco Ad1 Desenvolver um Plano de Compensação de Quercíneas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR], 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 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. 

         

OT 1 Proceder, em fase de licenciamento dos projetos das subestações, ao licenciamento em 
termos de utilização do domínio hídrico junto da APA/ARH [SPGO, SDVR]. 

         

SE 1 A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das perturbações das 
atividades agrícolas (atendendo aos períodos de cultivo e ao estado de desenvolvimento 
das culturas existentes) [LDVR.PGO]. 
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FASE DE CONSTRUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DOS ESTALEIROS, PARQUES DE MATERIAIS E OUTRAS ÁREAS DE APOIO À OBRA E FRENTES DE OBRA 

Ger 9 Os estaleiros, parques de materiais e maquinaria e outras áreas de apoio à obra 
(incluindo, quando necessário, áreas de empréstimo e /ou áreas de deposição de terras 
sobrantes) devem localizar-se em áreas já utilizadas para o mesmo fim ou em áreas 
degradadas ou impermeabilizadas/de reduzido coberto vegetal, privilegiando locais de 
declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de 
terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais e deverão ser 
salvaguardas o maior número de vertentes ambientais possíveis: 

 Áreas do domínio público hídrico (afastamento de 50 e 10 m das margens de cursos 
de água principais e linhas de água não navegáveis, respetivamente); 

 Perímetros de proteção de captações; 

 Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Áreas inseridas no sistema nacional de áreas classificadas ou outras áreas com 
estatuto de proteção; 

 Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies com 
relevância do ponto de vista da conservação, tanto florísticas como faunísticas; 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 

 Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas; 

 Zonas de proteção do património; 

 Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões administrativas 
aplicáveis. 

A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio deverá respeitar as áreas 
condicionadas para a localização de estaleiro(s) refletidas no Plano de Condicionantes à 
Implantação de Estaleiro(s) (Anexo VIII, Volume IV). Caso o Adjudicatário abdique da 
utilização dos locais pré-definidos, o processo de seleção das novas áreas deverá respeitar 
a Carta de Condicionantes, bem como todas as condicionantes de ordenamento do 
território, áreas legalmente protegidas, servidões e restrições de utilidade pública, e todos 
os requisitos que se listam nos pontos anteriores [SPGO, SDVR]. 

         

Ger 10 Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar 
devendo os mesmos ser delimitados com sinalização bem visível [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 11 A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, 
deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente 
indispensáveis para a sua correta implementação, salvaguardando o maior número de 
vertentes ambientais possível. Em particular deve evitar-se a abertura de clareiras que 
potenciem a invasão por espécies exóticas invasoras [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 12 Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].          

Ger 13 As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a 
implantação de apoios, devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, para 
assegurar a proteção de pessoas, culturas e gado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 14 Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de 
implantação dos estaleiros [SPGO, SDVR]. 

         

Ger 15 Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, à 
drenagem periférica na área de trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais 
onde ocorrerá a mobilização do solo [LDVR.PGO]. 
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FASE DE CONSTRUÇÃO -DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DOS SOLOS 

Ger 16 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 
(como Acacia melanoxylon); esta não poderá ser utilizada como terra vegetal, devendo ser 
encaminhada para destino adequado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 17 Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às áreas 
indispensáveis [LDVR.PGO]. 

         

Ger 18 As zonas selecionadas para desmatação e poda ou corte de árvores (em particular para a 
definição da faixa de proteção à linha) devem ser assinaladas com marcas visíveis (por 
exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer 
instante [LDVR.PGO]. 

         

Ger 19 Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes em 
árvores e arbustos, bem como deixar raízes a descoberto e sem proteção, nomeadamente 
em valas e escavações. É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares 
de sobreiro ou azinheira, ainda que dispersos, bem como quaisquer ações que conduzam 
ao seu perecimento ou evidente depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou 
mobilizações de fundo do solo) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 20 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. No caso 
de operações de rechega e destino de outros resíduos resultantes da exploração florestal, 
deve promover-se a articulação com o proprietário e acordadas as ações a tomar 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 21 O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhaçado, deve ser 
prontamente retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de 
fogo [LDVR.PGO]. 

         

Ger 22 Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos 
adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 23 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 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

FASE DE CONSTRUÇÃO - ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

Ger 24 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 
limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 25 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 [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 26 Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da 
abertura de caboucos, estas deverão ser preferencialmente utilizadas para recobrimento 
das fundações ou espalhamento junto dos apoios, após a execução dos maciços de 
fundação. No caso da Subestação de Divor já se prevê uma área para reaproveitamento de 
terras sobrantes no âmbito do Projeto de Integração Paisagística [LDVR.PGO, SPGO, 
SDVR]. 

         

Ger 27 Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com material impermeável 
durante o armazenamento temporário [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 
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Ger 28 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 [LDVR.PGO]. 

         

Ger 29 Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da 
decapagem dos solos, a menos de 50 m das linhas de água, nem em zonas de cheias ou 
zonas inundáveis [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

FASE DE CONSTRUÇÃO – CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ACESSOS 

Ger 30 Privilegiar o uso de caminhos (rodovias, caminhos municipais, caminhos florestais ou 
acessos/áreas de circulação de máquinas agrícolas) já existentes para aceder aos locais da 
obra [LDVR.PGO]. 

         

Ger 31 Na abertura de novos acessos deverá [LDVR.PGO]: 

 assegurarem-se dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas, 
nomeadamente nas áreas em que atravessam zonas de depressão; 

 reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação 
e as movimentações de terras; 

 evitar-se a destruição de vegetação ripícola; 

 reduzir-se a afetação de culturas; 

 reduzir-se a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica 
Nacional; 

 evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico 
(nomeadamente sobreiros e azinheiras); 

 contornar, sempre que possível, as áreas de habitats naturais cartografados 
(nomeadamente os habitats naturais de floresta – Carvalhais, Galerias ripícolas, 
Sobreiral – e de afloramentos rochosos – comunidades rupícolas). 

         

Ger 32 Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/ arrendatários dos 
terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá 
ser encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os 
interessados, garantindo o acesso às propriedades [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 33 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na 
atividade dos proprietários e populações [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 34 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos 
proprietários e população local [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 35 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através 
da descompactação do solo [LDVR.PGO]. 

         

Ger 36 Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria 
fora destes [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 37 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 
circulação de veículos e de equipamentos de obra [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 
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FASE DE CONSTRUÇÃO - CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA 

Ger 38 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo 
e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, prevenindo ou minimizando 
a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis 
(como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas) [SPGO, 
SDVR]. 

         

Ger 39 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deverá ser o mais 
curto possível e deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a 
emissão de poeiras [SPGO, SDVR]. 

         

Ger 40 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras 
[SPGO, SDVR]. 

         

Ger 41 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/manutenção [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 42 As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, 
mas em oficinas licenciadas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 43 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 
restringem ao período diurno (das 8h00 às 20h00) e nos dias úteis, de acordo com a 
legislação em vigor. As atividades ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido 
com a emissão de licença especial de ruído [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 44 Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados 
de sistemas de drenagem de águas pluviais [SPGO, SDVR]. 

         

Ger 45 De forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação de poeiras, 
deve proceder-se, sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de estaleiros 
durante os períodos secos e na proximidade de áreas habitacionais ou frequentadas por 
pessoas e população local [SPGO, SDVR]. 

         

Ger 46 A saída de veículos das zonas de estaleiro e frente de obra para a via pública deverá 
obrigatoriamente ser feita de modo a evitar a sua afetação por arrastamento de 
terras/lamas pelos rodados dos veículos [SPGO, SDVR]. 

         

FASE DE CONSTRUÇÃO - GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS 

Ger 47 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos e Origens de Água e Efluentes, 
considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua 
identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 
definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 
adequados para os diferentes fluxos de resíduos, bem como as águas residuais passíveis 
de ser produzidas e sua gestão [LDVR.PGO]. 

         

Ger 48 Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, 
enquanto aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador 
licenciado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 49 Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o 
armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino 
adequado [SPGO, SDVR]. 

         

Ger 50 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 
preferencialmente a reciclagem [SPGO, SDVR]. 
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Ger 51 Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 
finais, com base nas guias de acompanhamento [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 52 Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de betonagem. Quando 
esta se localizar a uma distância que tecnicamente não o permita, deverá proceder-se 
apenas à lavagem dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, de forma a que os 
mesmos fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, no aterro das 
fundações dos apoios e plataformas das subestações [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 53 Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, 
podem ser adotadas casas de banho químicas ou fossas estanques (ou depósitos) para 
recolha das águas residuais. A recolha dos efluentes recolhidos deve garantir a frequência 
necessária à manutenção das boas condições de higiene, devendo ser realizada por uma 
empresa licenciada para o efeito [SPGO, SDVR]. 

         

Ger 54 Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis devem ser 
previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame [SPGO, 
SDVR]. 

         

Ger 55 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos 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 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

FASE DE CONSTRUÇÃO - FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Ger 56 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 [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 57 Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 58 Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos 
locais em obra e que possam ter sido afetados [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 59 Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso 
da obra [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 60 Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas devem ser devidamente 
reparados [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 61 Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução total ou 
parcial, induzida pela obra, bem como de todos os elementos hidráulicos de drenagem 
que possam ter sido afetados pelas obras de construção [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Ger 62 Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística das áreas degradadas, 
atendendo à articulação/implementação dos Projetos de Integração Paisagística [SPGO, 
SDVR]. 

         

FASE DE CONSTRUÇÃO - MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Eco Ad2 Implementação do Plano de Compensação, respeitando o disposto n o Decreto-Lei nº 
169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 
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Eco 6 Deverá ser protegida e preservada 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 assinalados 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 [LDVR.PGO, 
SPGO, SDVR]. 

         

Eco 7 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 [LDVR.PGO]. 

         

Eco 8 Interditar a plantação de espécies invasoras, nomeadamente de eucalipto, nas zonas 
periféricas (ver Plano de Gestão de Invasoras) [LDVR.PGO]. 

         

Eco 9 Fazer um controlo e sempre que possível erradicação de núcleos ou indivíduos isolados de 
espécies invasoras, de forma a evitar a sua expansão na área de influência do projeto e 
zona envolvente (ver Plano de Gestão de Invasoras) [LDVR.PGO]. 

         

Eco 10 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) [LDVR.PGO]. 

         

Eco 11 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 [LDVR.PGO, 
SPGO, SDVR]. 

         

OT 2 Proceder, ao longo do avanço da construção e após a negociação com proprietários, ao 
levantamento de sobreiros e azinheiras e aos ajustes possíveis às áreas de trabalho para 
evitar o seu abate [LDVR.PGO]. 

         

OT 3 Proceder, ao longo do avanço da construção e após a negociação com proprietários, ao 
pedido de abate de sobreiros e azinheiras junto do ICNF, caso não seja possível evitar a 
sua afetação [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

OT 4 Proceder, quando necessário e ao longo do avanço da construção da linha, ao pedido de 
autorização de corte de povoamentos de eucalipto e pinheiro junto do ICNF [LDVR.PGO]. 

         

Pai 1 Minimizar, tanto quanto possível, o prazo que medeia a realização da desmatação e 
recuperação paisagística/recuperação das condições pré-existentes das áreas afetas à 
obra [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Pai 2 Minimizar, tanto quanto possível, o prazo que medeia a modelação de taludes e a 
deposição da terra vegetal (previamente decapada e armazenada) [LDVR.PGO]. 

         

Pai 3 Assegurar a implementação e o acompanhamento da obra de Integração Paisagística 
zelando pelo permanente cumprimento dos aspetos de integração paisagística [SPGO, 
SDVR]. 

         

Pai 4 Prever a reconstituição do coberto vegetal das vias de acesso que não sejam necessárias 
durante a fase de exploração assim como dos taludes e áreas marginais às vias que se 
mantiverem operacionais [LDVR.PGO]. 
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Acu 1 Caso haja necessidade e estejam previstas tarefas particularmente ruidosas e não 
minimizáveis, como por exemplo desmontes a fogo, dever-se-ão informar 
atempadamente os potenciais recetores expostos da data de ocorrência dessas situações 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

Pat 4 Assegurar o acompanhamento arqueológico permanente, contínuo e presencial (se 
houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes) durante as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos, abertura 
de acessos, escavação dos caboucos dos apoios e zonas de empréstimos/depósito de 
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, 
como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, nas situações de visibilidade nula 
ou baixa (em conformidade com a visibilidade do solo) [LDVR.PGO, SPGO, SVDR]. 

         

Pat 5 As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todas as ocorrências patrimoniais situadas 
na zona abrangida pelos projetos são as seguintes [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]: 

 Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido no estudo 
ambiental e nos estudos ambientais anteriores. 

 A área de proteção deve ser definida pelo arqueólogo em obra, sendo necessário 
garantir a conservação in situ de todas as ocorrências patrimoniais. 

 Não se devem construir estaleiros ou zonas de depósito/empréstimo de inertes a 
menos de 50m das ocorrências inventariadas ou identificadas no decorrer da 
empreitada. 

 É necessário especial prudência com os elementos arquitetónicos (fragmentos de 
coluna) observados junto ao monte alentejano, situado nas imediações da área de 
incidência do projeto. 

 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que 
deverão ser regularmente repostas. 

         

Pat 6 Será ainda necessário realizar as seguintes tarefas em todos os edifícios expostos durante 
o corte da vegetação e com impactes negativos diretos, como é caso do sítio do Monte 
das Figueiras 10 (n.º 335) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]: 

 Levantamento do alçado e planta de cada unidade arquitetónica (à escala 1:100 e 
com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). 

 Registo fotográfico exaustivo do edificado, após a limpeza da vegetação. 

 Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os 
elementos arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção 
usadas. 

 Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser efetuada a remoção das 
construções com impactes diretos, sendo obrigatório o acompanhamento 
arqueológico. 

         

Pat 7 Os achados móveis registados durante o acompanhamento arqueológico devem ser 
colocados em depósito credenciado pelo organismo da tutela do património cultural 
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 
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Pat 8 Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, as medidas 
necessárias para evitar a destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser 
identificados, bem como, os procedimentos e normas a cumprir durante o 
Acompanhamento Arqueológico [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de 
Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

 Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

 Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico 
(de caráter natural e de caráter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o 
prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização 
extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 
identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, 
sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo 
de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, pelos canais que vierem a ser combinados em sede própria. 

No decorrer do Acompanhamento Arqueológico deverão ser realizados relatórios mensais 
e um relatório final. 

No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em 
curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela equipa 
naquele mês. 

Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as ocorrências de 
caráter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 
apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com interesse 
patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do 
valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de afetação do local identificado). 

Deverá ser feita a cartografia dos setores de obra que foram alvo do Acompanhamento 
Arqueológico, tal como, a localização exata de todas incidências patrimoniais identificadas 
(escala 1:25.000 e escala de projeto). 

O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. 
Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias 
usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte 
provocados e um retrato da paisagem original. 

         

Pat 9 As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida 
pelo projeto são as seguintes [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]: 

 Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos 
trabalhos, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto. 

 Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 
contextos habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

o As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação 
e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do 
local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

o Na eventualidade de surgirem contextos arqueológicos conservados nas 
sondagens de diagnóstico será necessário proceder ao seu registo completo em 
toda a área com afetação negativa direta. 
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RH 1 Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, 
passagens hidráulicas, de secção dimensionada para uma cheia centenária, de forma a 
não interromper o escoamento natural das linhas de água potencialmente afetadas. Todas 
as intervenções em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro 
[LDVR.PGO]. 

         

RH 2 As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadio (levadas), superficiais ou 
subterrâneas, devem ser efetuadas de modo evitar a deposição de materiais em valas e a 
rutura de condutas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]. 

         

RH 3 No caso de interseção com o nível freático, as águas subterrâneas deverão ser alvo de 
bombagem para a linha de água mais próxima, devendo ser avaliado o caudal máximo e 
capacidade da linha de água para o receber. Para as subestações, caso já estejam 
construídas as redes de drenagem de águas pluviais, esse caudal de bombagem deve ser 
encaminhado para essas infraestruturas. Caso os caudais extraídos sejam superiores ao da 
capacidade da rede de drenagem, deve ser instalada tubagem (provisória e a céu aberto) 
que permita efetuar a descarga na linha de água recetora. 

         

Ger - Gerais (inclui medidas relativas ao planeamento dos trabalhos; estaleiro e áreas a intervencionar; gestão de materiais, resíduos e efluentes; acessos; boas práticas ambientais e desflorestação e desmatação) 
Eco - Ecologia  
Ped – Solos e Ocupação do Solo 
OT – Ordenamento do Território 
Pai – Paisagem  
Acu – Ambiente sonoro  
SE – Socioeconomia  
Pat – Património cultural 
Geo – Geologia 
QAr – Qualidade do Ar  
RH – Recursos Hídricos  
EIA – Estudo de Impacte Ambiental  
DIA – Declaração de Impacte Ambiental  
ESAA – Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental 
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ANEXO VI – Compatibilização de centrais fotovoltaicas (PV) 
com as infraestruturas da REN 
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ANEXO VII – Registo de resposta da empresa Power&Sol 
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ANEXO VIII – Registos de resposta da ANPC: 
Fase de EGCA (junho de 2016); 
Fase de EIA (agosto de 2017)    
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ANEXO IX – Estudos de Condicionamento Acústico: 
Subestação de Divor; 

Subestação de Pegões 
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ANEXO X – Simulações acústicas para os recetores sensíveis 
com maior probabilidade de afetação 
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ANEXO XI – Avaliação da exposição humana aos níveis de 
campo elétrico e eletromagnético: Subestação da Batalha 

| Relatório de Ensaio 
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ANEXO XII – Resumo Não Técnico reformulado (Volume I do EIA) 
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